THE NEW

OPELTheINSIGNIA
Beauty of Your Power

TIME FOR THE NEW LEADERS

הדור הבא של רכבי המנהלים
האופל אינסיגניה החדשה מובילה את קטגוריית רכבי המנהלים עם מגוון ייחודי של חידושים
עדכניים ותוספות ברמה הגבוהה ביותר .האינסיגניה החדשה יוצרה ותוכננה על מנת להקנות לנהג
תחושה נוחה ,בטוחה וחזקה עם עיצוב מרשים ,אלגנטי ויוקרתי.
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העתיד נראה בטוח מתמיד

האינסיגניה החדשה מאובזרת במערכות טכנולוגיות ואוטונומיות מהמתקדמות בעולם,
המאפשרות לנהג להיות בשליטה מלאה על רכבו גם במצבי חירום.

 – Opel Eyeלנסיעה בטוחה ומוגנת
מערכת בקרת בטיחות אקטיבית ייחודית המתריעה בזמן סכנה ( ,)2+1מתקנת באופן אוטונומי סטייה מנתיב (,)3
ומבצעת בלימת חירום אוטומטית במהירות שמתחת ל 40-קמ"ש.
 - Opel Free-Chargeעמדה לטעינה אלחוטית לסלולר

מערכת *Apple CarPlay / Android Auto
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התרעה ובלימה בעת סכנה
מיידית ,רכב/הולך רגל

– Adaptive Cruise Control
שמירה על מהירות הרכב והמרחק מהרכב שמלפנים
מערכת בקרת השיוט מאפשרת לנהג לנעול את המהירות הרצויה ,לשמור מרחק בטוח על מנת למנוע התנגשות,
ולהאיץ ולהאט בכל מהירות בהתאם לתנאי הדרך (.)4
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התרעה היקפית מסכנות אפשריות

בדגמים נבחרים

הרבה יותר ממולטימדיה

 – Head-Up Displayלדעת הכל בלי להוריד עיניים מהכביש
מערכת המקרינה על שמשת הרכב את נתוני הנסיעה כגון :ניווט ,מהירות ,צריכת דלק ועוד (.)5

האינסיגניה החדשה מצוידת בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת בעלת ממשק
 Apple CarPlayו *Android Auto -המאפשרת לנהג לשלוט באפליקציות המובנות
ללא מגע במכשיר הנייד ,ולהישאר מחוברים בכל שלב של הנסיעה.

בדגמים נבחרים

 – Bird Eyeלחניה קלה ומדויקת מאי פעם
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האינסיגניה החדשה מצויידת במערכת מתקדמת המאפשרת לנהג הרכב לצפות ברכבו במיפוי  360ממבט-על,
להקלה על תמרונים ולחניה נוחה ובטוחה יותר (.)6

Opel Free-Charge

תיקון אוטומטי לסטייה מנתיב

בדגמים נבחרים בתוספת תשלום

אין כבל טעינה? יש אינסיגניה! האינסיגניה החדשה מאפשרת לכם להטעין את הסלולרי
שלכם באופן אלחוטי לחלוטין באמצעות טכנולוגיית ( Wireless Charging (pma/Qiהמתקדמת.
* כפוף לזמינות האפליקציה בחנות גוגל ישראל .בהתאם ליכולותיו של המכשיר הסלולרי.
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הקרנת נתוני נסיעה על שמשת הרכב 5
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מערכת בקרת שיוט ושמירת מרחק
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מיפוי הרכב ממבט-על להקלה על תמרון וחניה
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שלוש מכוניות ברכב מנהלים אחד *
מערכת הנעה כפולה  4X4המחלקת אוטומטית את המומנט בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים
ובין גלגל ימין ושמאל האחוריים ,מוסיפה כוח לגלגל ואחיזת כביש טובה יותר ליציבות ובטיחות מקסימליות.
המתלים האלקטרוניים  FlexRide Premiumמאפשרים מעבר חלק בין סגנונות נסיעה שונים  -בלחיצת כפתור
תוכלו לבחור בין נהיגה סטנדרטית ,נהיגה ברכב פנאי ( )TOURאו נהיגה ברכב ספורטיבי ,קשוח ואגרסיבי (.)SPORT
כל אלו משתלבים בתיבת הילוכים חדשנית וקומפקטית בעלת  8הילוכים ( )AT8המייעלת את עבודת המנוע.
* מנועי  2.0בלבד
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תמסורת משוכללת בת  8מהירויות ומערכת  4X4מתקדמת

מערכת בקרת שילדה  FlexRideהמתאימה עבורך את חוויית הנהיגה המועדפת
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הנדסת אנוש שמייצרת נוחות
האינסיגניה החדשה מצטיינת בגודל ובחלל פנימי יוצאי דופן
כיאה לספינת הדגל של אופל ,וזאת באמצעות מרחב תנועה
ומושבים מרווחים בשילוב תא מטען גדול במיוחד בנפח  490ל׳.

מרחב פנימי גדול ונוח במיוחד
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תא מטען בנפח  490ליטרים
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רמות גימור
ENJOY
• מערכת בטיחות אקטיבית Opel Eye

•
•
•
•
•
•
•
•
•

מערכת מולטימדיה מקורית בגודל ״( 8מסך מגע)
 - KeyLessמערכת חכמה הכוללת כפתורי כניסה לרכב
והתנעה באופן פסיבי
מצלמה אחורית
מערכת עזר לחניית הרכב הכוללת חיישנים קדמיים ואחוריים
בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד (בהתאם ליכולתו)
בקרת אקלים אלקטרונית עם חיווי דיגיטלי
מפוצלת לשני אזורים
בלם חניה חשמלי
חישוקי סגסוגת ״17

ENJOY PREMIUM
(מתווסף לרמת גימור )ENJOY

•
•
•
•
•
•
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מערכת בטיחות אקטיבית  Opel Eye Premiumהכוללת
שמירה על מהירות הרכב ומרחק מהרכב שמלפנים
חלונות אחוריים כהים
פסי דקור בגימור כרום לאורכם של חלונות הצד
גג שמש ()SunRoof
ריפוד עור בשילוב בד "Monita" -
מושב ארגונומי ספורטיבי לנהג ( 6כיוונים)

INNOVATION
•

מערכת בטיחות אקטיבית  Opel Eye Premiumהכוללת
שמירה על מהירות הרכב ומרחק מהרכב שמלפנים
מושבי עור בצבע שחור  /קרם בהיר "Siena II" -
חימום מושבים קידמיים  +אחוריים
חלונות אחורים כהים
תאורת אווירה פנימית בדלתות ובלוח המחוונים
עיצוב אלגנטי של לוח המחוונים
מושבים אחוריים מתקפלים 40/20/40
סוככי שמש הכוללים תאורת LED
חישוקי סגסוגת "18

•
•
•
•
•
•
•
•
• רמקולים מתוצרת  BOSEהכוללים סאבוופר מובנה מקורי
(במנועי  2.0ליטר בלבד)

• מושב אגרונומי חצי חשמלי

INNOVATION PREMIUM
(מתווסף לרמת גימור )INNOVATION

• מערכת זיהוי וקריאת תמרורים TSA

•
•
•
•
•
•
•

מחשב דרך בגודל " 8דיגיטלי בלוח השעונים
סייען חניה מתקדם
זיהוי אובייקטים בשטח מת וחיווי במראות צד
גג שמש ()SunRoof
 - Head-Up Displayהקרנת מסך נתונים
על גבי שמשת הרכב על מנת למנוע מהנהג להסיט את מבטו מהדרך
מושב אגרונומי חשמלי לנהג הכולל :עיסוי ,זיכרונות ו 8-כיוונים.
מצלמת  3600הממפה את סביבת הנהג במבט-על (בתוספת תשלום)
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GAZ - Summit White

GP6 - Abalone White

GAN - Sovereign Silver

GWD - Magnetic Silver

GRS - Cosmic Grey

G6R - Emerald Green

GOY - Rouge Brown

GG7 - Absolute Red

GDB - Dark Caramel

GEK - Royal Blue

GDX - Darkmoon Blue

GF6 - Satin Steel Grey

GB9 - Mineral Black

ליוקרה יש צבע משלה
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New Insignia Grand Sport

תצורה  /מרכב
1.5T

2.0T - AWD

נפח (סמ”ק)
הספק מירבי (סל”ד/כ”ס)
מומנט מירבי (סל”ד/קג”מ)
תיבת הילוכים
מהירות מירבית (קמ”ש)
תאוצה מ 100-0 -קמ”ש (שניות)
כושר גרירה עם בלמים /ללא בלמים
מתלים ממוחשבים
בלמים מסוג Brembo
הנעה  /חלוקת הנעה

1,490
165/5,600
4,500 – 2,000 / 25.49
אוטומטית  6הילוכים
218
9.4
1405/750

FWD

1,998
260/5,300
4,000 – 2,500 / 40.79
אוטומטית  8הילוכים AWD
250
7.3
2200/750
יש
יש
AWD

אורך (מ”מ)
רוחב (מ”מ)  -לא כולל מראות
רוחב (מ”מ)  -כולל מראות
גובה (מ”מ)
רוחק סרנים (מ”מ)
משקל כולל (ק”ג)
משקל עצמי (ק”ג)
נפח תא מטען (ליטרים)
נפח תא מטען  -מושבים מקופלים (ליטרים)
קוטר סיבוב בין מדרכות (מטרים)
נפח מיכל דלק (ליטרים)
תצרוכת דלק ליטר ל 100-ק”מ בנסיעה בינעירונית
תצרוכת דלק ליטר ל 100-ק”מ בנסיעה עירונית
תצרוכת דלק ליטר ל 100-ק”מ בנסיעה משולבת
דרגת זיהום
Euro

4,897
1,863
2,093
1,455
2,829
2,040
1,472
490
1,450
11.74
62
5.3
7.5
6.1
9
6

4,897
1,863
2,093
1,455
2,829
2,245
1,649
490
1,450
11.74
62
7.1
11.2
8.6
15
6

ידיות אחיזה
תא לכוסות בין המושבים הקדמיים
תא אחסון בקונסולה הקדמית (“תא כפפות”) הכולל תאורה פנימית
תא אחסון גדול בין המושבים הקדמיים
התראה קולית לאורות דולקים
מפשיר אדים אחורי
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד (בהתאם ליכולתו)

בקרת אקלים
בקרת אקלים אלקטרונית עם חיווי דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים
שליטה מלאה על בקרת האקלים ממערכת השמע

מידות

אביזרי תפעול
 - KeyLessמערכת חכמה הכוללת כפתורי כניסה לרכב והתנעה באופן פסיבי
בלם חניה חשמלי
ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת
הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור ,טלסקופי קורס בעת תאונה
בקרת שיוט ומגביל מהירות
בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון
שקע 12V
תאורת תא נוסעים פנימית  -קדמית ואחורית
תאורה בתא המטען
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מערכת שמע

אבזור חיצוני

מערכת שמע/מולטימדיה מקורית IntelliLink
מסך מגע מקורי “8
דיבורית  Bluetoothמקורית
ממשק *Apple CarPlay
ממשק *Android Auto
מערכת ניווט מקורית (באנגלית) הכוללת מפות ישראל
הפעלה קולית של מערכת השמע (באנגלית)
חיבור אודיו  USBלהשמעת מוזיקה מהתקן נייד ולטעינת מכשירים ואביזרים
 7רמקולים  2 :טוויטרים  2 +קדמיים  1קדמי אמצעי  2 +אחוריים
השמעת מוזיקה ישירות מהמכשיר הנייד באופן אלחוטי Stream Bluetooth -
תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות במערכת השמע ובלוח המחוונים
הצגת אנשי קשר והודעות (כאשר אופציית  Android Auto / Apple CarPlayפעילה ובהתאם ליכולתו של המכשיר הנייד)*

פגושים ,מראות צד ,ידיות הדלתות בצבע הרכב
מראות צד עם כוונון חשמלי ומפשירי אדים

מערכת מידע לנהג

בטיחות
כוכבי בטיחות במבחני ריסוק Euro NCAP
מערכת בטיחות אקטיבית  Opel Eyeהכוללת:
 בקרת התרעת סטייה מנתיב LDW סייען שמירה על נתיב נסיעה LKA בקרת התרעת מרחק מלפנים  FDIותצוגה במרכז המידע לנהג עם אפשרות לבחירת מרחק ההתראה מהרכב מלפנים התרעת סכנת התנגשות FCA מערכת בלימת חירום אוטומטית ( LSCMBמתחת למהירות  40קמ”ש)מערכת עזר לחניית הרכב הכוללת חיישנים קדמיים ואחוריים
מצלמה אחורית
חמש חגורות בטיחות מוצלבות
תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור
מערכת בקרת יציבות  Electronic Stability Program Plus )ESP®Plus( -הכוללתABS+EBD+BAS+TCS :
מערכת  ABSמונעת נעילת גלגלים Anti-lock Braking Systems -
מערכת לחלוקת עומס בלימה Electronic Brakeforce Distribution -
מערכת סייען בלימה Brake Assist System -
מערכת בקרת אחיזה Traction Control System-
מערכת סייען לזינוק במדרון )Hill Start Assist) HSA -
מערכת  CBCלחלוקת לחץ בלימה בפניות Cornering Brake Control -
 2כריות אוויר קדמיות לנהג ונוסע
 2כריות אוויר צידיות לנהג ונוסע
 2כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב
מתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע עם נורית חיווי בתחילת הנסיעה
נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות
נעילת ביטחון לילדים
נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות

מחשב דרך מלא צבעוני

מושבים וריפודים
גימור בד איכותי המשלב תפרים חזקים ”Aida“ -
צבע ריפוד מושבים Jet Black
דשבורד (לוח מחוונים) בכיסוי ריפוד גמיש עם תפרים למראה אלגנטי
מושב נהג  -כוונון ידני ( 3כיוונים)
מושבים אחוריים מתקפלים 40/60
מושב נוסע כוונון ידני ( 2כיוונים)
דיפוני בד בדלתות
ידית הילוכים בעלת גימור כרום

חישוקים וצמיגים
חישוקי סגסוגת “17
צמיג במידה Tires 225/55R17 - 97W
צמיג חלופי למעט בדגמי  2.0ליטר

תאורה וראות
פנסי הלוגן קדמיים בשילוב LED
פנסי ערפל קדמיים
פנסי ערפל אחורים
תאורת יום חיצונית קבועה DRL
הדלקת אורות אוטומטית בהתאם לתאורת החוץ
כוונון גובה פנסי חזית
תאורת חוץ “ליווי עד הבית”

רמת אבזור  - Enjoy Premiumמנוע ( 1.5Tמתווסף לרמת אבזור )Enjoy
מערכת בטיחות אקטיבית  Opel Eye Premiumהכוללת שמירה על מהירות הרכב ומרחק מהרכב שמלפנים
חלונות אחורים כהים
פסי דקור בגימור כרום לאורכם של חלונות הצד
גג שמש ()SunRoof
ריפוד עור בשילוב בד ”Monita“ -
מושב ארגונומי ספורטיבי לנהג ( 6כיוונים)
רמת אבזור Innovation
מערכת בטיחות אקטיבית  Opel Eye Premiumהכוללת שמירה על מהירות הרכב ומרחק מהרכב שמלפנים
רמקולים מתוצרת  BOSEהכוללים סאבוופר מובנה מקורי (במנועי  2.0ליטר בלבד)
אפשרות מצבי נהיגה  -ספורט ,שיוט ,אוטומטי עירוני (במנועי  2.0ליטר בלבד)
מושבי עור בצבע שחור  /קרם בהיר "Siena II" -
מושב אגרונומי חצי חשמלי
חימום מושבים קידמיים  +אחוריים
מצלמה אחורית
חלונות אחורים כהים
תאורת אווירה פנימית בדלתות ובלוח המחוונים
עיצוב אלגנטי של לוח המחוונים
מושבים אחוריים מתקפלים 40/20/40
סוככי שמש הכוללים תאורת LED
חישוקי סגסוגת "18
צמיג 245/45R18 - 96W -

רמת אבזור ( Innovation Premiumמתווסף לרמת אבזור )Innovation
מערכת זיהוי וקריאת תמרורים TSA
מחשב דרך בגודל “ 8דיגיטלי בלוח השעונים
סייען חניה מתקדם
זיהוי אובייקטים בשטח מת וחיווי במראות צד
גג שמש ()SunRoof
Head-Up Display
הקרנת מסך נתונים על גבי שמשת הרכב על מנת למנוע מהנהג להסיט את מבטו מהדרך
מושב אגרונומי חשמלי לנהג הכולל :עיסוי ,זיכרונות ו 8-כיוונים
מצלמת  3600הממפה את סביבת הנהג במבט-על (בתוספת תשלום)

* כפוף לזמינות האפליקציה בחנות גוגל ישראל .בהתאם ליכולותיו של המכשיר הסלולרי.
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אופל ישראל

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.

קוד דגם

תיאור דגם
אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5

IN55TAENA
IN55TAEPA
IN55TAINA
IN55TAIPA
IN52LAINA
IN52LAIP4

רמת
האבזור
הבטיחותי

אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5

טורבו Enjoy

7

טורבו Enjoy Premium

8

טורבו Innovation

8

אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5

טורבו Innovation Premium

8

טורבו Innovation

8

טורבו Innovation Premium

8

אינסיגניה החדשה  5ד׳ 2.0
אינסיגניה החדשה  5ד׳ 2.0

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ENJOY PREMIUM
שליטה באורות גבוהים
זיהוי הולכי רגל
 6כריות אוויר
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי אופניים/אופנועים
בקרת סטייה מנתיב
זיהוי תמרורי תנועה
מצלמות רוורס
ניטור מרחק מלפנים
מערכת אקטיבית למניעת
חיישני לחץ אוויר
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחות
בקרת שיוט אדפטיבית

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור INNOVATION

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 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
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ENJOY
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות 6 7 8
גבוהה

זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים
מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

0 1 2 3 4 5

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*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
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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור INNOVATION PREMIUM
 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
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ*
בינעירוני
עירוני
דגם
5.3
7.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳  1.5טורבו Enjoy
5.3
7.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳  1.5טורבו Enjoy Premium
5.3
7.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳  1.5טורבו Innovation
5.3
7.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳  1.5טורבו Innovation Premium
7.1
11.2
אינסיגניה החדשה  5ד׳  2.0טורבו Innovation
7.1
11.2
אינסיגניה החדשה  5ד׳  2.0טורבו Innovation Premium

משולב
6.1
6.1
6.1
6.1
8.6
8.6

דרגת זיהום אוויר
9
9
9
9
15
15

