קוד דגם

תיאור דגם

רמת אבזור
בטיחותי

AS57LAENJ

אסטרה  5ד' אוט'  1.4טורבו ( ENJOYבהתקנה מקומית של מובילאיי)

6

AS57LAENJ

אסטרה  5ד'  1.4טורבו  ENJOYאוט׳

1

AS57LAEPE

אסטרה  5ד'  1.4טורבו  ENJOY PLUSאוט'

6

AS57LAINJ

אסטרה  5ד'  1.4טורבו  INNOVATIONאוט'

6

AS77LAENJ

אסטרה  1.4טורבו  SPORTS TOURER ENJOYאוט' (בהתקנה מקומית של מובילאיי)

6

AS77LAENJ

אסטרה  1.4טורבו  SPORTS TOURER ENJOYאוט'

1

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

OPEL ASTRA

מפרט טכני
רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור :Enjoy Plus

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור :Innovation

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ( Enjoyבהתקנת מובילאיי):

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ*
דגם
בינעירוני
עירוני
4.5
7.2
אסטרה  5ד'  1.4טורבו ENJOY/ ENJOY PLUS
4.5
7.2
אסטרה  5ד'  1.4טורבו  INNOVATIONאוט'
4.5
7.3
אסטרה  1.4טורבו SPORTS TOURER ENJOY

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ( STבהתקנת מובילאיי):

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

משולב דרגת זיהום אוויר
5
5.5
5
5.5
6
5.6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת
בטיחות
נמוכה

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מירבי

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4

זיהום
מזערי

*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת המעבדה ותקן .EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

אסטרה האצ'בק  5דלתות

SPORTS TOURER

אבזור חיצוני
מסילות גג אורכיות בצבע שחור (בדגמי )Sports Tourer
פגושים ,מראות צד ,ידיות הדלתות בצבע הרכב.
מראות צד חשמליות עם מפשירי אדים
שמשות אחוריות כהות
רמת גימור ( Enjoy Plusבנוסף על האבזור הקיים ברמת הגימור
 )Enjoyבתצורת  5דלתות
מסך מגע בגודל " 8מקורי
ארבעה רמקולים ושני טוויטרים
מרכז מידע לנהג בלוח השעונים  -מסך חד-צבעי בגודל "4.2
מערכת ניווט מקורית אינטגרלית
אנטנת כריש
מערכת בטיחות מקורית  OPEL EYEהכוללת:
מערכת זיהוי תמרורים  TSAהמזהה מגוון סוגי צורות של תמרורים
והודעות מתחלפות (תמרורים זמניים)
בקרת התרעת סטייה מנתיב ( LDWבמהירויות של  180-60קמ"ש)
עם התרעה קולית ותצוגת LED
בקרת שמירה על נתיב נסיעה  LKAהמסייעת בתיקון והכוונת זווית
ההגה
בקרת התרעת מרחק מלפנים  FDIותצוגה במרכז המידע לנהג
התרעת סכנת התנגשות FCA
מערכת סיוע בלימה לצמצום ומניעת התנגשות מלפנים LSCMB
(עד מהירות של  30קמ"ש)
חיישני עזר לחניה מלפנים ומאחור
מצלמה אחורית לחניה
רמת גימור ( INNOVATIONבנוסף על האבזור הקיים ברמת
הגימור  )Enjoy Plusבתצורת  5דלתות
חישוקי סגסוגת קלה בקוטר "17
חניה אוטומטית
גג שמש
 - KEYLESSמערכת לפתיחת הרכב בהתקרבות
(עם מפתח בכיס) ,הנעה/כיבוי הרכב בלחיצת כפתור.
שני שקעי  USBלנוסעים במושב האחורי
פנסי ערפל קדמיים
בלם יד חשמלי
משענת יד אחורית
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

צבעים
Metallic Paint:

Special Paint:

HO6 - Bronze Brown

GAN - Soverelgn Silver

GWD - Magnetic Silver

GAZ - Summit White

GDB - Dark Caramel

GDC - Granit Grey

GB9 - Mineral Black

GEK - Royal Blue

G6R - Emerald Green

GR5 - Cosmic Grey

GWJ - Deep Sky Blue

GG7 - Absolute RED

קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי.
התמונות להמחשה בלבד .ייתכנו שינויים במפרטי המכוניות
שישווקו בישראל ,פרטים מדויקים יימסרו ע"י נציג המכירות .ט.ל.ח.

לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון opel.co.il | 9190

*

|

אופל ישראל

אופל גאה להציג:

אסטרה
המשפחתית
החזקה
אופל אסטרה ,המכונית הטובה ביותר שייצרנו ,משלבת תכנון
הנדסי מדוקדק ,שימוש בטכנולוגיות בטיחות מתקדמות,
אבזור מלא וכמובן ,עיצוב עוצר נשימה.
• העוצמה שבמנוע  -אופל אסטרה מונעת על ידי מנוע
 1.4ליטר טורבו חדש ועוצמתי המפיק  150כוחות סוס.
• שיאים חדשים של בטיחות בקטגוריה  -אבזור
במערכת ( OPEL EYEבדגמי  ENJOY PLUSו )INNOVATION -המשלבת
מערכות התרעה להגנה אקטיבית ופסיבית.
• סטנדרט חדש באיבזור ומולטימדיה
הכולל מערכת  Intellilinkמתקדמת.
• עיצוב חדשני ומרשים.

בטיחות

OPEL EYE

אופל אסטרה מציבה שיאים חדשים של בטיחות בקטגוריה ,עם 5
כוכבי בטיחות במבחני הריסוק המחמירים ביותר של ארגון ,EURO NCAP
וציוני הגנה גבוהים לנהג ,לנוסעים ולהולכי הרגל.
אופל אסטרה היא הראשונה להציע חבילת מערכות בטיחות
מתקדמות .חבילת ( OPEL EYEבדגמי  ENJOY PLUSו )INNOVATION -הכוללת
מספר מערכות התרעה אקטיביות המנטרות את כל המתרחש סביב
הרכב ובכך מסייעות לנהג להימנע ממצבים מסוכנים.

התרעת התנגשות והתרעת שמירת מרחק:
•  – LSCMBמערכת עזר לבלימה אוטונומית עד מהירות  30קמ"ש .המערכת
מאפשרת בלימה עצמאית ומונעת התנגשות חזיתית במהירויות נמוכות,
במידה והנהג לא מגיב לסכנה בזמן.
•  – LDWהתרעת סטייה מנתיב .מזהה את נתיב הנסיעה ומתריעה על סטייה
במהירויות של  60עד  180קמ"ש.
•  – LKAבקרת שמירה על הנתיב .משלימה את פעולת מערכת  LDWושומרת
על הרכב בתוך נתיב הנסיעה באמצעות פעולות היגוי אקטיביות.
•  – TSAזיהוי ותצוגת תמרורים וסימני דרך .מזהה את תמרורי הדרך והמהירות
ומציגה אותם בלוח המחוונים.

העוצמה
שבמנוע

עוצמתי וחסכוני  -אופל אסטרה מונעת
על ידי מנוע  1.4ליטר טורבו חדש המפיק
 150כוחות סוס.
• האסטרה שוקלת עד  200ק"ג פחות מהדגם הקודם ובכך
מבטיחה נהיגה מדוייקת ורספונסיבית יותר.
• הדור הבא של מנועי  ECOTECמאפשר חיסכון אמיתי בהוצאות הדלק.
המנוע החדש של האסטרה תוכנן ליעילות תרמודינאמית גבוהה.
כתוצאה מכך האסטרה לא רק חזקה ועוצמתית ,אלא גם
ידידותית לסביבה.
• זמינות כוח מרשימה של המנוע החדש מגובה בתיבת הילוכים
אוטומטית פלנטרית חדשה .לתיבת ההילוכים שישה יחסי
העברה ואפשרות לתפעול ידני ,כשהיא מאפשרת העברות הילוכים
חלקות ומהירות ,זאת לצד ניצול מקסימלי של עוצמת המנוע
בכל תנאי הדרך.

תקשורת
ואבזור

אופל אסטרה קובעת סטנדרט חדש באבזור
ובטכנולוגיה עבור הנהג והנוסעים.
מערכת IntelliLink
• מסך מגע בגודל ״.*8
• קישורית  BLUETOOTHמלאה.
• חיבורי  AUX+USBעבור נגני מדיה חיצוניים.
• תמיכה מלאה בממשק  APPLE CARPLAY / ANDROID AUTOבעברית מלאה
הכוללת הצגת אנשי קשר והודעות טקסט בעברית על המסך**.

בנוסף ,חבילת האבזור כוללת:
• מערכת בקרת אקלים עם שליטה נפרדת על הטמפ' לנהג ולנוסע.
• בקרת שיוט עם הגבלת מהירות ושליטה מההגה.
• חיישני גשם ותאורה.
• מראה מרכזית ייחודית נגד סנוור.

* ברמת גימור  ENJOY PLUSוINNOVATION -
** ברמת גימור  ENJOY PLUSו INNOVATION -באמצעות חיבור לטלפון החכם (בהתאם ליכולתו)

תא נוסעים

תא הנוסעים באסטרה תוכנן כדי להעניק תחושת מרווח מקסימלית גם לנהג
וגם לנוסעים.
האבזור הפנימי וסביבת הנהג עשויים מחומרים איכותיים ,רכים ויוקרתיים תוך
הקפדה על ההרכבה.
שימוש נרחב בחומרי בידוד משקיטים רעשי כביש ורוח ,ומאפשרים חווית נסיעה
רגועה מאי פעם.

תא מטען
ענק ושימושי

בנוסף לאסטרה  5 HUTCHBACKדלתות ,מוצעת גם אסטרה  ,SPORTS TOURERהמאפשרת
את חלל המטען הגדול בקבוצתה ,ובכך מעניקה נוחות מרבית למשפחות גם בטיולים.
אסטרה  SPORTS TOURERבעלת עיצוב מפוסל וזורם ,מצויידת במוטות בגג התורמים
לא רק לעיצוב האלגנטי ,אלא גם משמשים לקשירת מטען וציוד נוסף מתי שצריך.
אסטרה הספורטיבית ארוכה ב 33-ס"מ ומציעה תא מטען עצום בנפח של 505
ליטר (בגובה המושב האחורי) אשר ניתן להגדלה עד לנפח כולל של  1,570ליטרים
עם קיפול המושבים.

SPORTS TOURER

אסטרה K
תצורה  /מרכב
נפח (סמ"ק)
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)

5D
Turbo 1.4
1,399
150/5,000-5,600

מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)

24.98/2,000-4,000 24.98/2,000-4,000

תיבת הילוכים
מהירות מירבית (קמ"ש)
תאוצה מ 100-0-קמ"ש (שניות)
הנעה
מידות

אוט׳  6הילוכים
אוט׳  6הילוכים
210
210
8.9
8.9
קדמית

אורך (מ"מ)
רוחב עם מראות/רוחב ללא (מ"מ)
גובה (מ"מ)
מרחק סרנים (מ"מ)

4,370
1,809/2,042
1,485
2,662

4,702
1,809/2,042
1,510
2,662

1,845
1,308
335/1,175
11.05
48

1,915
1,340
505/1,595
11.05
48

משקל כולל (ק"ג)
משקל עצמי (ק"ג)
נפח תא מטען (ליטרים)
קוטר סיבוב בין מדרכות (מטרים)
נפח מכל דלק (ליטרים)
צריכת דלק
תצרוכת דלק ליטר ל 100-ק"מ בנסיעה בינעירונית 4.5
תצרוכת דלק ליטר ל 100-ק"מ בנסיעה עירונית 7.2
5.5
תצרוכת דלק ליטר ל 100-ק"מ בנסיעה משולבת
מושבים ,ריפודים ודיפון
מושבי COMFORT
בד איכותי בשני גוונים

JET BLACK/ MID ATMOSPHERE
מושב נהג  -כוונון ידני ( 6כיוונים)

SPORTS TOURER
Turbo 1.4
1,399
150/5,000-5,600

4.5
7.3
5.6

חישוקים וצמיגים
חישוקי ברזל "16
צמיג במידה 205/55R16
חישוקי אלומיניום "( 16אופציונאלי)
צמיג חלופי מוקטן

שלוש משענות ראש אחוריות
משענת יד מרכזית  -קדמית
מושב אחורי מתקפל 40/60
מושב נוסע-כוונון ידני ( 4כיוונים)
דיפוני בד בדלתות

מערכת מידע לנהג
צג מידע בלוח השעונים
מחשב דרך מלא
התראה ותצוגת לחצי אוויר בצמיגים

בטיחות ©Opel SAFETECH
חמש חגורות בטיחות מוצלבות
חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם
מותחנים
ציון של  5כוכבי בטיחות במבחני ריסוק Euro NCAP
מערכת בקרת יציבות ESP - Electronic Stability
Program
מערכת סייען לזינוק במדרון HAS - Hill Start Assist
מערכת בקרת אחיזה TCS - Traction Control System
מערכת עזר בלימה בפניות CBC - Cornering Brake
Control
מערכת עזר לשליטה בסל"ד בעת פניו ת �CTC - Corner
ing Torque Control
מערכת  ABSמונעת נעילת גלגלים
Anti-lock Braking System

מערכת לחלוקת עומס בלימה
Electronic Brakeforce Distribution
מערכת סייען בלימה Brake Assist System
מערכת עזר בעת גרירה Trailer Stability Program
מערכת שחרור דוושות  PRSלמניעת פגיעה ברגלי הנהג

במקרה של פגיעה ברכב
 2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
 2כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע
 2כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב
מתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע
נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות
נעילת ביטחון לילדים
נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות
תאורה
פנסי הלוגן קדמיים
פנסי ערפל אחוריים
תאורת יום חיצונית קבועה מסוג DRL LED
פנסי איתות קדמיים מסוג LED
כוונון גובה פנסי חזית
תאורת חוץ "ליווי עד הבית"

בקרת אקלים
בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזורים
עם חיווי דיגיטלי
חיישן לחות מקורי
אביזרי תפעול
נעילה מרכזית
שלט להב נשלף כולל מרימי שמשות
(שלב להב  +שלט קבוע)
ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת
הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור,
טלסקופי קורס ,השולט על בקרת השיוט ומערכת השמע.
שקע 12V
בקרת שיוט ומגביל מהירות
אימובילייזר מקורי
תאורה פנימית  -קדמית  +אחורית
סוככי שמש עם מראות ותאורה
ידיות אחיזה
התראה קולית לאורות דולקים  +כיבוי אוטומטי לאורות
חיישן גשם
חיישן תאורה אוטומטי
מראה פנימית בעלת חיישן אוטומטי מונע סנוור
מגב אחורי
מפשיר אדים אחורי
מערכת שמע
מערכת שמע/מולטימדיה מקורית IntelliLink
מסך מגע בגודל " 7מקורי
ממשק Apple Car Play
ממשק Android Auto
הצגת אלפון ,הודעות  SMSואימייל בעברית
(באמצעות חיבור הסמארטפון ובהתאם ליכולותיו)
חיבור אודיו USB
קישוריות ודיבורית  Bluetoothעם אפשרות השמעת
מוסיקה ממכשירים תומכים
שני רמקולים ושני טוויטרים

