TEHNISKIE DATI

CROSSLAND
DZINĒJS

1.2

1.2 Turbo

Degviela

1.2 Turbo

1.2 Turbo

1.5 diesel

benzīns

Dzinējs, tilpums cm3

dīzeļdegviela

1199

Jauda Zs (kW) @ apgr.min.

83(61)@5750

Max griezes moments Nm @ apgr.min.

TRANSMISIJA

1499

110 (81)@5500

130 (96)@5500

118@2750

205@1750

5 M/T start/stop

6 M/T start/stop

6 M/T start/stop

110 (81)@3500

230@1750

250@1750

6 A/T start/stop

6 A/T start/stop

Maksimālais ātrums km/h

170

187

201

198

185

Paātrinājums 0-100 km/h sek.

14,5

10,9

9,9

10,2

11,8

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Kombinētajā ciklā*

6,0-6,6

6,0-6,3

5,9-6,4

6,4-6,7

5,2-5,4

CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km)

137-148

135-141

134-144

145-152

135-142

A/m pašmasa, ieskaitot vadītāju, kg

1174

1245

1259

1336

1289

Pieļaujamā pilnā masa, kg

1690

1770

1790

1835

1820

Bagāžas nod. tilpums, (kg)

516

525

531
45

464

494

AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI**

1605 / 4212 / 2604 / 1976 (1765)

Degvielas tvertnes tilpums, (l)

*) 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

CROSSLAND APRĪKOJUMA LĪMEŅI
Standarta aprīkojums City Edition / Comfort
komplektācijai:

• 7” IntelliLink informācijas /izklaides sistēma ar Bluetooth un
Apple CarPlay un Android Auto;
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi;
• Apsildāma stūre ar multimediju vadības pogām;
• Auduma apdare Jet Black;
• Salona apgaismojums;
• Elektrohromatiskais spogulis;
• Automātiska gaismu kontrole;
• Joslu maiņas bridinājums;
• Ceļa zimju atpazīšana;
• 16” tērauda diski.

Kā papildus aprīkojums Comfort komplektācijai
pieejams:

• Stāvvietā novietošanas palīgsistēma priekšā un aizmugurē;
• Atpakaļskata panorāmas kamera;
• Tonēti logi aizmugurē;
• Priekšējie miglas lukturi;
• Divu zonu elektriskā klimata kontrole;
• Jumta daļas atšķirīga krāsa (melna vai balta).

Standarta aprīkojums Innovation Plus komplektācijai:
• Full LED lukturi;
• Keyless Go bezatslēgas piekļuves sistēma;
• 16” vieglmetāla diski;
• Multimedia Navi Pro ar 8” krāsu skārienekrānu;
• Automātiska klimata kontrole;
• Hromēti sānu moldingi;
• Stāvvietā novietošanas palīgsistēma aizmugurē;
• Salona apdare “Florey” (audums/vinils), melna “Jet Black”.

Kā papildus aprīkojums Innovation Plus komplektācijai
pieejams:

• 17” vieglmetāla diski;
• Audiosistēma Radio Navi 5.0 IntelliLink;
• Velūra salona paklājiņi;
• Stāvvietā novietošanas palīgsistēma priekšā un aizmugurē;
• Atpakaļskata panorāmas kamera;
• Aklo punktu brīdinājuma sistēma;
• Ergonomiski AGR priekšējie sēdekļi.
• Multimedia Navi Pro ar 8” krāsu skārienekrānu;
• Elektriski pielokāmi sānu spoguļi.

Kā papildus aprīkojums GS Line komplektācijai pieejams:

• Audiosistēma Radio Navi 5.0 IntelliLink;
• Velūra salona paklājiņi;
• Stāvvietā novietošanas palīgsistēma priekšā un aizmugurē;
• Atpakaļskata panorāmas kamera;
• Aklo punktu brīdinājuma sistēma;
• Jumta daļas atšķirīga krāsa (melna vai balta).

• Vējstikla displejs HUD;
• Apsildāms vējstikls;
• Stikla jumts ar elektriski darbināmu saulessargu;
• Noņemams sakabes āķis;
• Drošības pakotne (vadītāja iesnaušanās novēršanas sistēma,
frontālās sadursmes brīdinājums, gājēju atpazīšanas sistēma,
ārkārtas bremzēšanas sistēma).

Standarta aprīkojums GS Line komplektācijai:
• AFL LED lukturi;
• Jumta daļas atšķirīga krāsa (melna vai balta);

Opel Crossland modeļiem ir pieejamas plašas individuāla aprīkojuma iespējas par papildu samaksu. Lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem par Jums piemērotāko īpašo komplektāciju.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

CROSSLAND krāsas

HOT RED (G1R)

WHITE JADE (G20)

TRUE BLUE (GDS)

POWER ORANGE (GPQ)

MOONSTONE GREY (G4O)

QUARTZ SILVER (G4I)

Summit white (GAZ)/ Mineral black (GB9)

DIAMOND BLACK (G7O)
Auto ar baltu jumtu nav
pieeajams GS Line
komplektācijai.

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties!

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

