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Eerbetoon aan de driewielers van Mazda:         

Mazda T-serie
De vrachtwagens van Mazda werden in Nederland in de markt 

gezet als T2500 en T3000. Later kwam daar zelfs de T3500 bij. 

De voorloper van deze T-serie was hier onbekend. Namelijk de 

T600, T1100, T1500 en T2000 driewielers. De eerste rijdende 

Mazda, de Mazda-GO, type DA, was een driewieler. En daarna 

volgden vele modellen. Geen van deze waren leverbaar in 

Europa, op de laatste 2 series na: de T600 en z’n grotere 

broers. 

T600 (1959-1974) 

Eind jaren ’50 voert Mazda nogal wat modelvernieuwingen 

door. De oude series waren vaak nog een chassis met een open 

cabine. In mei 1959 wordt de K360 pick-up driewieler 

geïntroduceerd met 360cc motor en 300 kilo laadvermogen. 

Een pick-up in de KEI-klasse. Voor het grotere volume wordt de 

T600 op de markt gezet met een grotere 577cc motor. De auto 

biedt net genoeg ruimte voor 2. De auto is een logisch vervolg 

op z’n voorgangers met een beproefd concept: een bestelauto 

in miniformaat, enorm wendbaar en zuinig. Ideaal voor de 

drukke steden zoals Tokio en Nagasaki. Maar ook voor de 

export waaronder naar Griekenland, waar veel landbouw 

bestaat.  

T1100/1500/2000 (1959-1974) 

Vrijwel tegelijkertijd wordt de T1100/1500/2000 op de markt 

gebracht. De naamgeving zegt al genoeg: een 1100cc, 1500cc of zelfs 

een 2000cc motor zorgen voor de benodigde trekkracht. Daar waar 

de T600 nog lijkt op een klein bestelwagentje oogt de 

T1100/1500/2000 serie groots en robuust en enorm wendbaar. 

Vooral in bergachtige of heuvelachtige gebieden was de Mazda goed inzetbaar maar ook bijv. op de markt waar de goederen vanaf het 

platte land naar toe werden gereden. Mazda had inmiddels enige ervaring met deze goedkope constructie en hield deze constructie 

aan. Mede door de gunstige belastingen. De vierwielers werden veel zwaarder belast, waardoor de 3-wielers populair bleven.  

Toch is de T-serie de laatste 3-wieler van Mazda. De markt veranderde. De Mazda Proceed werd al enige tijd aangeboden en daar was 

veel interesse in. Daarnaast was er de Bongo bus die ook met laadbak besteld kon worden. Maar de echte opvolgers waren de Titans 

oftewel de trucks van Mazda. En daarmee kwam in 1974 een einde aan de 3-wielers. 
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Heavy metal: 

Mazda T-serie
De vrachtwagens van Mazda werden in Nederland in de markt 

gezet als T2500 en T3000. Later kwam daar zelfs de T3500 bij. Het 

was een periode waarbij de grote Europese truck-fabrikanten geen 

toekomst zag in de kleine distributietruck. En waarbij de generatie 

bestelbusjes niet het volume kenden zoals ze deze nu hebben. De 

kleine distributietruck van Mazda deed het daarom verrassend 

goed; ook in Nederland.  

1e serie Titan (1971-1980) 

De 3-wieler serie van Mazda was al bekend als T-serie en deze werd 

opgevolgd door de 4-wiels Titan, maar de trucks vonden eigenlijk 

een oorsprong in 1962 in de Mazda D1500/D2000 die qua formaat 

een beetje tussen een bus en een vrachtwagen bevond. Deze werd 

in 1965 opgevolgd door de Mazda Kraft met een soortgelijk design. 

In 1964 kwam de E2000 op de markt naast de D-serie, niet te 

verwarren met de E2000 bus die we kennen uit de jaren ‘80/’90. De 

E2000 uit 1964 is wel de eerste Mazda waarbij de wielen onder de 

cabine zitten.  

De Mazda Boxer is de eerste echte grote vrachtwagen. Deze 

E3800/E4100, zoals hij officieel heet, werd in 1969 op de markt gezet 

en was een volwaardige 3,5/4 tons truck met 3.8 liter diesel motor. 

Daaronder werd in 1971 de Titan gepositioneerd. De Titan, ook wel 

de E2000/E2500/E2700 en E3000 zou uiteindelijk zich door 

ontwikkelen in de T-serie. Ook hier: de  eerste serie Titan is niet in 

Nederland of België geleverd. Ook hier beperkt zich de Europese 

afname in Griekenland. 

In 1977 krijgt de Titan een Facelift. De plaatwerkdelen zijn 

grotendeels hetzelfde als van de 1e generatie en ook dezelfde 

motoren worden gebruikt. Ook hier dus weer de 2.7 diesel met 81 

PK of de 2 liter benzine uitvoering. Het meest opvallende is het 

gebruik van het nieuwe logo op de cabine, waarmee de ronde m 

werd vervangen. 

 2e serie Titan (1980-1989) 

In oktober 1980 verschijnt de 2e serie Titan. Deze komt in diverse 

continenten op de markt als Mazda T2000, T2500, T3000 of T4100. 

Deze T-serie wordt wel in Nederland en België geleverd. De 

carrosserie is een stuk hoekiger geworden; een beetje gelijk aan de 

Mazda 323, 828 en  929 van die periode. De 2e serie ondergaat 2x 

een update waarbij bij de 2e update de kenmerkende ronde 

koplampen worden vervangen door rechthoekige exemplaren. Deze 

facelift wordt niet meer in Nederland of België gevoerd.  

De T-serie was redelijk succesvol. Het was mogelijk om een dubbele 

cabine te bestellen en de opbouwmogelijkheden  waren legio. De 

korte of lange wielbasis maakten eigenlijk alle toepassingen 

mogelijk. Van sleepwagen tot auto-transporter; van bakwagen tot 

opbouw brandweerwagen. Een degelijke vrachtwagen: zelfs nu zijn 

er nog T-series in Nederland rijdend. En het zijn vrachtwagens. Dus 

geen veredelde bestelauto’s. Een groot rijbewijs is noodzakelijk!  
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Werkpaard voor ‘de gewone man’:         

Mazda B-serie
De Mazda B-serie kwam in 1961 op de 

markt en zou in 5 generaties het licht 

zien. In 2006 rolde de laatste B-serie van 

de band. Kenmerkend aan het model is 

de benaming: deze geeft aan hoe groot 

de motor is. Bij de personenauto’s is 

hier gedurende de jaren afscheid van 

genomen. Bij de bedrijfswagens bleef 

deze vermelding.  

1e serie B1500 (1961-1965) 

De Mazda B-serie pick-up truck werd 

geïntroduceerd in Japan in augustus 1961 

als de B1500 (BUA61). Dit model was het 

enige Japanse marktmodel dat onder de 

B-serie naamgevingsregeling, d.w.z. 

B1500, werd verkocht. De latere types 

zouden een naam krijgen in Japan, terwijl de buitenlandse 

markten wel de badge B1500 kregen. De B1500 was voorzien 

van een 1.484 cc OHV watergekoelde motor die 59 PK (44 kw) 

produceerde en had een laadvermogen van één ton. Dit model 

had een torsie bar voor en een bladveer achterwielophanging, 

voor een relatief soepele rit. 

De BUA61 was leverbaar in 4 uitvoeringen: pick-up, pick-up met 

dubbele cabine, bestelauto (B1500 VAN) en iets wat weg heeft 

van een bestelauto met open laadbak. De BUA-61 heeft nog 

een grote grille zonder Mazda logo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind 1962 kwam er een ‘facelift’ die een nieuwe chassiscode 

kreeg namelijk, BUB61. BUB61 was ruimer; de cabine werd 

verlengd met 80 mm en de wielbasis werd vergroot. De pick-up 

bleef; de andere carrosserievarianten kwamen te vervallen. 

Aan het uiterlijk van de pick-up viel de nieuwe trapezium-

vormige grille met logo op. Met de totale lengte van net geen 

4,25 meter was het een bescheiden pick-up. B1500 was slanker 

en aanzienlijk krachtiger dan zijn concurrenten in de Japanse 

markt, maar het was ook duidelijk duurder en het slaagde er 

niet in om in de verwachte hoeveelheden te verkopen.  
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2e serie B1500/Proceed (1965-1977) 

De opvolger van de 1e serie B1500 kwam in 1965. In de Japan 

Domestic Market (JDM) werd deze gepresenteerd als Mazda 

Proceed. Buiten Japan kreeg deze veelal de naam B1500 mee. 

De B1500 maakt gebruik van hetzelfde motorblok dat ook in 

zijn voorganger lag, met kleine veranderingen in de cilinderkop 

en kleppen en het gebruik van een andere carburateur. De UA-

motor produceerde nu 72 PK (53 kW) bij 5200 tpm.  

Het chassis werd nu de "BUD61" genoemd; het was langer dan 

zijn voorganger. De auto werd voorzien van een strak, vierkant 

ontwerp. Dubbele koplampen en veel ranker dan z’n inmiddels 

sterk gedateerde voorganger.  

In januari 1971 werd een 1600 cc model met chassiscode 

BNA61 geïntroduceerd. Er werd in die tijd nogal vaag gedaan 

over het vermogen van deze 1600. Hij zou af fabriek 95 PK SAE 

hebben. De Amerikaanse brochures specificeerden echter niet 

het vermogen ervan en Europese importeurs beweerden dat 

deze 1600 75 PK (55 kW) DIN had. Hetzelfde motorblok werd 

ook in de Mazda 616 gebruikt. In Japan werd een minimum van 

100 PK (74 kW) (SAE bruto) geclaimd. Het model werd 

geadverteerd in Japan als de "GT-Truck". Rare jongens, die 

Japanners. 

De B1500 in z’n nieuwe gedaante wordt een wereldauto. Over 

de gehele wereld wordt de auto verkocht en vrijwel elk land 

heeft z’n specifieke kenmerken. In Nederland wordt de auto 

verkocht als B1600. In Nederland wordt de auto niet bijzonder 

goed verkocht. De auto wordt in geheel Europa geleverd. In 

Griekenland wordt de auto bijzonder goed verkocht.  

In Japan wordt een lichter gemotoriseerde versie voorgesteld 

voor de eigen thuismarkt: In maart 1972 komt daar de Proceed 

1300 (BTA67) op de markt. Ook hier goochelden de Japanners 

met cijfers. De 1300 zou 87 PK (64 kW) in SAE bruto hebben. De 

1300 was leverbaar tot 1975. 
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Aan de andere kant van de oceaan, in het land van de 

onbeperkte mogelijkheden én pick-ups, werd de B-serie in 1972 

pas geïntroduceerd. De VS kreeg de B1600 terwijl in Canada de 

Proceed als B1800 op de markt werd gezet met een 1800 VB 

motor met 98 PK (73 kW) SAE bij 5500 tpm. Dit motorblok was 

ook in de Mazda 929 te vinden.  

De VS kregen echter een eigen speeltje. Zij kregen de Rotary 

Pick-Up, gebaseerd op de B1600. In de VS was dezelfde auto 

ook te koop als Ford Courier. De samenwerking tussen beide 

fabrikanten begon al eerder op technisch vlak.  
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Voor de VS: de Rotary Pick-Up (1974-1977) 

De Rotary Pick-Up (REPU) was ’s werelds eerste en meteen ook 

de enige pick-up truck met een rotatiemotor. In eerste instantie 

uitsluitend voor de Noord-Amerikaanse markt maar ook 

Canada mocht profiteren van het modelaanbod.  

De REPU had een 13B rotatiemotor die ook in de Mazda Rx-4 

werd gemonteerd met 110 PK. Aan de basis stond de Mazda 

B1500 maar deze werd voor de REPU aangepast. Uitgebouwde 

spatborden, een Accu onder de laadbak ipv in het vooronder, 

een ander dashboard, een grille met een Rotatie-Mazda Logo 

en ronde achterlichten. Meest opvallende is natuurlijk de 

achterklep van de laadbak die groots “Rotary Power” laat zien. 

Er zijn zo’n 15.000 exemplaren gebouwd in 3 verschillende 

versie. De eerste versie is die van modeljaar 1974 met 

chassisnummer PA136 even later gevolgd door de 2e serie met 

chassisnummer SPA136. In 1976 werden nog zo’n 700 stuks 

gebouwd met een 5-versnellingsbak ipv een 4-versnellingsbak. 

Alles om het benzineverbruik te reduceren. In 1977 kwam de 

laatste uitvoering, de PA236. Het elektrisch  

 

systeem kreeg een update en de cabine werd 7,5 cm langer 

voor meer comfort. 3000 stuks werden van deze laatste versie 

gemaakt waarna de productie werd stopgezet vanwege de 

tegenvallende verkoop. 

De verkoop viel tegen door de energiecrisis; Het verbruik lag 

hoog en dat maakte hem minder aantrekkelijk. Niet omdat het 

een slechte pick-up was. In tegendeel. De schrijvende autopers 

was onder de indruk van de auto. Waarom? Juist door de 

rotatiemotor! De andere soortgelijke pick-ups (Toyota, Datsun, 

Isuzu) waren allemaal van hetzelfde kaliber: keurige pick-ups 

met veel herrie en weinig vermogen. De Mazda kwam met een 

zeer krachtige motor die daarnaast erg stil was. Ook het 

interieur kon men wel waarderen. Eigenlijk was het een 

sportauto met een Pick-up uiterlijk. En dat voor slechts 3.500 

US dollar in 1974.   
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De dubbelganger: Ford Courier (1972-1982) 

Ford had geen auto aan te bieden in de zeer populaire klasse 

van lichtgewicht pick-ups met een kleinere 4-cilinder motor en 

handgeschakelde versnellingsbak zoals de Toyota, Datsun en 

Isuzu. Ford’s kleinste Pick-up was de F-serie en die was een stuk 

zwaarder. Vooral in de “West-Coast” werd de lichte pick-up 

populair eind jaren ’60 zeer populair dus er moest snel actie 

worden genomen. De snelste manier was om een bestaande 

pick-up te voorzien van een Ford logo. En dat gebeurde dus. 

Ford ging in 1971 de samenwerking aan met Mazda en nam een 

7% aandeel in Mazda. De Mazda B1500 werd gebruikt en 

onderging een Ford make-over. De grille werd zo ontworpen 

dat deze leek op die van de grotere Ford F-serie. De dubbele 

koplampen werden vervangen door grote enkele ronde 

koplampen. De Ford Courier was geboren. De naam was een 

oude bekde: tussen 1952 en 1960 maakte Ford al gebruik van 

de naam Courier voor de bestelauto versies van de normale 

Ford sedans. De Ford Courier werd gebouwd door Toyo Kogyo 

(oftewel Mazda) in Japan en geïmporteerd en verkocht door de 

Ford Motor Company. Om belastingregels in de VS te omzeilen 

werden de pick-up’s geïmporteerd als cabine-chassis-

configuratie dus zonder laadbak. Later zou dan een laadbak 

worden gemonteerd en kon het als lichte vrachtwagen worden 

verkocht. 

Ford graag speelde met het uiterlijk. In 1972 stond er groots op 

de achterklep “Ford Courier” te lezen en een kleine badge 

“Courier” op de neus van van de auto. In 1973 tot 1976 stond 

er alleen Ford op de neus. In 1973 stond er op de achterklep 

“Courier” met links boven het Ford logo. In 1974 veranderde 

het weer: Groots “Ford” op de achterklep en in het klein 

“Courier” rechts onderin. 

De Ford Courier was leverbaar met een 1800cc motor die 74 PK 

(55 kW) SAE produceerde. Minder als de in Canada geleverde 

Mazda B1800. De handgeschakelde 4-versnellingsbak was 

uiteraard standaard, maar het was ook mogelijk om een 3-traps 

automatische versnellingsbak te bestellen. De Courier was 

voorzien van schijfremmen vóór, bladveren achter en 635 kg 

laadvermogen. 

In 1977 onderging de Courier een uitgebreide facelift, 

tegelijkertijd met de Mazda B-serie. De Ford bleef daarbij zijn 

eigen gezicht houden door de enkele, ronde koplampen. De 

auto kreeg standaard een 2.0 liter motor. Maar er kon ook 

gekozen worden voor de 2.3 motor uit de Ford 

Pinto/Mustang/Capri. Deze 2.3 motor werd in Brazilië 

geproduceerd. Hoewel de Mazda B-serie wel met een Perkins 

diesel leverbaar was, was de Ford uitsluitend leverbaar met een 

benzinemotor. De Ford Courier werd eind 1982 vervangen door 

de Ford Ranger.  

De Ford was niet leverbaar als 4x4 en ook de Mazda B-serie was 

pas vanaf 1986 beschikbaar met 4x4 aandrijving. Vanaf 1975 

tot 1979 kon je echter de auto laten voorzien van een 4x4 

aandrijving door de firma Northwest ATV. De auto kreeg een 

nieuwe naam: Ford Courier Sasquatch. Omdat deze ombouw 

populair was in de VS gingen meerdere bedrijven deze ombouw 

aanbieden totdat de concurrentie standaard 4x4 ging 

aanbieden waardoor de ombouw te duur werd. Toyota 

introduceerde een 4×4 truck in 1978, Isuzu in 1979, Datsun in 

1980, en Mitsubishi in 1982. 
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3e serie B1800/Proceed (1977-1985) 

De derde generatie van het model werd geïntroduceerd in april 

1977 als het PE chassis voor de Proceed 1600. Het Japanse 

model had een geclaimde 71 kW (95 pk) en een topsnelheid 

van 140 km/h. Het nieuwe model was comfortabeler, 

moderner, groter, sterker en luxer dan z’n voorganger. Sterker 

nog: de auto kreeg dezelfde luxe afwerking als een 

personenauto uit die jaren. 

De auto werd verkocht als B1600, B1800 of B2000. De B2000 

kreeg ook een oude bekende: het 2 liter MA motorblok dat ook 

in de 626 CB2 en in de 929 te vinden was. Afhankelijk van de 

belastingregelgeving en de populariteit bepaalde de importeur 

welke uitvoeringen in welk land werden geleverd. In Nederland 

was uitsluitend de B1800 leverbaar. Het was geen grote 

verkoopknaller, maar Mazda had een pick-up in zijn programma 

daar waar de andere merkdealers in Nederland “nee” moesten 

verkopen. In de VS werd de B1800 vervangen door de B2000.  

Vanaf 1981 kon er in sommige landen ook gedieseld worden 

met de Mazda B2200. Deze Perkins motor lag bijvoorbeeld ook 

in de Mazda busjes en ook hier gelde dan: E2000 was de 

benzine uitvoering en de E2200 de diesel uitvoering.  

De B1800 werd in 1982 vervangen door een facelift met een 

moderner neus. Deze bleef leverbaar tot 1985. In Nederland 

was de auto leverbaar met 1 type laadbak. In Griekenland werd 

de auto vaak afgemonteerd met een hoger type laadbak. In de 

VS kon je weer twee verschillende laadbakken bestellen: een 

korte en een lange oftewel een short-bed of een long-bed, 

uiteraard met een korte wielbasis of een lange wielbasis. 

De lange wielbasis werd vaak gebruikt voor speciale opbouw. In 

Nederland kon je een huif bestellen af dealer; ging je ermee 

naar een caravan zaak, dan kon je een opbouw bestellen, die 

m.n. eind jaren ’70 populair waren. Door de week een 

praktische werkauto; in het weekend een camper voor de prijs 

van 1. In de VS kreeg de lange uitvoering de naam Sundowner, 

verwijzend naar Australische nomadische herders.  

Tussen 1961 en eind 1985 waren er 1.8 miljoen B-series 

gebouwd. Merendeel van de B-serie ging naar de VS. In 1979 

werd voor het eerst de B-serie aangeboden in Australië en 

Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland werd zelfs een productielijn 

opgezet om Mazda’s (en Fords) te assembleren. Omdat de 

lokale markt erom vroeg werden er zelfs dubbele cabine’s 

gebouwd, voordat Mazda deze zelf ging ontwikkelen.  

4e B-serie/Proceed (1985-1999) 

In januari 1985 werd een nieuwe Proceed/B-serie (UF) 

geïntroduceerd. In de diverse uitvoeringen werd hij 

geproduceerd tot juni 1999. Een handgeschakelde 

vijfversnellingsbak was standaard in de meeste markten, met 

opties van een viertraps automatische transmissieoptie en 

inschakelbare vierwielaandrijving. De 2,6-liter B2600 werd 

toegevoegd in 1986. Deze 2,6 liter motor was afkomstig van 

Mitsubishi en werd pas in 1988 vervangen door een eigen 

ontwikkelde motor.  

Ook nu weer heette deze auto op de Japanse markt "Proceed", 

waar het werd meestal verkocht als een "lifestyle" truck. 

Immers de rol van de pick-up voor het vervoeren van vracht 

was inmiddels overgenomen door de busjes, o.a. de E-serie van 

Mazda. De Pick-up werd meer een recreational vehicle, oftewel 

een RV (ar-vee). 

Vanaf 1991 werd een SUV/RV versie van deze generatie 

geproduceerd en verkocht als de Proceed Marvie; dit werd 

verkocht als de Ford Raider in Australië. De Proceed Marvie had 

natuurlijk een afwijkende chassiscode startend met UV gevolgd 

door het chassisnummer. Het had drie rijen zitplaatsen, met de 

achterste toegankelijk door te lopen langs de tweede rij aan de 

linkerkant. Een soortgelijk voertuig werd ontwikkeld in 
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Thailand, waar het werd verkocht als een versie van de Mazda 

B-serie. Een B2500 om specifiek te zijn. 

In 1988 werd de B2600 vervangen door de B2600i. In deze auto 

lag voortaan de zelf ontwikkelde 2.6 liter benzine motor met 

injectie.  

Nog steeds werden de Mazda B-serie en de Ford Courier versies 

geassembleerd uit CKD kits in Nieuw-Zeeland. De Nieuw-

Zeelanders kregen een 2.2. diesel, de 2.2 benzine en de nieuwe 

2.6i. In Zuid-Afrika waren de daar lokaal geproduceerde Ford’s 

en Mazda B-serie uitgerust met een 3.0 en later de 3.4 liter 

Ford Essex V6. Logischerwijze hebben we het over de B3000 en 

B3400. De Essex motor werd geproduceerd in Ford's Struandale 

motorfabriek in Port Elizabeth. In Zimbabwe, waar de B-serie 

werd geassembleerd op de Willowvale Mazda Motor Industry 

fabriek in Willowvale, Harare, werden de B-series echter weer 

met een relatief kleine 1.6 en 1.8 liter motor geleverd. 

De auto werd in principe geleverd als een enkele cabine, maar 

het was bij deze B-serie ook mogelijk om een extra lange cabine 

te kiezen met een zitbankje achterin. Deze Cab Plus gaf de 

mogelijkheid om net wat meer spullen in de cabine mee te 

nemen of een aantal extra mensen, hoewel deze laatsten wel 

moesten inschikken. 

5e B-serie/Proceed (1998-2006) 

Eind 1998 verscheen de grootste en laatste B-serie. De Pick-up 

werden in 130 landen aangeboden in diverse modelvarianten: 

kort, lang, enkele cabine, dubbele cabine met of zonder 

“zelfmoorddeuren” oftewel deuren a la Mazda Rx-8; 2WD of 

4WD; benzine of diesel; met opbouw of zonder opbouw.   

Inmiddels werd de auto niet alleen maar in Japan en in Nieuw-

Zeeland gebouwd. In de Filipijnen was een nieuwe fabriek 

gebouwd voor de productie van Mazda’s waarbij de B-serie van 

de band liep. Ook in Zuid-Afrika, Vietnam, Colombia, Thailand, 

Zimbabwe en Ecuador werden de B-series in elkaar gezet. De 

CKD (Complet Knock Down) pakketten werden daar 

aangeleverd en lokaal geassembleerd. 

In de thuismarkt heette de pick-up nog steeds Proceed, maar in 

elke regio werden eigen namen gebruikt en uitvoeringen 

aangeboden. De Mazda Bounty in Nieuw-Zeeland, de Mazda 

Bravo in Australië; de Mazda Drifter in Zuid Afrika en de B-serie 

varianten m.n. in Europa. 

Niet alleen de modelnamen waren per land afwijkend. Ook het 

motorenaanbod was op de regio afgestemd. Europa kreeg de 

sterke 2.6 G6E motor en een dikke diesel. In Australië werd de 

4.0 liter V6 geleverd en de 2.9 liter diesel. En dan nog de 

aandrijving. 4- of 5- traps automaten en een handgeschakelde 5 

bak. Ook hier weer afhankelijk van de regio. De tankinhoud was 

63 of 70 liter, afhankelijk van 2WD of 4WD. Uiteindelijk is de B-

serie vervangen door de BT-50.  
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De bestseller van Mazda: 

Mazda E-serie 
De Mazda E-serie is al in deze special vernoemd, namelijk als 

voorloper van de T-serie vrachtwagens. Wij kennen de E-serie   

als bedrijfsoplossing voor veel bedrijven en ondernemers. 

Toch stamt de E-serie zoals wij hem kennen niet van de E-serie 

van 1964 af. De E-serie stamt namelijk af van de Bongo. En dit 

was een wereldwijd succesverhaal voor Mazda.  

 

1e serie Bongo F800/F1000 (1966-1977) 

Mazda ontwikkelde een kleine bedrijfswagen genaamd Bongo 

voor kleine ondernemers en gezinnen. De Mazda Bongo 

verscheen in 1966 op de markt met een 782 cm3 

viercilindertje voor de achteras onder de vloer. Daardoor kon 

de cabine op de vooras worden gezet en bleef er ruimte over 

voor grote ladingen. In 1968 kwam er een 1000 cc motor, 

waarmee de F1000 was geboren. Het ‘busje’ werd als dichte 

bus, pick-up of als personen bus geleverd. Kenmerkend aan 

deze eerste serie is de lage vloer. Deze is 46 cm vanaf de 

grond en dat was erg vernieuwend. Sterker nog. Het ontwerp 

was revolutionair te noemen en zorgde voor nogal wat 

versnelde ontwikkelingen bij de concurrentie.  

De Bongo of de F800/F1000 zoals deze officieel heet, is nooit 

op de Nederlandse markt geleverd. Ook in andere delen van 

Europa zul je hem niet tegenkomen, behalve weer in 

Griekenland en niet toevallig vaak in dezelfde kleur groen. In de 

geest van de jaren ’60 zijn er veel leuke initiatieven geweest om 

van het busje iets speciaals te maken.  
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2e serie E1300/E1400/E1500 (1977-1983) 

De Europese markt wordt in 1977 verblijdt met de E1600, 

chassiscode BA2. Totaal laadvermogen 1200 kg en een 

trekgewicht van maar liefst 1450 kg. In een aantal landen 

behield de auto de naam Bongo, maar in Europa kreeg de auto 

de naam E1300, E1400 of E1600 mee na gelang de motor 

waarmee hij werd afgeleverd. In Nederland was er één smaak 

namelijk als E1600 met een 75 PK sterke 1600 NA motor die 

ook in de Mazda 616 te vinden was. In Duitsland waren alle 

motorvarianten leverbaar incl. (vanaf 1979) met 2.2. diesel. 

De E1600 was leverbaar als bus (in grijs of geel kenteken 

uitvoering, als bakwagen of als chassis met eigen opbouw. In 

ieder geval kreeg je altijd dubbel lucht achter. Dus per zijde 2 

wielen. Hierdoor werd het laadgewicht verhoogd en doordat de 

achterwielen een paar maatjes kleiner waren dan voor, kon de 

laadhoogte achter naar beneden. Hierdoor was de bus ook 

ideaal voor een andersoortige opbouw, namelijk de 

camperopbouw. Begin jaren ’80 begon de interesse in campers 

toe te nemen en de Mazda was daar uitermate geschikt voor. 

Niet alleen dus door de lage vloer maar natuurlijk ook door de 

gunstige prijs.  

In 1980 kreeg de E1600 een facelift passend bij de gehele line-

up van Mazda. De vergelijking met de Mazda 323 is snel 

gemaakt: ook daar kreeg de 323 vierkante koplampen. De body 

bleef verder ongewijzigd en ook technisch waren er weinig 

verbeteringen te bespeuren.  

In de thuismarkt Japan was de Bongo niet aan te slepen. Per 

maand werden er 5000 stuks verkocht, m.n. door de vlakke 

laadvloer. Daarnaast maakte Mazda gebruik van een bekende 

Japanner om de Bongo aan te prijzen. In Nederland was de 

E1600 ook een groot succes. Van het werkpaard zijn er echter 

niet veel meer over. De interesse bij particulieren of een bedrijf 

om een Mazda bus te restaureren is nihil. Er zijn nog een paar 

busjes over (minder dan 10!) waarvan de helft als met camper 

opbouw. 

De dubbelganger: Kia Bongo (1980-1997) 

Ook hier was er sprake van een dubbelganger. Ditmaal niet in 

de vorm van Ford, maar als Kia. Om precies te zijn als Kia Bongo 

of K-series. In 1980 kwam de K-serie op de markt. Nog met de 

ronde koplampen zoals de Mazda E1600 van vóór 1980. In 1981 

werd dit aangepast en kreeg ook de Kia vierkante koplampen. 

De eerste Kia’s maakten gebruik van dezelfde naam als de Pick-

up op basis van de 1300, namelijk “Kiamaster”. De Kia Bongo 

kwam op de markt met een 2.2 liter dieselmotor met 65 PK die 

later 70 PK kreeg. Van de Bongo bestond ook een sterkere 

versie; de Ceres. De Ceres was m.n. gemaakt voor agrarische 

markt en wat meer heavy duty. De Kia’s Bongo zijn m.n. 

geleverd in Azië. 

3e serie E2000-E2200 (1983-1999) 

De ronde Mazda E1600 wordt in 1983 afgelost door de zeer 

modern ogende E2000-E2200 serie, chassisnummer SE. De 

1600 was niet meer leverbaar. De bus was voortaan leverbaar 

met de 2.0 liter MA motor met 87 PK. Ook was de bus nu in 

Nederland ook leverbaar met de 2.2. liter diesel motor; de 

E2200. Standaard werden ze voorzien van elektrische ramen en 

stuurbekrachtiging. 
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De 3e serie is een geslaagd ontwerp. Het basisontwerp wordt 

maar liefst 16 jaar gebruikt. Wel met de nodige aanpassingen. 

Zo wordt in kader van veiligheid de voorbumper aangepast en 

ondergaat de gehele body een verjongingskuur, hoewel je je 

moet afvragen of deze aanpassingen het originele ontwerp 

recht aandoen. De meningen hierover zijn verdeeld.  

Met de komst van de E2000 in 1983 stapte Mazda af van de 

dubbellucht op de achteras voor de bus-uitvoeringen. De 

chassis-kabine uitvoeringen werden wel met een dubbellucht 

geleverd. Op de diverse uitvoeringen was vanaf 1984 4x4 

leverbaar. In Europa betekende dit voor een extra afname in 

m.n. de alpenlanden en in Scandinavië.  

In Japan heette de bus nog steeds Bongo. Daar verschenen 2 

uitzonderingen. Ten eerste de J80 wat in feite een verkleinde 

versie was van de E2000 die wij kennen. De andere versie is de 

Bongo Brawny. Deze versie, Type SD/SR gebouwd tussen ’83 en 

2001 had een langere wielbasis en, afhankelijk van de 

uitvoering, een laadvermogen tot 1,5 ton, waardoor deze breed 

kon worden ingezet.  

De latere uitvoeringen van de bus wordt onder vele merken en 

namen verkocht: 

- Ford Econovan  

- Nissan Vanette Largo 

- Mazda Bongo Friendee 

- Kia Besta 

  

4e serie E2000-E2200 (1999-2017) 

Wat weinig mensen weten is dat de E-serie tot zo’n 2 jaar 

geleden onafgebroken is gemaakt in dezelfde vorm. Je kan dit 

model herkennen aan de typische handgreep. 35 jaar lang 

ongeveer hetzelfde. De grote verandering van de 4e serie (type 

SK) is de vernieuwde cabine. Na grondig research en testen 

heeft Mazda diverse aanpassingen gedaan waardoor er sprake 

was van een veilige cabine. In 2003 gingen de motoren op de 

schop. Als eerste de diesel motor die voortaan was voorzien 

van een roetfilter. De auto’s werden voorzien van ABS en 

Airbags deden hun intrede. Verder werd er meer aandacht 

besteed aan comfort door mooiere materialen en betere 

afwerking. En ook nu was 4x4 te bestellen evenals een 

automaat. De Bongo SK heeft Nederland echter niet meer 

gehaald. De E-serie wordt niet meer geleverd. En daarmee zijn 

er geen Mazda bedrijfswagens meer in Nederland te koop.  

  

 

 

De 323 BF Rustler  

Nog zo’n typische bedrijfswagen van een land waar een pick-up 

zeer gewoon is: Zuid Afrika.  Dit is een Mazda 323 BF met een 

“Bakkie” zoals de Afrikaners zeggen. Tot ver in 2005 gebouwd 

met verschillende motoren. Zoals 1.3, 1.6, 1.8 en vaak 

omgebouwd naar de 2.0 GD GT blok liefst met turbo. Ook 

bekend als Ford Bantam, gebaseerd op de voorwiel 

aangedreven Ford Escort. 

Die van ons is een 1.6  injectie zonder katalysator en dus de 

kracht van een 1.6 BF GT zo’n 105 pk omdat het in 1999 is 

gebouwd moet er in NL vanaf 1997 een katalysator onder 

zitten. Dit exemplaar heeft dienst gedaan als starthulp bij de 

haven Sheerness waar toen de Mazda’s voor Engeland werden 

geleverd. 
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Personenwagens met bestel-allures:    
De bedrijfswagenmarkt van personenwagen modellen is 

minder transparant. Vaak heeft het te maken met wettelijke 

eisen per land. In Nederland is het ook mogelijk geweest om 

een bestaande stationwagon op geel kenteken om te bouwen 

naar grijs kenteken auto. Maar af fabriek zijn er ook diverse 

Mazda personenauto’s geleverd als bestel- of zelfs pick-up 

uitvoering. 

Mazda 1500 Farmari 

Een typische oplossing voor de Finse markt; de Mazda 1500 

farmari. In feite is het een 1500 stationwagon waarbij de 

achterbank af fabriek is vervangen door een frame waardoor de 

laadvloer kon doorlopen tot net achter de voorstoelen. In 

Finland krijgen deze belastingtechnisch aantrekkelijke 

voertuigen de naam ‘Farmari’ oftewel ‘bestelauto’ mee. Het 

bijzondere aan de Farmari is dat er wel een oplossing is 

gemaakt voor het vervoer van kinderen in de laadbak. Want dat 

is normaliter niet toegestaan in een bedrijfsauto. Specifiek voor 

de Finse markt is er een bouwplaat waarop beschreven staat 

hoe de planken gezaagd en gemonteerd moeten worden. De 

soort van bank die gemaakt wordt zit tegen de voorstoelen aan 

zodat de bestuurder en de bijrijders rug-aan-rug zitten. De 

Famari’s hadden ramen waardoor het zicht naar achteren erg 

goed was. Naast de Farmari rolde er vanuit de fabriek ook nog 

de gesloten bestelauto. Deze zie je weer terug in Canada. De 

achterdeuren en de achterste zijruiten zijn vervangen door 

geperst metaal i.p.v. ruiten. Het raamapparaat ontbreekt dan 

ook in de achterdeuren. Het mag duidelijk zijn dat dergelijke 

auto’s extreem zeldzaam zijn.  

Mazda 929 VAN 

De Mazda 1500/1800 serie  werd opgevolgd door de Mazda 

929 LA2. Er zijn geen besteluitvoeringen bekend van de LA2. 

Van de LA4, de opvolger, kon wel een grijs kenteken uitvoering 

besteld worden bij de dealer. Vanaf 1985 wel te verstaan. 

Daarvoor was de enige bestelauto de Mazda 323 VAN. 

Mazda 323 VAN 

De Mazda 323 VAN is een bijzonder voertuig. De 323 estate, 

dus de geel kenteken uitvoering, had 5 deuren. De 323 VAN 

heeft 3 deuren. Je zou dus kunnen zeggen dat de 323 VAN t.o.v. 

de andere Mazda personenauto’s als enige ook daadwerkelijk 

als ‘grijs kenteken’ auto is gebouwd. Met de komst van de 

Mazda 323 BD, waarbij de 323 SN werd vervangen, kwam de 

323 VAN gelijktijdig op de markt. Mazda maakte slim gebruik 

van dezelfde body als de 323 SN alleen werd er een aangepaste 

neus geplaatst en werd de daklijn aangepast. Deze lag bij de 

FA4 en SN lager met een knik achterin het dak. Bij de 323 VAN 

is deze knik, net zoals bij de 323 Stationwagon, komen te 

vervallen. Voor 10.995,- gulden werd je de nieuwe eigenaar van 

deze 323 VAN met 4 versnellingen. 

Mazda 121/323/626 VAN 

En door de populariteit van de grijs kenteken uitvoeringen 

waren ineens alle hatchback modellen van Mazda leverbaar 

met grijs kenteken. De kleinste besteller werd de Mazda 121, 

type DA, leverbaar in een basisuitvoering in 1 kleur wit. Ook de 

323, eerst type BD en daarna type BF, waren leverbaar als VAN 

uitvoering. Deze waren leverbaar in meerdere kleuren, maar 

wel de basis-uitvoering. Wel kon je kiezen uit alle 

motorvarianten, dus de 1.1, 1.3 en 1.5. Van de 323 BF 

stationwagon, de opvolger van de 323 VAN zoals hierboven 

staat, kwam er ook een VAN uitvoering. In plaats van 3 deuren 

was er altijd sprake van een 5 deurs variant. Ook de 626 GC was 

leverbaar als VAN. De 626 Hatchback dan wel en dus zonder 

achterbank, maar geen geblindeerde ramen. Ook hier waren 

alle motoren leverbaar op de besteluitvoeringen.  
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De Familia pick-up’s:
De 1000/1200/1300 serie werd in West Europa vooral als 

sedan, station of coupé verkocht. Maar er was nog een 4e 

variant, namelijk de pick-up. Deze Pick-up kreeg geen eigen 

naam mee als variant op een bestaand model: de Familia. De 

auto is wel geleverd in Europa maar dan als Mazda 

1000/1200/1300 pick-up, afhankelijk van het type motor. 

Hoewel hij nooit in Nederland geleverd is, is het desondanks 

de moeite waard om ook aan deze bedrijfsauto een pagina te 

wijden 

Mazda 800 Pick-up 

We doen, voordat we naar de 1000/1200/1300 gaan, eerst een 

stapje terug in de tijd. De eerste Familia verschijnt in 1963. De 

auto is getekend door Giorgetto Giugiaro die destijds werkte bij 

de Bertone designstudio. De auto kwam op tijd op de markt: in 

het voorjaar van 1964. Dit was belangrijk want de Olympische 

Spelen, met veel publiciteit, was dat jaar in Japan. In november 

werd een pick-up toegevoegd aan de line-up.  

Mazda 1000/1200/1300 Pick-up 

De opvolger van de Mazda Familia 1e serie is de 2e serie en die 

kreeg, zoals de naam doet vermoeden, een grotere motor. De 

body week af van de sedan/coupé op o.a. voorschermen, grille 

en voorfront. De FA2T55/65/66 modellen kregen resp. een 1.0, 

een 1.2 of een 1.3 motor. FA2T55 was een kort chassis met een 

korte laadbak met 500 kg laadvermogen. De 65 had hetzelfde 

laadvermogen maar had een lang chassis met een lange 

laadbak. De 66 heeft echter 600 kg laadvermogen. Toen in 1976 

de 3e generatie Familia verscheen (bij ons beter bekend als de 

Mazda 323 FA4), is de productie van Pick-ups verder gegaan. In 

diverse landen werd de pick-up geproduceerd zo ook in 

Indonesië waar deze tot eind jaren ’90 in productie bleef als 

Mazda Familia STR en Mazda Famila Super Cab met verlengde 

cabine.  

De dubbelganger: Kia Brisa (1973-) 

In 1973 loopt de Kia Brisa B-1000 van de band als vervanger van 

de 3-wieler die sinds de jaren ’60 van de band liepen. De 

productie van de Brisa wordt gezien als de start van de 

autoproductie in Korea. 

De Brisa B-1000 werd gebouwd in de Sohari fabriek waar het 

een soort van Beta-model was voor de komst van de 4-deurs 

sedan die een jaar later van de band zou lopen (de Brisa S-

1000, maar later beter bekend als Brisa). De Brisa pick-up werd 

een succes! In 1975 werden 31 Kia Brisa’s pick-up geëxporteerd 

naar het Midden-Oosten waarmee het tevens de eerste Kia is 

die buiten Korea werd verkocht.  

De Brisa was voorzien van de 1 liter motor van Mazda. De Brisa 

week op een aantal punten af van de Mazda’s. Zo kreeg de 

Brisa dubbele koplampen i.p.v. enkele. Opvallend is dat de 

Originele Brisa qua design dichter bij de Mazda 1300 sedan 

bleef terwijl Mazda voor de ‘Ute’ afweek van de sedan 

uitvoering. Uiteindelijk zijn er ruim 44.000 Brisa B-1000’s 

geproduceerd en zo’n 1500 stuks geëxporteerd. De productie 

werd uiteindelijk gestaakt omdat een nieuwe militaire dictator 

Chun Doo-hwan de industrie dwong over te gaan op productie 

van lichte bedrijfvoertuigen 
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De kleintjes van Mazda    
Naast bedrijfsoplossingen voor zwaarder vervoer, maakte 

Mazda ook bedrijfsauto’s voor de ‘gewone man’. Nou 

bedrijfsauto’s is wellicht een groot woord. Laten we het 

hebben over bedrijfsautootjes in de KEI-klasse. De meeste 

waren bestemd voor de Aziatische markt of zelfs voor de 

specifiek Japanse markt.  

Kei-Car 

De Kei-car is typisch Japans. Ze zijn goed voor ongeveer een 

derde van de nieuwe registraties in Japan. Ze mogen niet langer 

zijn dan 3,39 meter lang en 1.475 meter breed en mag de 

motor maximaal 660 cm3 inhoud hebben. Particulier 

goedgekeurde Kei auto's krijgen een gele kentekenplaat met 

zwarte letters, commerciële voertuigen krijgen een zwart 

kenteken met gele letters. De goedkeuring als Kei-Car wordt 

gevolgd door een belastingaftrek en de vrijstelling van het 

bewijs van een parkeerplaats. Vooral dat laatste maakt Kei-cars 

interessant bijvoorbeeld in Tokio. Ondanks de kleine externe 

afmetingen zijn ze verkrijgbaar in verschillende 

carrosserievormen, zoals kleine auto's, microbusjes of off-road 

voertuigen. En niets is de Kei-Cars vreemd: vierwiel aandrijving, 

hybride aandrijving, turbo motoren, etc. Voorbeelden van 

Mazda’s in deze klasse: De B360, de Porter en de Porter Cab. 

 B360/E360 (1966-1977)  

De B360 was een pick-up truck versie van de R360, gebaseerd 

op delen van de R360 coupe. Voor de liefhebbers: modelserie 

KBBA33. Het model had dezelfde 356 cc motor, maar deze lag 

bij dit model voorin en dreef de achterwielen aan. In 1964 

kreeg dit model de motor uit de Carol in de vorm van een 358 

cc. Met 20 PK t.o.v. de initiële 13 PK een hele verbetering. In  

Het jaar erop werd de B360 vervangen door de Mazda E360. De 

E360 kreeg een grotere motor namelijk de 35 PK 2 tact 2 

cilinder uit de Mazda Chantez. Met een 475 KG leeggewicht en 

300 kg laadvermogen een erg kleine auto.  

 

Porter Cab (1969-1977)  

De Porter Cab was een ander voertuig passend in de KEI-klasse. 

Met 1,835 meter wielbasis was het een klein vrachtwagentje 

geschikt voor 2 personen. Met de 23 PK kwam de 2-tact 2 

cilinder met enige moeite op een topsnelheid van 90 km/u uit. 

De Porter Cab had een ‘nieuwsgierige’ uitstraling door het 

ontwerp van de neus. Gedurende de jaren worden er wat 

verbeteringen doorgevoerd zoals andere deuren en ramen, 

verbeterde motor. Leuk weetje: de oudere Porter Cabs waren 

leverbaar in 1 kleur: licht groen. De latere Porter Cabs waren 

leverbaar in 1 kleur: wit. 
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