מפרט טכני אופל אסטרה ברלינה דיזל
תצורה  /מרכב

4D ENJOY 1.6 Turbo diesel

נפח (סמ״ק)
הספק מירבי (סל״ד/כ״ס)
מומנט מירבי (סל״ד/קג״מ)
תיבת הילוכים
מהירות מירבית (קמ״ש)
תאוצה מ  100 - 0קמ״ש (שניות)
הנעה

1,598
136/3,500-4,000
2,000 / 32.63
ידנית  6הילוכים
205
10.1
קדמית

אורך (מ״מ)
רוחב ללא מראות /עם מראות (מ״מ)
גובה (מ״מ)
רוחק סרנים (מ״מ)
משקל כולל (ק״ג)
משקל עצמי (ק״ג)
נפח תא מטען (ליטרים)
קוטר סיבוב בין מדרכות (מטרים)
נפח מיכל דלק (ליטרים)

4,658
1,814 / 2,013
1,500
2,685
2,025
1,491
1,010 / 460
11.5
56

אופל אסטרה ברלינה דיזל  -מפרט טכני
אוטומטית  6הילוכים
200
11.4

מידות

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

|

אופל ישראל

התמונות להמחשה בלבד .ייתכנו שינויים במפרטי המכוניות שישווקו בישראל .פרטים מדויקים יימסרו על ידי נציג המכירות .ט.ל.ח.

קוד דגם

תיאור דגם

רמת אבזור
בטיחותי

AS46DAENJ

אסטרה ברלינה  4ד'  ENJOY 1.6טורבו דיזל אוטומט

1

AS46DMENJ

אסטרה ברלינה  4ד'  ENJOY 1.6טורבו דיזל ידני

1

AS46DAENJ

אסטרה ברלינה  4ד'  ENJOY 1.6טורבו דיזל אוטומט ,בהתקנה מקומית של מובילאיי.

5

AS46DMENJ

אסטרה ברלינה  4ד'  ENJOY 1.6טורבו דיזל ידני ,בהתקנה מקומית של מובילאיי.

5

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב (בהתקנת 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

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ*
דגם
אסטרה ברלינה  4ד'  ENJOY 1.6טורבו דיזל אוט'/ידני

עירוני
6.0

בינעירוני
3.9

משולב
4.7

דרגת זיהום אוויר
מרכב מנועי**
מקרא:

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

זיהום
מירבי

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת
בטיחות
נמוכה

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

OPEL ASTRA BERLINA DIESEL

אבזור פנים
נעילה מרכזית

נעילת ביטחון לילדים

מערכת שמע
מערכת שמע מקורית

שני שלטי נוחות (אחד להב נשלף  +שלט קבוע)

מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית (אופציונאלי)

ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

רדיו דיסק  MP3מקורי

תצוגה מרכזית כוללת שעון ,תאריך ומד טמפ׳ חיצוני
מחשב דרך מלא
הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור ,טלסקופי קורס ,השולט על בקרת השיוט ומערכת השמע
שקע 12V

בקרת שיוט עם מגביל מהירות
אימובלייזר מקורי
תאורה פנימית מלפנים ומאחור
ידיות אחיזה בשילוב ווי תליה מלפנים ומאחור
סוככי שמש עם מראות ותאורה
התראה קולית לאורות דולקים

בקרת אקלים
בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת שני אזורים

בטיחות
חמש חגורות בטיחות מוצלבות
חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים
ציון של  5כוכבי בטיחות במבחני ריסוק Euro NCAP
מערכת בקרת יציבות  ESC- Electronic Stability ControlהכוללתABS+EBD+BAS+TCS :
מערכת  ABSמונעת נעילת גלגלים Anti-lock Braking System -
מערכת לחלוקת עומס בלימה Electronic Brakeforce Distribution -

חיבור אודיו ( USBבהתקנת מולטימדיה)
חיבור אודיו AUX

שני רמקולים ושני טוויטרים
קישוריות בלוטוט׳ בהתקנה מקומית

מושבים ,ריפודים ודיפון
מושבי COMFORT
בד איכותי JET BLACK

מושב נהג  -כוונון ידני ( 6כיוונים)
משענת יד מרכזית
מושב אחורי מתקפל 40/60
מושב נוסע כוונון ידני ( 4כיוונים)
דיפוני בד בדלתות
חישוקים וצמיגים
חישוקי ברזל 16׳
צמיג במידה 215/60R16

צמיג חלופי מוקטן

תאורה
פנסי הלוגן קדמיים

מערכת סייען בלימה Brake Assist System -

פנסי ערפל קדמיים

מערכת בקרת אחיזה Traction Control System -

פנסי ערפל אחוריים

מערכת סייען לזינוק במדרון Hill-start Assist Control -

תאורת יום חיצונית קבועה DRL

 2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

כוונון גובה פנסי חזית

 2כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

תאורת חוץ ״ליווי עד הבית״

 2כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב

אבזור חיצוני

מתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

פגושים ,מראות צד ,ידיות הדלתות בצבע הרכב

נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות

