
 Berlina אופל אסטרה
התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי הרכב שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י סוכן המכירות. ט.ל.ח



*נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ
קבוצת זיהוםמשולבבינעירוניעירונידגם

Berlina Turbo8.95.26.65 1.4 ליטר
Turbo 58.95.26.65 דלתות 1.4 ליטר
Berlina9.95.67.28 1.6 ליטר טורבו
Berlina4.93.74.24 1.7 ליטר דיזל

56.23.94.87 דלתות 2 ליטר Diesel ידני
57.94.75.89 דלתות 2 ליטר Diesel אוט'
Sport tourer6.14.24.97 2 ליטר דיזל ידני
Sport tourer7.94.75.89 2 ליטר דיזל אוט'

 ידני  Sports Tourerאוט' Sports Toure 5 דלתות אוט'5 דלתות ידני5BerlinaBerlina דלתותBerlinaמפרט אבזור אופל אסטרה

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבומושבים

++ריפוד בד בדיפוני הדלתות

++מושב נהג מתכוונן לגובה

++מושב אחורי מתקפל, גב מושב מתפצל 60/40

אבזור חיצוני
++פגושים, מראות צד, ידיות לדלתות בצבע הרכב

++תאורת חוץ - “ליווי עד הבית” )לפי תכנות(

+--מסילות גג אורכיות בצבע שחור

אחסון
++תאי אחסון בדלתות קדמיות

++תאי אחסון בדלתות אחוריות

++כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

קונסולה מרכזית עם שני מחזיקי כוסות ותא 
++אחסון סגור )משענת יד( 

ידיות אחיזה מלפנים ומאחור. בשורה אחורית 
++בשילוב ווי תליה

--תא אחסון מוסתר, מחולק בתא המטען

+--כיסוי נגלל לתא המטען

צמיגים וחישוקים
215/50R17225/50R17מידת צמיגים
++-+חישוקי פלדה

אופציונאליאופציונאלי+אפציונאליחישוקי סגסוגת קלה

115/70R16  16” צמיג חלופי בגודל++



משפחת דגמי אופל אסטרה בגימור Enjoy - מפרט טכני



 ידני  Sports Tourer אוט' 5Sports Tourer דלתות אוט'5 דלתות ידני5BerlinaBerlina דלתותBerlinaמפרט טכני אופל אסטרה

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבומנוע
1,3641,5981,6861,956נפח )סמ”ק(

140/4,900-6,000180/5,500130/4,000160/4,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

20.39/1,850-4,90023/2,20030/2,000-2,50035/1,750-2,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

10.3109.210.899.29.89.5תאוצה 100-0 קמ”ש )שניות(

ידני - 6 הילוכיםאוט’- 6 הילוכיםידני - 6 הילוכיםידני - 6 הילוכיםאוט’- 6 הילוכיםתיבת הילוכים

205200213203215209205212מהירות מירבית )קמ”ש(

בלימה היגוי ושילדה
++ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

++DTC - מערכת בקרת אחיזה

++ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

++בלמי דיסק קדמיים מאווררים

++מוט הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולמרחק

 בטיחות וביטחון
Euro NCAP  5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק++

++משענות ראש קדמיות אקטיביות

++2 משענות ראש ליושבים מאחור

זוג כריות אויר קדמיות בגודל מלא:   
++מערכת דו שלבית לניפוח הכריות הקדמיות

++אפשרות נטרול כרית אוויר נוסע

++זוג כריות צד

++זוג כריות וילון

5 חגורות בטיחות מוצלבות,
חגורות קדמיות עם קדם מותחן כפול

++

אימובילייזר מקורי עם זיהוי אוטומטי
של מערכות ממוחשבות

++

 נעילת דלת אוטומטית עם תחילת נסיעה 
לפי תכנות

++

הגנה בפני פתיחת הדלתות האחוריות על 
ידי ילדים

++

++ עיגוני ISOFIX במושבים האחוריים



  Sports Tourer5 דלתות Berlina

 ידני  Sports Tourer אוט' 5Sports Tourer דלתות אוט'5 דלתות ידני5BerlinaBerlina דלתותBerlinaמפרט טכני אופל אסטרה

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבומידות

460370460370500נפח תא מטען )ליטר(

1,3251,2351,32512351550נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(

11.9111.91 11.5קוטר סיבוב )מ’( בין קירות

11.4711.47קוטר סיבוב )מ’( בין מדרכות

5656נפח מיכל דלק )ליטר(

1,3931,3731,4611,4431,488משקל עצמי משוער כולל נהג )ק”ג(

1,940עד 2,100עד 2,065משקל כולל )ק”ג(

537532577572527572משקל נשיאה מותר )ק”ג(

7575משקל נשיאה מותר על גג הרכב )ק”ג(



 ידני  Sports Tourerאוט' 5Sports Tourer דלתות אוט'5 דלתות ידני5BerlinaBerlina דלתותBerlinaמפרט אבזור אופל אסטרה

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבו מיזוג אוויר

--מזגן כולל מסנן ריחות וחלקיקים, תפעול ידני

מערכת בקרת אקלים כולל מסנן ריחות 
++וחלקיקים, חיישן לחות. 2 אזורי שליטה

++תעלות חימום ואוורור אחוריות

אבזור פנימי 
++חלונות חשמליים )סגירה/פתיחה מהירה(

++פתיחה וסגירת חלונות מרחוק באמצעות השלט

--+אופציונאליחלון שמש בגג

הגה מצופה עור כולל שליטה על מע' השמע
++ומערכת בקרת שיוט

++נעילה מרכזית באמצעות שלט רחוק

++סט מפתח/שלט עם להב נשלף

12 v שקע חשמלי++

++השהיית תאורת פנים עם הוצאת המפתח

++תאורת קריאה ליושבים מלפנים

++מראה בסך השמש לנוסע

++מאפרה ומצת

שמע
 MP3 רדיו דיסק מקורי קורא++

AUX כניסת++

++שליטה על מערכת השמע מההגה

++4 רמקולים ואנטנה אינטגרלית

תצוגה עילית הכוללת שעון, תאריך 
++ומד טמפרטורה חיצונית

ראות
++מראות צד חשמליות

++התראה קולית על פנסים דולקים

++מפשיר אדים אחורי

++פנסי ערפל קדמיים

+-+-מגב אחורי


