TEHNISKIE DATI

ASTRA
DZINĒJS

1.2 TURBO

Degviela
Dzinējs, tilpums cm3
Jauda Zs (kW) , pie apgriezieniem minūtē
Max griezes moments Nm , pie apgr. min.

TRANSMISIJA
Maksimālais ātrums km/h
Paātrinājums 0-100 km/h sek.

1.4 TURBO

1.5 D

benzīns
110 (81)@4500
195@2000-3500
6 M/T
200
10,9

1199
130( 96)@5500
225@2000-3500
6 M/T
215
10,5

145 (107)@5500
225@2000-3500
6 M/T
220
10,3

145 (107)@5000-6000

1342
236@1500-3500
7 A/T
210
9,9

105 (77)@3250
260@1500-2500
6 M/T
200
10,9

5,2-5,5
119-126

5,2-5,5
119-225

5,2-5,5
119-126

5,6-6,0
128-136

4,3-4,5
112-119

1205
1805

1205
1805

1205
1805

dīzeļdegviela
1496
122 (90)@3500
300@1750-2500
285@1500-2750
6 M/T
9 A/T
210
205
10,3
10,9

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Kombinētajā ciklā*
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km)

AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI**
A/m pašmasa, ieskaitot vadītāju, kg
Pieļaujamā pilnā masa, kg

4,4-4,7
115-122

5,0-5,3
130-138

1485 / 4386 / 2662 / 2042 (1871)

1270
1296
1296
1845
1880
1880
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l)
370
Bagāžas nod. tilpums līdz pr. sēdekļiem un jumtam, (l)
1210
Degvielas tvertnes tilpums, (l)
48
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums/garums/riteņu bāze/ platums ar (bez) spoguļiem, mm

1320
1920

ASTRA APRĪKOJUMA LĪMEŅI
Standarta aprīkojums City komplektācijai:
• 7” infodisplejs, Bluetooth, Apple CarPlay un Android Auto;
• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• 16” tērauda diski ar pilna izmēra uzlikām;
• Kruīza kontrole;
• Salona apdare Talino, Jet melna.
Kā papildu aprīkojums City komplektācijai pieejams:
• Comfort Plus pakotne: 16” vieglmetāla diski, sudraba krāsā;
• Izbīdāms roku balsts un viduskonsole;
• Automātiskas gaismas ar tuneļu atpazīšanu;
• Lietus sensors;
• Interjera apgaismojums;
• Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori;
• Miglas lukturi.

Standarta aprīkojums Ultimate komplektācijai:
• LED priekšējās gaismas;
• Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori;
• 7” infodisplejs, Bluetooth, Apple CarPlay un Android Auto;
• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• 16” tērauda diski ar pilna izmēra uzlikām;
• Kruīza kontrole;
• Salona apdare Talino, Jet melna;
• Automātisks gaismu slēdzis ar tuneļa gaismām;
• Lietus sensors;
• Salona gaismu paka.
Kā papildu aprīkojums Ultimate komplektācijai pieejams:
• Comfort Plus pakotne: 16” vieglmetāla diski, sudraba krāsā;
• Izbīdāms roku balsts un viduskonsole;
• Automātiskas gaismas ar tuneļu atpazīšanu;
• Lietus sensors;
• Interjera apgaismojums;
• Miglas lukturi.

Standarta aprīkojums Innovation Plus komplektācijai (iekļaujot arī
Comfort aprīkojumu):
• Joslas saglabāšanas palīgsistēma;
• Ārkārtas bremzēšanas sistēma ar sadursmes novēršanas
sistēmu;
• Sporta sēdekļi priekšā, AGR (ergonomiskais) vadītāja sēdeklis ar
regulēšanas iespējām 8 virzienos;
• 16” vieglmetāla diski;
• Hromēti jumta sānu dekoratīvie elementi;
• Elektriskā stāvbremze;
• Flex organizētības komplekts: tīkls, āķi, sliedes;
• Keyless Go bezatslēgas piekļuves sistēma;
• Salona apdare Vinyl Athena, Jet melna.
Kā papildus aprīkojums Innovation Plus komplektācijai pieejams:
• Matrix Navi Pro pakotne: neapžilbinošas tālās gaismas;
• LED aizmugurējās gaismas;
• Multimediju sistēma Pro ar iebūvētu navigāciju;
• Tonēti aizmugurējie sānu logi;
• Ādas salona apdare ar 18 virzienos regulējamu vadītāja sēdekli ar
atmiņu un masāžas funkciju.

Opel Astra automašīnām pieejama 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija. Lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem par Jums piemērotāko īpašo komplektāciju.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

SOVEREIGN SILVER (GAN)**

NAUTIC BLUE(G4B)**

SUMMIT WHITE (GAZ)*

HOT RED (G1R)**

MINERAL BLACK (GB9)**

COSMIC GREY (GR5)**

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! *Brilliant krāsa; **Metāliskā krāsa;

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām OPEL automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi vai 100 000 km (kas iestājas ātrāk), kā arī apkopju intervāls ir 15 000 km vai 30 000k (atkarībā no dzinēja) vai 1 gads. Opel ir 12 gadu caurrūsēšanas garantija!
Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. Lūdzu interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Tālrunis informācijai un pieteikumiem
uz testa braucieniem –

67078000

TEHNISKIE DATI

ASTRA SPORTS TOURER
DZINĒJS

1.2 TURBO

Degviela
Dzinējs, tilpums cm3
Jauda Zs (kW) , pie apgriezieniem minūtē
Max griezes moments Nm , pie apgr. min.

TRANSMISIJA
Maksimālais ātrums km/h
Paātrinājums 0-100 km/h sek.

1.4 TURBO

1.5 D

benzīns
110 (81)@4500
195@2000-3500
6 M/T
200
10,7

1199
130( 96)@5500
225@2000-3500
6 M/T
215
10,5

145 (107)@5500
225@2000-3500
6 M/T
220
10,1

145 (107)@5000-6000

1342
236@1500-3500
7 A/T
210
-

105 (77)@3250
260@1500-2500
6 M/T
200
10,5

5,2-5,5
119-126

5,2-5,5
119-225

5,2-5,5
119-126

5,6-6,0
128-136

4,3-4,5
112-119

1280
1870

1280
1870

1280
1870

dīzeļdegviela
1496
122 (90)@3500
300@1750-2500
285@1500-2750
6 M/T
9 A/T
210
205
11,1
-

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Kombinētajā ciklā*
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km)

AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI**
A/m pašmasa, ieskaitot vadītāju, kg
Pieļaujamā pilnā masa, kg

4,4-4,7
115-122

5,0-5,3
130-138

1510 / 4702 / 2662 / 2042 (1871)

1320
1320
1320
1910
1945
1945
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l)
540
Bagāžas nod. tilpums līdz pr. sēdekļiem un jumtam, (l)
1630
Degvielas tvertnes tilpums, (l)
48
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums/garums/riteņu bāze/ platums ar (bez) spoguļiem, mm

1390
1980

ASTRA SPORTS TOURER APRĪKOJUMA LĪMEŅI
Standarta aprīkojums City komplektācijai:
• 7” infodisplejs, Bluetooth, Apple CarPlay un Android Auto;
• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• 16” tērauda diski ar pilna izmēra uzlikām;
• Kruīza kontrole;
• Salona apdare Talino, Jet melna.
Kā papildu aprīkojums City komplektācijai pieejams:
• Comfort Plus pakotne: 16” vieglmetāla diski, sudraba krāsā;
• Izbīdāms roku balsts un viduskonsole;
• Automātiskas gaismas ar tuneļu atpazīšanu;
• Lietus sensors;
• Interjera apgaismojums;
• Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori;
• Miglas lukturi.

Standarta aprīkojums Ultimate komplektācijai:
• LED priekšējās gaismas;
• Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori;
• 7” infodisplejs, Bluetooth, Apple CarPlay un Android Auto;
• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• 16” vieglmetāla diski ar pilna izmēra uzlikām;
• Kruīza kontrole;
• Salona apdare Talino, Jet melna;
• Automātiskais gaismu slēdzis ar tuneļa noteikšanu;
• Lietus sensors.
Kā papildu aprīkojums Ultimate komplektācijai pieejams:
• Comfort Plus pakotne: 16” vieglmetāla diski, sudraba krāsā;
• Izbīdāms roku balsts un viduskonsole;
• Automātiskas gaismas ar tuneļu atpazīšanu;
• Interjera apgaismojums;
• Miglas lukturi.

Standarta aprīkojums Ultimate Innovation komplektācijai
(iekļaujot arī Comfort aprīkojumu):
• Joslas saglabāšanas palīgsistēma;
• Ārkārtas bremzēšanas sistēma ar sadursmes novēršanas
sistēmu;
• Sporta sēdekļi priekšā, AGR (ergonomiskais) vadītāja sēdeklis ar
regulēšanas iespējām 8 virzienos;
• 16” vieglmetāla diski;
• Hromēti jumta sānu dekoratīvie elementi;
• Elektriskā stāvbremze;
• Flex organizētības komplekts: tīkls, āķi, sliedes;
• Keyless Go bezatslēgas piekļuves sistēma;
• Salona apdare Vinyl Athena, Jet melna.
Kā papildus aprīkojums Innovation Plus komplektācijai pieejams:
• Matrix Navi Pro pakotne: neapžilbinošas tālās gaismas;
• LED aizmugurējās gaismas;
• Multimediju sistēma Pro ar iebūvētu navigāciju;
• Tonēti aizmugurējie sānu logi;
• Ādas salona apdare ar 18 virzienos regulējamu vadītāja sēdekli ar
atmiņu un masāžas funkciju.

Opel Astra automašīnām pieejama 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija. Lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem par Jums piemērotāko īpašo komplektāciju.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

SOVEREIGN SILVER (GAN)**

HOT RED (G1R)**
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! *Brilliant krāsa;

NAUTIC BLUE(G4B)**

SUMMIT WHITE (GAZ)*

MINERAL BLACK (GB9)**

COSMIC GREY (GR5)**

**Metāliskā krāsa;

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām OPEL automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi vai 100 000 km (kas iestājas ātrāk), kā arī apkopju intervāls ir 15 000 km vai 30 000k (atkarībā no dzinēja) vai 1 gads. Opel ir 12 gadu caurrūsēšanas garantija!
Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. Lūdzu interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Tālrunis informācijai un pieteikumiem
uz testa braucieniem –

67078000

