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Czwarta generacja bestsellera

Ekscytuj cy, indywidualny, dynamiczny: ca kowicie nowy Opel Corsa

• Sportowy, mocny design dwóch niepowtarzalnych modeli

• Supernowoczesne innowacje, takie jak system „Flex-Fix” i wiat a adaptacyjne

• Wysoka dynamika jazdy dzi ki nowemu zawieszeniu

• Mi a atmosfera wn trza – ekscytuj co czerwonego lub czarnego jak fortepian

Rüsselsheim. Po spektakularnej premierze w Londynie, czwarta generacja popularnego

Opla Corsa wyje a w nie na drogi. Podobnie jak Astra i Astra GTC, sportowa

trzydrzwiowa oraz rodzinna pi ciodrzwiowa Corsa przeznaczone s  dla ró nych klientów.

Od 1982 roku sprzedano w Europie ponad 9,4 miliona egzemplarzy wszystkich

poprzednich wersji tego modelu. Nowa Corsa b dzie znów produkowana w Saragossie

(Hiszpania) i w Eisenach (Niemcy). Obie wersje nadwoziowe b  dost pne u dealerów

w pa dzierniku 2006 roku.

Nowa Corsa ma wszystko, co potrzebne, aby sta  si  bestsellerem: ekscytuj  stylistyk

i sportowy wygl d, nowo zaprojektowany uk ad jezdny, umo liwiaj cy bezpieczne

i szybkie pokonywanie zakr tów, nowe wn trze o wysokiej jako ci, oferuj ce mnóstwo

przestrzeni i mi  atmosfer  oraz techniczne nowo ci, po raz pierwszy oferowane w tej

klasie pojazdów, takie jak podgrzewana kierownica czy reflektory adaptacyjne.

Swój wiatowy debiut w masowo produkowanym samochodzie ma zintegrowany system

„Flex-Fix”, a nowo ci  w tym segmencie b dzie nowo opracowane, zmienne, progresywne

wspomaganie uk adu kierowniczego Corsy Sport. Wspomaganie to umo liwia

bezpo rednie reagowanie podczas jazdy na wprost, przy czym reakcja wzrasta wraz

ze wzrostem (do 90 stopni) k ta skr cenia kierownicy, co przypomina precyzj  sportowych

uk adów kierowniczych. Krzywa reakcji umo liwia wzrost si y wspomagania przy wi kszym

cie skr cenia kierownicy, co u atwia manewry.

http://media.opel.com
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Zaskakuj ca stylistyka wyzwalaj ca emocje

Nadwozie trzydrzwiowej Corsy kryje nowoczesne rozwi zania technologiczne i obejmuje

wyra nie zarysowane kontury i wyrazist  lini  okien, a tak e lini  dachu nawi zuj

kszta tem do samochodów coupé. Efekt ten dodatkowo wzmacnia przypominaj cy Astr

GTC widok boczny w postaci du ego uku biegn cego od przedniego s upka a  do tylnej

cz ci pojazdu. Wyra nie zaznaczone b otniki nad tylnymi ko ami podkre laj  si  nowej

Corsy. Wspólne elementy wersji trzydrzwiowej i pi ciodrzwiowej to tylko b otniki, zderzaki,

maska silnika i przednie s upki.

uga linia dachu i du e okna rodzinnego modelu pi ciodrzwiowego zapewniaj  spor

przestrze  pasa erom siedz cym z ty u. Boczna linia okien przypomina lini

pi ciodrzwiowej Astry, ale ma inaczej umiejscowiony s upek rodkowy, który nadaje

modelowi niepowtarzalny wygl d.

Cho  obie wersje nadwoziowe maj  tak  sam  d ugo  i wysoko  (3999 mm/1488 mm),

wyst puj  niewielkie ró nice w szeroko ci (3-drzwiowa 1713 mm, 5- drzwiowa 1737 mm).

Dzi ki d ugiemu rozstawowi osi (2511 mm) i kó  (przód/ty : 1485 / 1478 mm) obie wersje

Corsy charakteryzuj  wyra nie sportowe proporcje. Ko a o rozmiarze do 17 cali

umieszczone s  w rogach nadwozia i pozostawiaj  bardzo krótkie zwisy. Konstruktorom

uda o si  stworzy  samochód o dobrych proporcjach, zachowuj c przy tym jego

kompaktowe wymiary. Dodatkowo, zwis z przodu, cho  wygl da na wyj tkowo krótki,

zapewnia doskona e zabezpieczenie w przypadku kolizji z pieszym.

Stylowe wn trze wykonane z wysokiej jako ci materia ów i przemy lane nowe funkcje

tworz  ciep  i zach caj  atmosfer . Prze czniki klimatyzacji, radia i reflektorów

 pod wietlane. Wyko czenie konsoli centralnej lakierem fortepianowym w niektórych

wersjach wyposa enia wraz z odpowiednio dobranym wyko czeniem kierownicy

i nawiewów klimatyzacji, to znacznie wy szy standard ni  spotykany w tym segmencie

rynku. Liczne du e i ma e schowki oferuj  du o miejsca na wszelkiego rodzaju drobiazgi.

Wyró niaj ce si  samochody dla ró nych klientów

Opel zamierza powróci  do czo ówki w segmencie ma ych samochodów, drugim

najwi kszym segmencie w Europie, obejmuj cym ponad 20 procent ca ego rynku

samochodów osobowych. Klienci mog  oczekiwa  najwy szej jako ci, która z pomoc

palety kolorów i ekskluzywnego wyko czenia zapewni du  rado  z jazdy.
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Na przyk ad, wersja Editio (w Polsce Enjoy) wy amuje si  z powszechnej w tej klasie

szaro ci. wie e kolory tapicerki i paneli drzwiowych doskonale harmonizuj  z kolorow

powierzchni  ekscytuj co czerwonego lub elegancko niebieskiego panelu instrumentów.

Niezale nie od wersji wyposa enia – podstawowego, Edition, Sport lub Cosmo – Corsa

oferuje doskonale dobrane kombinacje na ka dy gust i na ka  kiesze . Nowy model

mo e by  jeszcze bardziej zindywidualizowany dzi ki pakietom wyposa enia specjalnego,

innowacyjnym opcjom i licznym funkcjom wybieranym przez klientów w zale no ci od ich

potrzeb i upodoba .

Ekskluzywny, sportowy charakter

Corsa Sport zajmuje szczególne miejsce w gamie modelowej. Dla zapewnienia

maksymalnej zwinno ci jest ona po raz pierwszy wyposa ona we wspomaganie uk adu

kierowniczego o zmiennej sile. Sportowo zestrojony uk ad jezdny obni ony jest o 18 mm

z przodu i 15 mm z ty u, a krótko zestopniowana skrzynia biegów umo liwia lepsze

przyspieszanie. Oprócz tego wn trze Corsy Sport oferuje elementy o szczególnie wysokiej

jako ci, jak wyko czona matowym chromem konsola czy obleczona perforowan  skór

kierownica. Na zewn trz nale y zwróci  uwag  na przyciemnione reflektory, 16-calowe

ko a z lekkich stopów z oponami w rozmiarze 195/55 R 16 i chromowan , sportow

ko cówk  rury wydechowej.

Ustawienia indywidualne zapami tywane w kluczyku

Nowoczesne lub klasyczne – jakiekolwiek nie b  upodobania muzyczne kierowców

nowego Opla Corsy – samochód atwo zapami ta ustawienia radia. A to tylko jeden

przyk ad mo liwo ci w zakresie personalizacji tego pojazdu. Swoje ustawienia, obejmuj ce

system audio-informacyjny, klimatyzacj  elektroniczn  i ustawienia elektroniki

pok adowej, mo e zapisa  i uaktywni  kluczykiem do samochodu do pi ciu ró nych

kierowców. Nowe opcje w zakresie komfortu sprawiaj , e pasa erowie nowej Corsy

czuj  si  jak w domu. Opcje te obejmuj  elektrycznie otwierany, panoramiczny szklany

dach, który mocno do wietla kabin  nawet, gdy jest zamkni ty, a na ch odniejsze okresy

Corsa oferuje – nowo  w tej klasie – podgrzewan  kierownic  oraz opcjonalny system

dogrzewania Quickheat, który elektrycznie podgrzewa powietrze t oczone do kabiny

po uruchomieniu silnika w niskiej temperaturze a  do chwili, gdy uk ad ch odzenia silnika

dzie móg  zapewni  odpowiedni stopie  ogrzewania.
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Opel wyznacza standardy w zakresie elastycznych innowacji

Corsa to wszechstronny samochód na czas wolny, do uprawiania sportu czy do u ytku

rodzinnego. Sprawdza si  doskonale w ka dej roli. Dzi ki sprytnym innowacjom spe nia

on wszelkie potrzeby u ytkowników pod wzgl dem transportu i komfortu znacznie lepiej

ni  inne pojazdy. Jedn  z nich jest elastyczny system transportowy „Flex-Fix”. Mo na go

niemal ca kowicie schowa  pod tylnym zderzakiem, a w razie konieczno ci atwo roz

i wykorzysta  do przewo enia dwóch rowerów. W typowym dla Opla stylu – podobnie jak

w przypadku wszechstronnego systemu foteli Flex7 modelu Zafira – zintegrowany system

„Flex-Fix” zapewnia pe  funkcjonalno , eliminuj c konieczno  uci liwego demonta u

i przechowywania ró nych elementów.

Inne funkcje praktyczne obejmuj  pod og  „DualFloor” o regulowanej wysoko ci i atwo

wyjmowan  rolet  baga nika. Stabilna pod oga baga nika mo e by  ustawiona na

dwóch wysoko ciach, co umo liwia poziome podzielenie baga nika, jak równie

powierzchni powsta ej po z eniu oparcia tylnej kanapy i ustawieniu pod ogi w wy szej

pozycji. Wy sza pozycja to tak e atwiejszy za adunek i roz adunek. Obj to  baga nika

do wysoko ci rolety, któr  mo na umie ci  w pozycji pionowej za tylnymi fotelami, wynosi

285 litrów i 300 litrów do wysoko ci tylnych opar . Po z eniu dzielonego w proporcji

60:40 oparcia tylnej kanapy, pojemno  baga nika wzrasta do 700 litrów i a  do 1 100

litrów przy za adunku do wysoko ci sufitu. Oparcie tylnej kanapy mo na równie  pochyla

o 7,5 stopnia, co zapewnia te kilka dodatkowych centymetrów, które cz sto

uniemo liwiaj  przewo enie w baga niku wi kszych przedmiotów, jak np. z ony

wózek dzieci cy.

Silniki benzynowe o niskim poziomie zu ycia paliwa, mocne i wydajne jednostki

wysokopr ne

W chwili debiutu rynkowego Corsa dost pna b dzie z trzema silnikami benzynowymi

i dwoma turbodo adowanymi, wysokopr nymi z uk adem wtrysku bezpo redniego

common-rail z rodziny ECOTEC. Oferuj  one moc od 60 do 90 KM. Wkrótce po

rozpocz ciu sprzeda y pojawi si  nowy silnik wysokopr ny 1.7 CDTI o mocy 125 KM,

standardowo wyposa ony w filtr cz stek sta ych. Osi ga on moment obrotowy 280 Nm

przy 2 300 obr. na min.
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Niski poziom zu ycia paliwa to tak e rynkowy wyró nik nowoczesnych silników

wysokopr nych Opla. Nowa Corsa z jednostk  1.3 CDTI o mocy 90 KM zu ywa zaledwie

4,6 litra paliwa na 100 km (test czony MVEG). Nowoczesna technologia, np. system

TWINPORT, gwarantuje równie  oszcz dno  paliwa w przypadku silników benzynowych.

Jednostka 1.2 o mocy 80 KM we wspó pracy ze skrzyni  biegów Easytronic potrzebuje

zaledwie 5,8 litra paliwa na pokonanie 100 km (test czony MVEG).

Oprócz pi cio- i sze ciobiegowych manualnych skrzy  biegów (wspó pracuj cych

z dwoma mocniejszymi silnikami wysokopr nymi) i zautomatyzowanej skrzyni Easytronic

(opcja w benzynowej wersji 1.2) dost pna b dzie równie  czterobiegowa, automatyczna

skrzynia biegów w modelu Corsa 1.4.

Przegl d silników modelu Corsa:

Silniki benzynowe ECOTEC 1.0 TWINPORT 1.2 TWINPORT 1.4 TWINPORT

Pojemno  skokowa (cm3) 998 1 229 1 364

Moc maks. (kW/KM przy obr. na min.) 44/60 przy 5 600 59/80 przy 5 600 66/90 przy 5 600

Maks. moment obrotowy (Nm przy
obr. na min. )

88 przy 3 800 110 przy 4 000 125 przy 4 000

Silniki wysokopr ne ECOTEC 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI

Pojemno  skokowa (cm3) 1 248 1 248 1 686

Moc maks. (kW/KM przy obr. na min.) 55/75 przy 4 000 66/90 przy 4 000 92/125 przy 4 000

Maks. moment obrotowy (Nm przy
obr. na min.)

170 przy 1 750 –
2 500

200 przy 1 750 –
2 500

280 przy 2 300

Nowo opracowany uk ad jezdny zapewnia wysoki poziom dynamiki

Doskona a dynamika jazdy, wyj tkowe prowadzenie – w tak prosty sposób mo na opisa

cele, jakie postawili przed sob  in ynierowie Opla/GM podczas opracowywania czwartej

generacji Corsy. Dzi ki zastosowaniu ca kowicie nowej architektury, ju  na samym

pocz tku prac uda o si  im stworzy  najlepsze warunki do osi gni cia tych celów. Oprócz

sztywniejszego nadwozia Corsa ma teraz now , krótsz  ram  pomocnicz , która

umo liwia wykorzystanie optymalnej geometrii uk adu jezdnego, oraz belk  skr tn  z ty u

– znan  ju  z modelu Astra – o trzech poziomach skr cania. W zale no ci od silnika

zapewniaj  one idealne dopasowanie do obci enia przedniej osi.
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Najnowszej generacji systemy ABS i ESP posiadaj  dodatkowe funkcje. System ABS Corsy

wyposa ony jest w uk ad elektronicznego rozdzia u si y hamowania, system wspomagania

hamowania w zakr tach (CBC) i system kontroli stabilno ci jazdy na wprost (SLS). System

ESP, obs uguj cy w razie konieczno ci niezale nie wszystkie cztery ko a, zosta  tak

zestrojony, e pocz tkowo daje kierowcy pe  kontrol , nawet podczas pokonywania

zakr tów z du ymi szybko ciami i w cza si  progresywnie wy cznie wtedy, gdy pojawia

si  ryzyko utraty kontroli.

In ynierowie skupili si  równie  na udoskonaleniu uk adu kierowniczego nowej Corsy,

któr  wyposa yli w znacznie sztywniejsz  kolumn  kierownicy z dwup aszczyznow

regulacj  po enia ko a kierownicy oraz wysoce wydajny, zale ny od pr dko ci,

elektryczny uk ad wspomagania (EPS). Si  uk adu wspomagania zwi kszono z 40

do 55 Nm (w zale no ci od wersji silnikowej) w celu dalszego ograniczenia wysi ku

niezb dnego do wykonania np. manewru parkowania. Wszystkie wersje Corsy z silnikami

od 1.3 wyposa one s  we wspomaganie uk adu kierowniczego o zmiennej reakcji. Corsa

Sport jako pierwsza w tym segmencie oferuje nowo opracowany uk ad kierowniczy

o progresywnie zmiennej krzywej reakcji. Przy stosunku 13:1 system ten zapewnia

bezpo rednie reakcje podczas jazdy na wprost. Wraz ze wzrostem k ta skr cenia

kierownicy reakcja staje si  jeszcze bardziej bezpo rednia i wynosi 12:1 przy 90 stopniach,

co tworzy wra enie jazdy samochodem sportowym. Zmienna progresja zapewnia,

e reakcja wzrasta przy wi kszym k cie skr cenia kierownicy, co u atwia manewry

i parkowanie.

SAFETEC, wszechstronny system bezpiecze stwa

Opel stosuje zintegrowane podej cie do kwestii bezpiecze stwa. Wszystkie aktywne

i bierne uk ady, które przyczyniaj  si  do zmniejszenia zagro enia podczas jazdy, uj te

 w jednej, wspólnej kategorii: SAFETEC. System ten obejmuje pomoc zapewnian

kierowcy przez innowacyjne systemy, jak adaptacyjne reflektory (AFL), unikanie

wypadków dzi ki zaawansowanemu uk adowi jezdnemu i funkcjom wspomagaj cym,

jak systemy ABS i ESP, ograniczanie efektów wypadków przez wszechstronne systemy

zabezpieczaj ce oraz ochron  innych u ytkowników dróg, np. przez zastosowanie

adaptacyjnych wiate  hamulcowych.

Sukces dzia  in ynierów Opla w zakresie bezpiecze stwa znalaz  potwierdzenie

w postaci wyników testów zderzeniowych EuroNCAP, w których Corsa uzyska a
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maksymaln  ilo  5 gwiazdek. Bardzo dobre oceny w tej klasie samochodów uzyskano

równie  w zakresie zabezpieczenia dzieci i przechodniów – 3 gwiazdki w obydwu

kategoriach.

W razie wypadku o bezpiecze stwo pasa erów Corsy dba wszechstronny system

zabezpieczaj cy, obejmuj cy zoptymalizowane strefy zgniotu, dwie dwustopniowe

przednie poduszki powietrzne, boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasa era

siedz cego z przodu oraz – od wersji Editio (Enjoy)– boczne kurtyny powietrzne, chroni ce

pasa erów zajmuj cych skrajne fotele na ca ej d ugo ci samochodu. Poduszk  pasa era

z przodu mo na wy czy  przyciskiem na panelu instrumentów.

Nowoczesne urz dzenia dbaj  nie tylko o bezpiecze stwo pasa erów, lecz tak e

o bezpiecze stwo przechodniów. Specjalna pianka o niskiej g sto ci w przednim zderzaku

zmniejsza si  uderzenia w dolne cz ci cia a, a usztywnienie dolnej cz ci zderzaka

rozprowadza obci enie na wi kszej powierzchni i ogranicza si  uderzenia na wysoko ci

kolan. Specjalna konstrukcja maski silnika ogranicza si  uderzenia, a du a przestrze

pomi dzy mask  a silnikiem zapewnia odpowiedni dystans na deformacje. Specjalne

naci cia na b otnikach równie  ulegaj  deformacji w chwili uderzenia.

Po raz pierwszy w tej klasie samochodów dost pne s  reflektory o zakrzywionym

promieniu wiat a stanowi ce istotny wk ad w bezpiecze stwo aktywne. System AFL

po czony jest z reflektorami halogenowymi, co ogranicza koszty przy zachowaniu

wszystkich funkcji. Dynamiczny promie  reaguje na ruchy kierownicy i szybko  jazdy,

przesuwa promie wiate  mijania lub drogowych o 15 stopni na zewn trz lub o 8 stopni

do wewn trz. Przy szybko ciach poni ej 40 km/h uaktywnia si  system o wietlenia

statycznego. W zale no ci od w czenia kierunkowskazów i k ta skr cenia kierownicy,

reflektory do wietlaj  skrzy owania i podjazdy.

Inne innowacje w zakresie o wietlenia w nowej Corsie obejmuj  automatyczn  kontrol

wiate  i adaptacyjne wiat a hamowania, które migaj c pi  razy na sekund ,

przekazuj  kierowcom jad cym za samochodem ostrze enie o w czeniu si  uk adu ABS.

W przypadku uaktywnienia si  poduszek powietrznych lub napinaczy pasów

bezpiecze stwa automatycznie w czaj  si wiat a awaryjne.
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Opel Corsa: Przegl d danych technicznych

Silniki benzynowe

1.0 TWINPORT
ECOTEC

1.2 TWINPORT
ECOTEC

1.4 TWINPORT
ECOTEC

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4

Paliwo super bezo owiowe super bezo owiowe super bezo owiowe

Liczba cylindrów 3 4 4

rednica cylindra w mm 73,4 73,4 73,4

Skok t oka w mm 78,6 72,6 80,6

Pojemno  skokowa w cm³ 998 1229 1364

Maksymalna moc w kW (KM) 44 (60) 59 (80) 66 (90)

przy obr.
na min. 5 600 5 600 5 600

Maks. moment obrotowy w Nm 88 110 125

przy obr.
na min. 3 800 4 000 4 000

Stopie  kompresji 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1

Skrzynia biegów / Prze enie
przek adni g ównej

5-biegowa manualna l / 4,29 l / 4,29 l / 4,18

Easytronic - O / 4,18 -

4-biegowa automatyczna - - 4,12

Ci ar przyczepy w kg

Manualna skrzynia biegów/ Easytronic /
Automatyczna – bez hamulca 450 / - / - 450 / 450 / - 500 / - / 500

Z hamulcem przy nachyleniu 12% 500 / - / - 850 / 800 / - 1 000 / - / 1 000

Z hamulcem przy nachyleniu 10% 750 / - / - 1 000 / 1 000 / - 1 000 / - / 1 000

Silniki wysokopr ne

1.3 CDTI ECOTEC 1.3 CDTI  ECOTEC 1.7 CDTI ECOTEC

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4

Paliwo ON ON ON

Liczba cylindrów 4 4 4

rednica cylindra w mm 69,6 69,6 79

Skok t oka w mm 82 82 86

Pojemno  skokowa w cm³ 1248 1248 1686

Maksymalna moc w kW (KM) 55 (75) 66 (90) 92 (125)

przy obr.
na min. 4 000 4 000 4 000

Maks. moment obrotowy w Nm 170 200 280

przy obr.
na min. 1 750 – 2 500 1 750 – 2 500 2 300

Stopie  kompresji 18,0 : 1 18,0 : 1 18,0 : 1
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Skrzynia biegów / Prze enie
przek adni g ównej 5-biegowa 6-biegowa 6-biegowa

Manualna l / 3,74 l / 3,72 l / 3,35

Ci ar przyczepy w kg

Manualna skrzynia biegów

Bez hamulca 500 500 500

Z hamulcem przy nachyleniu 12% 1 000 1 200 1 300

Z hamulcem przy nachyleniu 10% 1 000 1 200 1 300

Osi gi, zu ycie paliwa i poziom emisji spalin

Osi gi Zu ycie paliwa (l/100 km) wed ug 1999/100/EU

Pr dko
maksymalna

w km/h

Przyspieszenie
od 0 do 100 km/h
(od 80 do 120 na
pi tym biegu) w s

Miasto Poza miastem cznie

Poziom emisji
CO2

w g/km

5-biegowa

1.0 150 18,2 7,3 4,6 5,6 134

1.2 Standard / Sport 168 13,9 / 13,9

(28,6 / 19,3)

7,7 / 8,0 4,7 / 5,0 5,8 / 6,1 139 / 146

1.4 Standard / Sport 173 12,4 / 12,4

(23,0 / 16,8)

7,8 / 8,1 4,8 / 5,1 5,9 / 6,2 142 / 149

1.3 CDTI 163 14,5 5,8 3,9 4,6 124

6-biegowa

1.3 CDTI 172 12,7 5,9 3,8 4,6 124

1.7 CDTI * 190 10,1 6,2 4,0 4,8 130

Easytronic

1.2 168 15,4 7,6 4,6 5,8 137

4-biegowa automatyczna

1.4 166 14,8 8,7 5,7 6,8 163

Dane dotycz  europejskiego modelu podstawowego ze standardowym wyposa eniem. Zu ycie paliwa wed ug normy 1999/100/EU
uwzgl dnia wag  pojazdu gotowego do jazdy okre lon  w tej normie. Dodatkowe wyposa enie mo e powodowa  nieco wy sze od
deklarowanych warto ci zu ycie paliwa i wy sz  emisj  CO2. Ponadto mo e tak e spowodowa  wzrost wagi pojazdu gotowego do jazdy
i w niektórych przypadkach wzrost wagi samochodu brutto, maksymalnego nacisku na osie i odpowiednio zmniejszy  dopuszczaln  mas
przyczepy. Z tego wzgl du pr dko  maksymalna mo e by  mniejsza, a przyspieszenie d sze. Opublikowane dane dotycz  pojazdu
gotowego do jazdy bez kierowcy z 200 kilogramami obci enia.

* Dane wst pne
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Wymiary samochodu w mm 3-drzwiowa 5-drzwiowa

ugo 3999 3999

Szeroko 1713 1737

Szeroko  z roz onymi lusterkami 1944 1944

Wysoko  (waga pojazdu gotowego do jazdy) 1488 1488

Rozstaw osi 2511 2511

Rozstaw kó , przód 1485 1485

Rozstaw kó , ty 1478 1478

Promie  zawracania w m

Pomi dzy cianami 10,40 10,40

Pomi dzy kraw nikami 10,10 10,10

Wymiary baga nika w mm

ugo  pod ogi do oparcia tylnej kanapy 703 703

ugo  pod ogi do przednich foteli 1348 1348

Szeroko  baga nika pomi dzy nadkolami 944 944

Maksymalna szeroko  baga nika 969 969

Wysoko  otwarcia klapy baga nika 763 778

Pojemno  baga nika (l) wed ug ECIE

Baga nik do wysoko ci rolety 285 285

Przy z onym oparciu tylnej kanapy, do wysoko ci opar
przednich foteli 690 700

Przy z onym oparciu tylnej kanapy, do wysoko ci sufitu 1 050 1 100

Waga i nacisk na osie w kg (1.2 l)

Waga pojazdu gotowego do jazdy z kierowc  (wed ug
70/156/EU) 1 130 1 160

Waga samochodu brutto 1 555 1 585

adowno 500 500

Maksymalny nacisk na o , przód 805 815

Maksymalny nacisk na o , ty 800 800

Maksymalne obci enie dachu 1) 75 75

1) Przy uwzgl dnieniu wagi samochodu brutto. Ze wzgl dów bezpiecze stwa, przy obci onym dachu nie zaleca si  jazdy
z szybko ci  przekraczaj  120 km/h.
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Rynek i model

Wprost na szczyt

• Prognoza: szybki rozwój segmentu rynku w najbli szych latach

• Profil: modele trzy- i pi ciodrzwiowe dla ró nych grup docelowych

• Asortyment modeli: cztery poziomy wyposa enia i szeroki wybór pakietów

Dotychczas sprzedano w Europie ponad 9,4 miliona egzemplarzy Corsy. Czyni to z niej

jednego z najsilniejszych zawodników w segmencie rynku zwanym tradycyjnie segmentem

samochodów ma ych, cho  wiele z nich znacznie podros o. Dotyczy to szczególnie

czwartej generacji Corsy, która pojawi si  na rynku na pocz tku pa dziernika,

a zamówienia na któr  mo na sk ada  od 18 lipca.

Obejmuj ca ca  Europ  historia sukcesu rozpocz a si  w 1982 roku, gdy Opel

zadebiutowa  w klasie, w której pó niej Corsa odegra a istotn  rol . Na przyk ad

w Niemczech by a ona niekwestionowanym liderem przez siedem kolejnych lat od 1995

do 2001 roku. Corsa zdoby a te  pierwsze miejsce w swoim segmencie w Wielkiej Brytanii

w 2004 i 2005 roku, uzyskuj c w nim niemal 16-procentowy udzia  w rynku.

Nowa Corsa zmierza na szczyt nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w ca ej Europie.

Przyst puje ona do wy cigu w drugim pod wzgl dem wielko ci segmencie Europy,

stanowi cym 24,3 procent ca ej sprzeda y samochodów osobowych. Opel korzysta

z silnych podstaw: w ubieg ym roku nabywców znalaz o ponad 321 000 egzemplarzy

Corsy, co zapewnia o temu popularnemu pojazdowi w 2005 roku udzia  w segmencie

na poziomie 7,6 procent. Po Wielkiej Brytanii, gdzie zarejestrowano 89 000 nowych

egzemplarzy Corsy, najwi ksz  popularno  model ten zdoby  w Niemczech, gdzie

sprzeda  si gn a poziomu blisko 53 000 pojazdów, uzyskuj c 10,8 procent udzia u

w segmencie samochodów ma ych.

Istniej  du e szanse, e nowa generacja Corsy mo e w najbli szych latach odnie  jeszcze

wi kszy sukces dzi ki licznym zaletom zarówno wersji trzydrzwiowej, jak i pi ciodrzwiowej

oraz w zwi zku z ogólnymi prognozami dotycz cymi segmentu samochodów ma ych.
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Wed ug ekspertów marketingowych Opla, wszystko wskazuje na to, e b dzie si  on

rozwija . W miejsce 3,92 miliona ma ych samochodów sprzedanych w 2005 roku

przewiduj  oni, e za pi  lat roczna sprzeda  w Europie osi gnie poziom 4,25 miliona.

Gama modeli: dostosowana do ró nych stylów ycia

Stylowa i sportowa wersja trzydrzwiowa spodoba si  szczególnie tym klientom, których

eksperci od marketingu nazywaj  „grup  post pow  i nowoczesn ”. Jej profil obejmuje

ode osoby doros e do 35. roku ycia, nie posiadaj ce jeszcze dzieci, ale z ambitnymi

planami zawodowymi – dobrze wykszta ceni, pragn  awansowa , yj c jednocze nie

na pe nych obrotach i czynnie uprawiaj c ró ne sporty. Uzyskuj  dochody na poziomie

rednim do wysokiego i uwa aj  Internet i telefony komórkowe za równie niezb dne

w yciu, co samochód. Zgodnie z tym bardzo istotne znaczenie ma atmosfera wn trza

ich samochodu. Uwa aj  równie  design zewn trzny za odzwierciedlenie w asnej

osobowo ci i zwracaj  wiele uwagi na sportowe cechy oraz wysoki poziom

bezpiecze stwa aktywnego.

Cho  wersja pi ciodrzwiowa oferuje podobny do siostrzanego modelu, sportowy

charakter, d sza linia jej dachu i wi ksze okna boczne ukazuj  dojrza  czwartej

generacji Corsy. Jest ona przeznaczona do dwóch g ównych grup docelowych: jedna

z nich to rodziny, cz sto podró uj ce z dzie mi, dla drugiej dzieci nie s  ju  cz stymi

pasa erami, poniewa  opu ci y ju  rodzinny dom. Rozpi to  wiekowa obu grup – 30

do 50 lat – mo e wydawa  si  do  du a, jednak styl ycia i miejsce samochodu w nim

jest do  podobne: to ycie charakteryzuj ce si  zdrow  równowag  pomi dzy prac ,

rodzin  a samorealizacj . A samochód oferuje wyj tkowo wysoki poziom bezpiecze stwa,

wysok  warto  i wszechstronno .

Ró norodno : dla ka dego gustu i na ka  kiesze

Europejscy nabywcy Corsy mog  stworzy  samochód dla siebie zgodnie ze swoimi

yczeniami. Jest to mo liwe dzi ki tak innowacyjnym rozwi zaniom, jak elastyczny system

transportowy „Flex-Fix”, podwójna pod oga baga nika czy podgrzewana kierownica.

Mo liwo ci personalizacji samochodu obejmuj  równie : zapami tanie odmiennych

ustawie  systemu audio, elektronicznej klimatyzacji i elektroniki dla pi ciu ró nych

kierowców i ich aktywowanie kluczykiem.
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Cztery poziomy wyko czenia Corsy z ró nymi wzorami tapicerki i materia ami wn trza

oraz siedem pakietów wyposa enia obejmuj cego elektronik , pakiet zimowy,

komfortowy i technologiczny to dalsze mo liwo ci indywidualizacji pojazdu.

Taka gama mo liwo ci gwarantuje, e Corsa mo e by  dostosowana do wszelkich gustów

i praktycznie do ka dego bud etu. Nawet standardowe wyposa enie Corsy obejmuje

takie elementy, jak poch aniaj ca ciep o pow oka szyb, elektryczne lusterka, zamek

centralny, dwup aszczyznowa regulacja kierownicy, regulacja wysoko ci fotela kierowcy,

system Easy Entry z funkcj  pami ci, u atwiaj cy dost p do tylnych foteli (wersja

trzydrzwiowa), ostrze enie o zbyt du ej szybko ci, wspomaganie uk adu kierowniczego

uzale nione od pr dko ci oraz przednie i boczne poduszki powietrzne.

Wzór do na ladowania: ekskluzywne wn trze wyko czone lakierem fortepianowym

Standardowe wyposa enie Corsy Edition wzbogaca wersj  podstawow  o takie

praktyczne funkcje, jak klimatyzacja, elektryczne okna z przodu, zamek centralny

z pilotem zdalnego sterowania, asymetrycznie dzielone oparcie tylnej kanapy oraz

kurtyny powietrzne i aktywne zag ówki z przodu. Kolory tapicerki i paneli drzwi doskonale

harmonizuj  z kolorem panelu instrumentów – klasycznym szarym, ekscytuj cym

czerwonym lub eleganckim niebieskim. Corsa Cosmo, jedyny samochód w tej klasie, który

mo e poszczyci  si  wyko czeniem lakierem fortepianowym, k adzie jeszcze wi kszy

nacisk na komfort (wersja Edition tak e z wn trzem wyko czonym na czerwono). Jest on

wyposa ony w system audio CD 30 MP3 z mo liwo ci  obs ugi z ko a kierownicy, skórzane

obicie kierownicy, sportowe fotele z przodu, podgrzewane lusterka, wiat a

przeciwmgielne i pakiet o wietleniowy, obejmuj cy lampki do czytania i o wietlenie

na wysoko ci nóg oraz dodatkowe, przezroczyste prze czniki.

Wyj tkowo dynamiczna Corsa Sport oferuje taki sam wysoki poziom wyposa enia oraz

konsol  wyko czon  matowym chromem i perforowane, skórzane obicie kierownicy. Du

zwinno  zapewnia progresywne wspomaganie uk adu kierowniczego po raz pierwszy

oferowane w tym modelu. Sportowy uk ad jezdny obni ony jest o 18 mm z przodu i 15 mm

z ty u, za  dodatkow  dynamik  zapewnia krótko zestopniowana skrzynia biegów.

Na zewn trz równie  dominuje dynamizm dzi ki przyciemnionym reflektorom,

16-calowym felgom z lekkich stopów z oponami o rozmiarze 195/55 R 16 i chromowanej

ko cówce rury wydechowej.
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Eksperci marketingowi przewiduj , e do dziesi ciu procent wszystkich nabywców

europejskich wybierze w nie sportow  wersj  Corsy. Cosmo przyci gnie pewnie nieco

wi cej ch tnych. Wersja Edition zajmie zapewne pierwsze miejsce jako najlepiej

sprzedaj ca si  odmiana Corsy. W ród modeli z silnikami benzynowymi TWINPORT

najpopularniejsza jest jednostka 1,2 litra (80 KM), któr  wybra o 33 procent klientów,

a za ni  wersja jednolitrowa o mocy 60 KM (16 procent). Zgodnie z oczekiwaniami,

ród silników wysokopr nych prowadzi wersja 1.3 CDTI o mocy 75 KM, która zdoby a

26-procentowy udzia . O po ow  mniej nabywców – 13 procent – zainteresowa a

jednostka o mocy 90 KM. Je li chodzi o wersje trzy- i pi ciodrzwiowe rynek podzieli  si

w stosunku 55 do 45 procent.

Opel spodziewa si  75 000 rejestracji nowych egzemplarzy nowej Corsy, która

przeznaczona jest obecnie dla szerszej grupy klientów dzi ki dwóm charakterystycznym

rodzajom nadwozia i zaawansowanym opcjom, nowym w tej klasie samochodów.

W 2007 roku, pierwszym pe nym roku sprzeda y, planowana jest sprzeda  375 000

egzemplarzy – o oko o 25 procent wi cej ni  w 2006 roku.
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W wietle jupiterów

Jak ma a Corsa odnios a wielki sukces na ca ym wiecie

Kiedy 14 maja 1982 roku z ta my produkcyjnej nowego zak adu GM w Saragossie

zjecha a pierwsza Corsa, zebrani przy niej mened erowie General Motors i Opla wiedzieli,

e odniesie ona ogromny sukces. Dzie  ten okaza  si  pami tny dla historii firmy, gdy

nikt, nawet w naj mielszych snach, nie przewidywa  popularno ci, jak  zdob dzie nowy

samochód. Corsa zrobi a ogromne wra enie i szybko sta a si  jednym z najbardziej

udanych ma ych samochodów na wiecie. Produkowana przez General Motors na

czterech kontynentach do po owy 2006 roku znalaz a oko o 14,2 miliona nabywców.

Powstaj ce ró ne wersje odzwierciedlaj  popularno  ma ego Opla. Pierwszym jego

krewniakiem zosta  w 1993 roku kompaktowy van Combo, a rok pó niej Tigra coupé.

Corsa mia a wiele wspólnego z wszechstronn  Meriv , produkowan  od 2003 roku

i z Tigr  TwinTop, która wesz a na rynek rok pó niej. Poza Europ  wielk  popularno

zdoby y wersje kombi, czterodrzwiowa i pick-up.

Podstaw  sukcesu by a doskonale si  sprzedaj ca pierwsza generacja modelu, Corsa A.

Do ko ca 1992 roku w Hiszpanii powsta o 3,1 miliona jej egzemplarzy. Pó niej jej

gwiazda wieci a jeszcze ja niejszym blaskiem. Od 1993 roku druga generacja,

oznaczona liter , uzyska a najlepsze w historii notowania. Od 1994 roku, w tempie

jednego zak adu na rok, powsta o osiem dodatkowych zak adów produkuj cych Cors

w Ameryce Po udniowej i rodkowej, Azji (w Indiach i Chinach) oraz w RPA. Efektem by a

roczna produkcja ponad miliona egzemplarzy Corsy rocznie od 1998 roku. Rok pó niej,

pod koniec Europejskiego cyklu yciowego modelu, wielko  ta osi gn a poziom oko o

sze ciu milionów pojazdów, sprzedawanych w ponad 75 krajach i udzia  w rynku

przekraczaj cy niekiedy 30 procent w klasie samochodów ma ych.

Na tym etapie Corsa sta a si  w ca ej Europie now  gwiazd  na motoryzacyjnym

firmamencie. Wszystkim si  spodoba a  od studentów po mened erów banków.

W tym czasie ten ma y samochód zyska  du e znaczenie dla poziomu sprzeda y Opla

i zaj  w niej drugie miejsce, stanowi c oko o 21 procent wszystkich rejestracji.
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W nowym tysi cleciu trzecia generacja Corsy nadal odgrywa a rol  lidera, co wida  po

wielko ci sprzeda y wersji C: w samej Europie sprzedano dotychczas ponad 2,7 miliona

samochodów.

Jednak rekordowa sprzeda  popularnej Corsy nie jest jedynym osi gni ciem w jej

karierze: nale y tu zwróci  uwag  na takie obszary, jak estetyka, technologia i sportowy

charakter. Przyk ady obejmuj  ponad 20 mi dzynarodowych wyró nie  zdobytych przez

Cors  B, pierwszy trójdro ny katalizator standardowo oferowany w samochodzie tej klasy

(1985 r.), pierwszy na wiecie samochód spalaj cy poni ej 3 litrów paliwa na 100 km 

Corsa Eco 3  zaprezentowany podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie w 1995

roku czy wyczynowy model Corsa Super 1600, który pojawi  si  w 2001 roku, wyposa ony

w silnik 215 KM i przeznaczony na mistrzostwa wiata juniorów. Opel realizowa  równie

swoje pozaziemskie ambicje  modelem Moon Corsa, zaprezentowanym w 1997 roku

w przypominaj cej ksi yc scenerii wulkanicznej wyspy Teneryfy. Ten niezwyk y pojazd

skonstruowany we wspó pracy z General Motors, powsta  na podstawie pierwszego

pojazdu ksi ycowego ( Rover I , Apollo 15). Dzi ki niemu Opel postawi  przed sob

kolejny, uj ty artobliwie, cel  rozwin sprzeda  poza istniej ce rynki .
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Stylistyka

Sportowy, mocny wygl d dwóch unikalnych modeli

• Ekscytuj ce po czenie mia ej linii i dynamicznych p aszczyzn

• Wersje trzydrzwiowe i pi ciodrzwiowe wyra nie ró ni  si  od siebie

• Wysokiej jako ci wn trze

Zarówno w wersji trzydrzwiowej, jak i pi ciodrzwiowej sportowe, pe ne mocy kontury

podkre laj  j zyk stylistyki nowego Opla Corsy, jednocze nie wyra nie odró niaj c

od siebie oba modele. Nadwozie wersji trzydrzwiowej kryje nowoczesne rozwi zania

technologiczne i obejmuje silnie zarysowane kontury i wyrazist  lini  dachu, nawi zuj c

kszta tem do samochodów coupé. D uga linia dachu i du e okna rodzinnego modelu

pi ciodrzwiowego zapewniaj  spor  przestrze  pasa erom siedz cym z ty u.

Cho  obie wersje nadwoziowe maj  tak  sam  d ugo  i wysoko  (3999/1488 mm),

wyst puj  niewielkie ró nice w szeroko ci (3-drzwiowa: 1713 mm, 5- drzwiowa 1737 mm).

Punkt H i linia dachu s  po one o 40 mm wy ej ni  w poprzedniej wersji, co u atwia

wsiadanie i zapewnia lepsz  widoczno . Dzi ki d ugiemu rozstawowi osi (2511 mm) i kó

(przód/ty : 1485/1478 mm), obie wersje Corsy maj  wyra nie sportowe proporcje. Ko a

o rozmiarze do 17 cali umieszczone s  w rogach nadwozia i pozostawiaj  bardzo krótki

zwis z ty u. Konstruktorom uda o si  stworzy  samochód o dobrych proporcjach,

zachowuj c przy tym jego kompaktowe wymiary. By o to mo liwe mi dzy innymi dzi ki

wyj tkowo krótkiemu zwisowi z przodu, który mimo to oferuje doskona e zabezpieczenie

w przypadku kolizji z pieszym.

Du e reflektory odzwierciedlaj agodn , a przy tym pe  energii osobowo  Corsy,

podkre lon  przez konstrukcj  dolnej cz ci przedniego zderzaka kojarz  si

z przyjaznym u miechem. Stromo pochylone przednie s upki wysuni te s  do przodu,

co optycznie skraca mask  i koncentruje wi kszo  masy pojazdu pomi dzy osiami.

Lusterka zewn trzne mocowane na karoserii standardowo obs ugiwane s  elektrycznie,

co umo liwia zastosowanie ma ego, trójk tnego okienka polepszaj cego widoczno .
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Trzydrzwiowa Corsa z wersj  pi ciodrzwiow  dzieli zaledwie b otniki, zderzaki, mask

silnika i przednie s upki. Jej tylne okno opada znacznie bardziej stromo, tworz c lini

dachu udz co przypominaj  model coupé. Jest to nawi zanie do Astry GTC,

obejmuj ce du y, rozci gni ty od przedniego s upka uk dachu. Wyraziste b otniki tylnych

kó  podkre laj  si  i sportowy charakter Corsy, za  tylna szyba opada nisko do do u,

w charakterystycznym uk adzie przypominaj cym liter  V, co jest typowym elementem

zyka designu Opla. Linia dachu pi ciodrzwiowej Corsy nawi zuje do modelu Astra, przy

czym jej unikalnym elementem s  przesuni te do ty u s upki tylne.

Stylowe wn trze wykonane z wysokiej jako ci materia ów i przemy lane nowe funkcje

tworz  ciep  i zach caj  atmosfer . Prze czniki klimatyzacji, radia i reflektorów s

pod wietlane. Pakiet Lighting (lampki do czytania, pod wietlenie przestrzeni na nogi)

w wersji Cosmo i Sport oferuje prze czniki pó przezroczyste. Wyko czenie konsoli

centralnej lakierem fortepianowym w niektórych wersjach wyposa enia wraz

z odpowiednio dobranym wyko czeniem kierownicy i nawiewów klimatyzacji, to znacznie

wy szy standard ni  spotykany w tym segmencie rynku. A wn trze nowej Corsy nie tylko

wygl da doskonale, ale jest te  bardzo praktyczne. Kolumna kierownicy regulowana jest

w dwóch p aszczyznach, za  standardowa regulacja wysoko ci fotela kierowcy umo liwia

optymalne jego ustawienie. Pochylona konsola rodkowa zapewnia doskona  ergonomi

i widoczno , a liczne du e i ma e schowki oferuj  du o miejsca na wszelkiego rodzaju

drobiazgi.

Corsa trzy- i pi ciodrzwiowa: nadwozie
ugo 3999 mm

Szeroko  (3-drzwiowa/5-drzwiowa) 1713/1737 mm
Wysoko 1488 mm
Rozstaw osi 2511 mm
Rozstaw kó , przód/ty 1485/1478 mm
Masa pojazdu gotowego do jazdy (1.2 ECOTEC, manualna
skrzynia biegów) 3-drzwiowa/5-drzwiowa

1130/1160 kg

adowno 500 kg
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W wietle jupiterów

Jak powstaj  powierzchnie

Wra enie wysokiej jako ci wn trza zale y od stylistyki, zastosowanych materia ów,

dopasowania i wyko czenia powierzchni. Nie musz  ju  by  robione jak dawniej,

gdy niemal wy cznie stosowano skór  zwierz t do wyko czenia panelu instrumentów,

bocznych ok adzin, schowków i innych cz ci. Obecnie stosuje si  modne wzory lub

geometryczne kszta ty. Czasem nawi zuj  one do skóry, a niekiedy do wyko cze

ro linnych czy nawet drobnych kropli deszczu. Odpowiedzialno  za obecn  koncepcj

w cis ej wspó pracy z General Motors Design Center Europe w Rüsselsheim  przyj li

na siebie specjali ci pracuj cy u wysoko wykwalifikowanych dostawców, opracowuj cych

specjalne narz dzia do wyka czania ró nych powierzchni.

Skomplikowany proces wyka czania rozpoczyna si  od pomys ów i rysunków stylistów.

Zainspirowani skór  krokodyla, upinami orzechów, plastrami miodu, skórk  cytryny

czy nawet matow  skór  amazo skiej aby, twórcy przenosz  pomys y na wyko czenie

wn trza samochodu na ekran komputera. Na bazie takiego g ównego pomys u, zwanego

koncepcj  wyko czenia  powstaje czarno bia a b ona, a nast pnie wszystkie wzory

i struktury zostaj  pokryte odpornym na kwasy lakierem. B ona zostaje umieszczona

w specjalnym narz dziu o dok adno ci do jednego milimetra.

Nast pnie, w procesie zwanym wytrawianiem fotochemicznym  rozpuszcza si  kwasem

azotowym lub solnym te metalowe elementy narz dzia, które nie zosta y pokryte

lakierem odpornym na kwasy. Tak powstaje wymagany wzór, tzn. design powierzchni

zostaje w pe ni przeniesiony na metalow  form , która b dzie stosowana do wyt aczania

elementów z tworzyw sztucznych, takich jak poliamid, winyl czy aluminium. Czas

przebywania w k pieli kwasowej, wynosz cy od dwóch do trzech minut w temperaturze

od 22o C do 25o C, okre la g boko  wyt oczenia, która wynosi od 0,12 mm do 0,3 mm.

W przypadku wielokrotnego wytrawiania  w procesie wielowarstwowym  powstaj

ró ne, wyj tkowo plastyczne g boko ci, tworz ce trójwymiarowe powierzchnie.

Najwa niejszym czynnikiem zapewnienia jako ci w procesie tworzenia s  prace r czne:

retuszowanie b ony podczas jej mocowania w narz dziu przed wytrawianiem.

Aby uzyska  ca kowicie czyste prze enie struktury powierzchni na zgi ciach
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i kraw dziach, co uzyskuje si  przy wykorzystaniu szeregu komponentów, do wiadczeni

specjali ci wykorzystuj  szk o powi kszaj ce, skalpel i o ówki do retuszu, aby

zharmonizowa  te miejsca z obszarami bezpo rednio przylegaj cymi do narz dzia.

Ta czynno , wymagaj ca wysokiej sprawno ci i szerokiej wiedzy graficznej oraz

kreatywno ci i cierpliwo ci, nie zosta a dotychczas zast piona urz dzeniami sterowanymi

elektronicznie. A podczas projektowania i wyka czania powierzchni nie mog

powstawa  za amania, poniewa  ze wzgl dów bezpiecze stwa niezb dna jest

powierzchnia w pe ni matowa i taka, na której nie tworz  si  refleksy wietlne.

Twórczo zaprojektowane powierzchnie wn trza samochodu maj  coraz wi ksze

znaczenie. Tendencja ogólna jest taka, e coraz wi cej urz dze  u ytkowych, takich jak

telefony komórkowe, sprz t elektryczny czy wyposa enie kuchni, zapo ycza pomys  na

powierzchnie z natury. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie dochodzi do kontaktu

z ludzk  d oni . Wysi ki projektantów s  olbrzymie: w przypadku samej Corsy powsta o

200 projektów.
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Elastyczno  i codzienna funkcjonalno

Wyznacza standardy elastyczno ci

• Zawsze gotowa do u ytku: elastyczny i innowacyjny system transportowy „Flex-Fix”

• Zawsze nieco wi cej miejsca: du a przestrze  baga owa i system podwójnej pod ogi

„DualFloor”

• Zawsze gotowa na wie e powietrze: du y, panoramiczny otwierany dach

Sk adany trzeci rz d foteli w Zafirze czy regulowane fotele zewn trzne z ty u w Merivie

i Signum: niewiele samochodów mo e dostosowa  si  do potrzeb kierowców tak dobrze

jak Ople. Licznymi stylowymi i praktycznymi pomys ami konstruktorzy ponownie

udowodnili swoj  innowacyjno . Jeden z tych pomys ów jest równie wiatow  nowo ci :

to opcjonalnie dost pny system transportowy Flex-Fix, b cy rozwini ciem rozwi zania

po raz pierwszy zaprezentowanego w samochodzie koncepcyjnym Opel TRIXX

w 2004 roku.

Zintegrowany system Flex-Fix, niemal ca kowicie chowany pod tylnym zderzakiem, mo e

by  w prosty sposób roz ony i pos  na przyk ad do przewozu dwóch rowerów

(rozmiar kó : 18 do 28 cali). System posiada nawet dodatkowe wiat a tylne, umieszczone

w schowku szufladowym i szybko montowane. Szczególnie wa  funkcj  jest

zapewnienie atwo ci parkowania z zawieszonymi rowerami, dzi ki skonstruowanemu

specjalnie dla systemu Flex-Fix uk adowi wspomagania parkowania, który mo na

zamontowa  w serwisie Opla ju  po zakupie samochodu.

Inne praktyczne funkcje to mi dzy innymi podwójna pod oga DualFloor, standardowo

oferowana w wersjach Edition, Sport i Cosmo. P aska pod oga na poziomie progu,

ci gn ca si  po z eniu tylnej kanapy a  do przednich foteli, u atwia za adunek

i roz adunek ci kiego lub du ego baga u, np. skrzynek z napojami, które mo na

w prosty sposób wysun  z baga nika. Kiedy pod oga ustawiona jest w górnej pozycji,

pod ni  powstaje oddzielny schowek o pojemno ci 135 litrów. Pod oga mo e by  równie

ona p asko w dolnej pozycji.

Ca kowita pojemno  baga nika Corsy do wysoko ci rolety wynosi 285 litrów oraz 300

litrów do kraw dzi opar . Po z eniu dzielonego w proporcji 60:40 oparcia tylnej kanapy
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obj to  przestrzeni baga owej wzrasta do 700 litrów i do 1 100 litrów przy za adunku

do wysoko ci sufitu. Oparcie tylnej kanapy mo e by  równie  przechylane o 7,5 stopnia,

co zapewnia cz sto brakuj ce kilka centymetrów, umo liwiaj ce np. przewiezienie

onego wózka dzieci cego. Inny pomys  to roleta baga nika – je li nie jest potrzebna

lub utrudnia transport du ych przedmiotów, mo na j  zamocowa  pionowo za oparciem

tylnej kanapy, tak by nie przeszkadza a i by w razie potrzeby mo na j  by o szybko

zamocowa .

Dalsza przestrze  dost pna jest w innych miejscach: na przyk ad w przednich drzwiach

zainstalowane s  schowki na 1,5-litrowe butelki. Schowek umieszczony pomi dzy

kieszeni  na drzwiach a pod okietnikiem umo liwia przechowywanie np. telefonu

komórkowego. Dalsz  przestrze  odnale  mo na w pobli u tylnych foteli, w schowku

na desce rozdzielczej czy te  w szufladzie pod fotelem pasa era z przodu (wersje Edition

i Cosmo). Monety i bilety parkingowe mo na przechowywa  w specjalnym schowku

na tunelu. W wersji trzydrzwiowej w schowkach bocznych mo na przechowywa  butelki

2-litrowe.

Oprócz systemu „FlexFix”, praktycznej pod ogi „DualFloor” i licznych schowków, Corsa

dost pna jest równie  w wersji z elektrycznie otwieranym szklanym dachem, obejmuj cym

ca  szeroko  samochodu. Dzi ki otwarciu o 25 procent wi kszemu ni  u poprzednika,

pasa erowie Corsy mog  rozkoszowa  si  podró  pod go ym niebem ju  po naci ni ciu

jednego przycisku. Podwójne uszczelnienie i os ona przeciwwiatrowa efektywnie obni aj

poziom ha asu wytwarzanego przez p d powietrza, a ruchoma os ona chroni przed

promieniami s onecznymi.
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W wietle jupiterów

wiatowa premiera: elastyczny, zintegrowany system transportowy
Flex-Fix

Pomys  wydaje si  bardzo prosty i pewnie dlatego mówi si  o nim od wielu lat: zwi kszy

mo liwo ci przewozowe samochodu poprzez dodanie zintegrowanego systemu

transportowego, chowanego w karoserii, gdy nie jest wykorzystywany. Hendrik Hofmann,

In ynier Opla ds. rozwoju, wie, dlaczego ten intryguj cy pomys  nigdy wcze niej nie trafi

do masowej produkcji Urealnienie tego pomys u zaj o moim kolegom i mnie dwa

i pó  roku .

Zespó  postawi  sobie trzy zasadnicze pytania:

Zagospodarowanie: Jak schowa  tylny system transportowy bez wp ywu na takie

funkcje, jak bezpiecze stwo w wypadkach czy prze wit? Kolejny cel: system powinien

pasowa  nie tylko do Corsy, ale tak e do innych pojazdów firmy bez wielkich adaptacji.

Po udanej prezentacji systemu w ma ym prototypie TRIXX, Opel podj  decyzj  o jego

produkcji na potrzeby Corsy, co by o wyj tkowo trudnym zadaniem, uwzgl dniaj c

niewielk  d ugo  samochodu.

Funkcjonalno : Jak mo na zapewni , e system b dzie dzia  bezpiecznie

we wszystkich warunkach drogowych  nawet po kilku godzinach jazdy po szutrowej

drodze w Szwecji czy podczas nag ej burzy w Alpach?

W trakcie zakrojonych na szerok  skal  testów in ynierowie dokonali oceny

funkcjonalno ci systemu, a wyniki da y im jeszcze wi ksz  motywacj Trzeba by o

widzie  zdziwione miny naszych kolegów z innych firm, kiedy wyci gn li my system spod

ca kowicie pokrytego niegiem ty u samochodu podczas testów zimowych  mówi

Hofmann i wci  si  u miecha. Uwa nie przemy lano równie  inne aspekty codziennego

ytkowania. Na przyk ad d wignia blokady systemu Flex-Fix umieszczona jest na

kraw dzi baga nika, co zapewnia dost p do niej, nawet gdy jest on pe ny. Po wrzuceniu

wstecznego biegu rozlega si  specjalne ostrze enie, przypominaj ce kierowcy, e Corsa

jest teraz o 50 cm d sza. Nie chcemy, eby klienci uderzali ty em w cian  gara
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dodaje Hofmann. Oprócz systemu przeznaczonego dla wszystkich wersji Corsy, Opel

oferuje tak e specjalnie opracowane wspomaganie parkowania.

Trwa : Jak mo na zapewni , e system Flex-Fix zachowa sprawno  w ca ym okresie

eksploatacji samochodu? Jako jego integralna cz  musi on spe nia  ostre wymagania

Opla w przeciwie stwie do sprz tu akcesoryjnego. System mo e ud wign  do 40 kg,

a sam wa y 23,5 kg. Przy odrobinie technicznej wyobra ni nietrudno zrozumie , jak

wielkie si y oddzia uj  na jego wsporniki podczas jazdy po nierównej drodze  mówi

Hofmann, ukazuj c problem, dla którego nie by o podr cznikowego rozwi zania, cz sto

wyst puj cy podczas poszukiwania rozwi za  innowacyjnych.

In ynierowie zamocowali prototyp systemu do samochodu testowego, w punktach

mocowania zainstalowali czujniki i poddali samochód trudnym testom na najtrudniejszym

torze testowym Opla w Dudenhofen. Wyniki poddano analizie wprowadzono

do specjalnego programu testowania hydropulsowego w o rodku rozwojowym

 w Rüsselsheim. Od tej chwili ka da zmiana sprawdzana by a laboratoryjnie pod

wzgl dem trwa ci. W efekcie wszystkie wersje Corsy wyposa one w system Flex-Fix

maj  wzmocnienia w tylnej cz ci p yty pod ogowej. Opel zastosowa  tam

zmodyfikowan  belk  poprzeczn , do której zwykle mocowany jest hak holowniczy.

Przewód haka holowniczego wykorzystany zosta  tak e do dodatkowego o wietlenia.

Zespó  zajmuj cy si  systemem Flex-Fix nie uznawa  równie  kompromisów w zakresie

ochrony antykorozyjnej. Stalowe elementy systemu s  nie tylko galwanizowane, ale

równie  pokryte lakierem w procesie kataforezy i zabezpieczone elastyczn  pow ok

wytrzymuj  lata eksploatacji na wirze i na posypanych sol  drogach, co dowiod y

przeprowadzone testy. Oprócz tego elementy mechanizmu otwierania systemu pokryte

 teflonem.
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Komfort

Przyjazna atmosfera wn trza

• Nowo  w tej klasie: podgrzewana kierownica

• Zaawansowane systemy kontroli klimatyzacji i systemów audio

• Ustawienia zapami tywane w kluczyku

Oprócz przyjemnej atmosfery wn trza, wysoki poziom komfortu Corsy tworz  liczne,

wyj tkowe detale. Wiele z nich mo na by o dotychczas spotka  w samochodach wy szych

klas. Obejmuj  one m. in. opcjonalnie dost pn  podgrzewan  kierownic , która po

naci ni ciu odpowiedniego przycisku podgrzewa si  do przyjemnych 34 stopni czy

baga nik, który mo na otworzy , korzystaj c z klawiatury dotykowej.

Jak uwa ny lokaj nowa Corsa zapami tuje ulubione ustawienia kierowcy –

„personalizacja” jest tu s owem kluczowym. Mo na zapisa  do pi ciu zestawów ustawie

systemu audio-informacyjanego, klimatyzacji i elektroniki pok adowej, po czym uaktywni

je kluczykiem zap onu.

Komfortowe temperatury przez ca y rok: kontrola klimatyzacji

Suchy upa  w lecie, siarczysty mróz zim : bez nowoczesnej klimatyzacji i ogrzewania

obni a si  zarówno komfort pasa erów, jak i mo liwo  koncentracji kierowcy.

Nowa Corsa gwarantuje, e temperatura panuj ca wewn trz pojazdu b dzie zawsze

komfortowa i oferuje kilka opcjonalnych funkcji:

• podgrzewan  kierownic ,

• podgrzewane przednie fotele,

• system dogrzewania Quickheat,

• system elektronicznej kontroli klimatu (ECC),

• szyby odbijaj ce promienie s oneczne,

• ogrzewanie postojowe.



- 26 -

System elektronicznej kontroli klimatu (ECC) oferuje komfort najwy szej jako ci. Jego

chroniony wieloma patentami uk ad elektronicznej kontroli nie reguluje temperatury

wstecznie – mierzy j  w czasie rzeczywistym na podstawie matematycznego modelu

bilansu energetycznego, co umo liwia systemowi reagowanie, zanim nast pi zmiana

temperatury.

Elektryczny system dogrzewania Quickheat wydajnie zapobiega zaparowaniu przedniej

szyby i szybko nagrzewa wn trze pojazdu. W cza si  automatycznie po wybraniu

ustawienia „maksymalne grzanie” przy niskiej temperaturze otoczenia i p ynu

ch odz cego.

Filtr przeciwpy kowy zapobiegaj cy przedostawaniu si  do wn trza py ków i kurzu

oferowany jest standardowo.

Doskona a rozrywka i wa ne informacje: systemy audio-informacyjne

Istotn  rol  w nowej Corsie odgrywaj , obs ugiwane intuicyjnie, nowoczesne systemy

audio-informacyjne w podwójnym formacie DIN. Zarówno du e, umieszczone centralnie

pokr o z funkcj  przycisku, jak i przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy s  optymalnie

rozmieszczone i atwe w obs udze. Umieszczony po rodku, du y wy wietlacz

informacyjny jest dobrze widoczny, co umo liwia kierowcy skoncentrowanie si  na drodze.

ówne funkcje mo na wybiera  bezpo rednio w dowolnym momencie czterema du ymi

przyciskami funkcyjnymi umieszczonymi dooko a pokr a.

Gama systemów audio obejmuje pi  modeli, w sk ad których wchodzi odtwarzacz CD

z funkcj  MP3, podwójne tunery z doskona y odbiorem radiowym i systemy nawigacyjne

z odtwarzaniem CD i DVD-ROM.

Przegl d – systemy audio i ich najwa niejsze funkcje:

• CD 30: radio z odtwarzaczem CD i czterema 17-watowymi g nikami;

• CD 30 MP3: radio z odtwarzaczem CD MP3, siedmioma 20-watowymi g nikami

i zdalnym sterowaniem w kierownicy;
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• CDC 40 Opera: radio z odtwarzaczem CD MP3, sze ciop ytow  zmieniark  p yt

CD, podwójnym tunerem, cyfrowym procesorem d wi ku, 7-pasmowym

korektorem, siedmioma wysokiej jako ci g nikami (trzema 20-watowymi i dwoma

45-watowymi), zdalnym sterowaniem w kierownicy i wy wietlaczem graficznym;

• CD 60 Navi: radio z odtwarzaczem CD MP3 i podwójnym tunerem, system

nawigacji z oddzielnym nap dem CD, siedem g ników, w tym cztery 20-watowe,

zdalne sterowanie w kierownicy, wy wietlacz graficzny;

• DVD 100 Navi: radio z odtwarzaczem CD MP3 i podwójnym tunerem, system

nawigacji z nap dem DVD, siedem g ników, w tym cztery 20-watowe, zdalne

sterowanie w kierownicy, wy wietlacz graficzny.

Do ka dego z powy szych systemów dost pna jest wygodna i bezpieczna konsola

telefoniczna obejmuj ca uniwersalne mocowanie i odpowiedni  przej ciówk  do telefonu.

Pod czony do niej telefon jest w pe ni zintegrowany z ca ym systemem i mo e by

obs ugiwany klawiszami z ko a kierownicy. Konsola wyposa ona jest równie  w interfejs

BluetoothTM i funkcj  kontroli g osowej.

Zajrze  za zakr t i to po ciemku: technologie wietlne

Corsa oferuje równie  zaawansowane rozwi zania w dziedzinie o wietlenia. Nowo ci

w tej klasie pojazdów s  opcjonalnie dost pne za 1 500 z otych reflektory adaptacyjne

wykorzystuj ce wiat o halogenowe, ta sze ni  lampy biksenonowe. Ten innowacyjny

system czy funkcj  dynamicznego zakrzywienia promienia ze statycznym do wietlaniem

zakr tów.

Inne nowo ci w dziedzinie o wietlenia w Corsie obejmuj  system automatycznej kontroli

wiate  (ALC). W chwili zapadania zmroku kierowcy nierzadko zapominaj  o w czeniu

wiate . Aby zapobiec takim niebezpiecznym sytuacjom, Opel w Corsie oferuje funkcj

automatycznego w czania wiate  mijania. Dzi ki dwóm czujnikom umieszczonym

w przedniej szybie w czaj  si  one samoczynnie w tunelach i na ciemnych parkingach

oraz po zapadni ciu zmroku. Kiedy samochód powróci do strefy lepszego o wietlenia,
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np. wyjedzie z tunelu, system ALC automatycznie wy czy wiat a. Funkcja ta jest

opcjonalnie dost pna z czujnikiem deszczu i elektrochromatycznymi lusterkami

zewn trznymi.

Obs uga wycieraczki tylnej szyby jest równie wygodna. Dzia a ona zale nie od szybko ci

jazdy i w cza si  automatycznie, gdy uruchomione s  wycieraczki przedniej szyby

i kierowca wrzuci wsteczny bieg lub – w modelach z czujnikiem deszczu – kiedy przez dwie

minuty czujnik wykrywa obecno  wody na szybie.
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W wietle jupiterów

Personalizacja: jak Corsa rozpoznaje swojego kierowc

Tu  po otwarciu drzwi pilotem zdalnego sterowania Corsa rozpoznaje kierowc

i automatycznie uruchamia jego ustawienia zapisane podczas jego ostatniej jazdy.

Dost pne dla pi ciu kluczyków.

Modu  steruj cy w samochodzie rozpoznaje, który kluczyk jest u ywany dzi ki kodowi

zapisanemu w nadajniku kluczyka. Komunikuje si  wówczas z systemem szyny danych

CAN przy wykorzystaniu dwóch komend: Ustaw  (powoduje on zapisanie nowych

ustawie  wybranych podczas jazdy) i Przywo aj  (przywo uje ustawienia uprzednio

zapisane w pami ci). Po wydaniu komend urz dzenia uruchamiaj ce wybieraj

odpowiednie ustawienia, np. temperatur .

Automatycznie mo na przywo  nast puj ce funkcje:

• Elektroniczna kontrola klimatu: w czenie/wy czenie, temperatura, dystrybucja

powietrza, szybko  nawiewu, grzanie postojowe (opcja).

• System audio-informacyjny: klawisze stacji radiowych, g no , balans/p ynne

wyciszanie, ustawienia d wi ku, komunikaty o ruchu drogowym, za  w przypadku

samochodów z systemem nawigacji: ostatni cel podró y, ostatni punkt startowy,

preferowany rodzaj dróg (np. najszybsza, najkrótsza, alternatywne trasy itp.).

• Wy wietlacz: kontrast, j zyk, ustawienie dzie /noc, itp.

Ponadto mo na tak e zaprogramowa  osobiste preferencje. Post puj c zgodnie

z instrukcjami w podr czniku u ytkownika, mo na wprowadzi  i zapisa dane

ustawienia.
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Ustawienia obejmuj  nast puj ce funkcje:

• automatyczne blokowanie drzwi i klapy baga nika (w ./wy .),

• oddzielne otwieranie drzwi kierowcy (w ./wy .  tylko w po czeniu z alarmem),

• kontrola dotykowa kierunkowskazów (w ./wy .),

• wiat o na powitanie (w ./wy .),

• tylna wycieraczka zale na od szybko ci (w ./wy .),

• ostrze enie o szybko ci (w ./wy ., ograniczenie),

• no  komunikatów ostrzegawczych (pi  poziomów).
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Nap d

Oszcz dna mobilno

• TWINPORT: oszcz dne silniki benzynowe

• CDTI: mocne i wydajne jednostki wysokopr ne

• Easytronic: przyczyniaj ca si  do oszcz dno ci paliwa zmiana biegów

Gama silników nowej Corsy obejmuje sze  jednostek ECOTEC wykorzystuj cych

technologie czterech zaworów na cylinder. Pi  z nich – trzy benzynowe i dwa

wysokopr ne turbo z uk adem wtrysku bezpo redniego common rail o mocy

od 60 do 90 KM – b dzie dost pnych ju  w chwili debiutu nowego modelu. Wkrótce potem

gama poszerzy si  o kolejn , najmocniejsz  w tym momencie jednostk  1.7 CDTI o mocy

125 KM, standardowo wyposa on  w filtr cz stek sta ych. Przy 2 300 obrotach na minut

silnik ten oferuje moment obrotowy o warto ci 280 Nm, zapewniaj cy Corsie imponuj ce

osi gi.

Niski poziom zu ycia paliwa to kolejny znak firmowy nowoczesnych silników

wysokopr nych Opla. Nowa Corsa wyposa ona w silnik 1.3 CDTI o mocy 90 KM zu ywa

zaledwie 4,6 litra paliwa na 100 km (test czony MVEG). Zaawansowana technologia

silników benzynowych, np. system TWINPORT wykorzystuj cy otwieranie i zamykanie

kana u dla jednego z zaworów ss cych w porcie dolotowym i wysoki stopie  recyrkulacji

spalin, tak e zapewnia ni sze zu ycie paliwa. Corsa z silnikiem 1.2 TWINPORT ECOTEC

o mocy 80 KM i skrzyni  biegów Easytronic zu ywa 5,8 litra paliwa na 100 km

(test czony MVEG).

Podobnie jak silniki, skrzynie biegów dost pne w Corsie spe niaj  ró norodne

potrzeby i preferencje klientów. Oprócz zoptymalizowanych manualnych pi cio-

i sze ciobiegowych przek adni w modelu 1.4 TWINPORT, Opel oferuje w modelu Corsa 1.2

udoskonalon  wersj  zautomatyzowanej, r cznej skrzyni biegów Easytronic. Kontrolka

widoczna na panelu instrumentów informuje kierowc  o konieczno ci naci ni cia peda u

hamulca podczas uruchamiania samochodu. System automatycznie w cza wtedy bieg

neutralny.
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Oprócz pi cio- i sze ciobiegowych manualnych skrzy  biegów (standardowo oferowanych

w dwóch mocniejszych wersjach wysokopr nych) i zautomatyzowanej przek adni

Easytronic (dost pnej w wersji z silnikiem benzynowym 1.2), Corsa 1.4 TWINPORT ECOTEC

mo e by  zamawiana w wersji z czterobiegow  automatyczn  skrzyni  biegów.

Silniki ECOTEC: oszcz dne, czyste, mocne i niewymagaj ce serwisowania

Wszystkie trzy silniki benzynowe, w tym trzycylindrowa jednostka 1.0 i dwie

czterocylindrowe, charakteryzuj  si  zaawansowan  konstrukcj . Najwa niejszy jej

element to innowacyjne rozwi zanie TWINPORT. Ta opracowana przez Opla, inteligentna

technologia stosowana w silnikach z czterema zaworami na cylinder o pojemno ci

skokowej do 1,6 litra, przyczynia si  do obni enia zu ycia paliwa nawet o 10 procent

w warunkach codziennego u ytkowania poprzez otwieranie i zamykanie kana u dla

jednego z zaworów ss cych w porcie dolotowym i wysoki stopie  recyrkulacji spalin.

Przy cz ciowym obci eniu, 25 procent adunku cylindra pochodzi ze spalin

dostarczanych dodatkowym przewodem, przy czym moc i wydajno  przy pe nym

obci eniu pozostaj  niezmienione. To rozwi zane jest stosowane w silnikach o mniejszej

pojemno ci skokowej, które cz sto s  nara one na relatywnie wi ksze obci enia

ze wzgl du na swoj  wielko .

Wszystkie jednostki benzynowe wyposa one s  w zaawansowany system kontroli,

steruj cy mi dzy innymi wtryskiem paliwa i zap onem. Wszystkie trzy silniki wykorzystuj

wtrysk sekwencyjny i elektroniczn  kontrol  przepustnicy (E-Gas). Wielopunktowy system

wtrysku zapewnia wyj tkowo precyzyjn  dystrybucj  mieszanki paliwowej. Zap on

o statycznej dystrybucji napi cia jest bezobs ugowy. Wytwarzaj ce pojedyncze iskry cewki

zgrupowane s  w jednym module. Kontrola przeciwstukowa cylindrów zapewnia

bezpiecze stwo oraz niezawodno  przy korzystaniu z paliwa o ró nej jako ci i stopie

kompresji 10,5:1.

owica cylindrów wykonana jest z ultralekkiego aluminium, a zoptymalizowany pod

wgl dem ha asu, wzmocniony blok silnika z szarego eliwa. Zarówno wa  korbowy, jak

i wa ki rozrz du s  wydr one w rodku, co ma na celu zmniejszenie ich wagi. Ka dy

cylinder posiada cztery zawory obs ugiwane przez górne wa ki rozrz du. S  one z kolei

nap dzane niewielkim i bezobs ugowym cuchem.
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List  wspólnych elementów silników benzynowych uzupe niaj  zoptymalizowane pod

wzgl dem tarcia rolki popychaczy i bezobs ugowe popychacze hydrauliczne, wyj tkowo

cienka metalowa uszczelka pod g owic , uk ad odprowadzania wolnego paliwa i prosty

w obs udze modu  filtra oleju, w którym wymienia si  wy cznie element papierowy.

Wymiana oleju i okresy mi dzyprzegl dowe dla wszystkich wersji benzynowych

i wysokopr nych wynosz  30 000 km lub 12 miesi cy. Uk ady wspomagaj ce nap dzane

 paskiem wieloklinowym, który nie wymaga obs ugi przez ca y okres eksploatacji

samochodu dzi ki zastosowaniu automatycznego napinacza.

Bardzo ma y diesel: jednostka 1.3 z uk adem wtrysku common rail

Silniki wysokopr ne zdobywaj  coraz wi ksz  popularno  w klasie samochodów

ma ych. W chwili rynkowego debiutu nowa Corsa dost pna b dzie z innowacyjnymi

jednostkami 1.3 CDTI ECOTEC o dwóch poziomach mocy: 55 kW (75 KM) lub 66 kW

(90 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 170 Nm lub 200 Nm osi ganym

pomi dzy 1 750 a 2 500 obrotami na minut , wyposa onymi we wtrysk wielopunktowy

o doskona ych parametrach i wyj tkowo niskim zu yciu paliwa. G ównym elementem

wyró niaj cym mocniejsz  wersj  jest turbospr arka o zmiennej geometrii turbiny

oraz standardowo oferowana sze ciobiegowa skrzynia biegów. Obie wersje korzystaj

z ch odnicy powietrza dolotowego.

Paliwo doprowadzane do uk adu wtrysku w pi ciu fazach jest kontrolowane

elektrozaworem. Uk ad wtrysku charakteryzuje si  krótkim czasem reakcji (maks. ci nienie

wynosi 1 600 bar), co w efekcie daje bardzo wysoki poziom precyzji odmierzania paliwa

i umo liwia wykonanie nawet pi ciu wtrysków w jednym cyklu. System taki nie tylko

zapewnia wyj tkowo niski poziom zu ycia paliwa i emisji spalin, ale tak e wyj tkowo niski

poziom ha asu. Na przyk ad wst pny wtrysk podczas rozgrzewania silnika zmniejsza

nies awne stukanie do ledwo zauwa alnego poziomu. Silnik ten, najmniejsza na wiecie

czterocylindrowa jednostka wysokopr na z uk adem wtrysku common rail

i turbospr ark  (d ugo /szeroko /wysoko : 460/500/650 mm), wyposa ony jest

w ultralekk , wykonan  z aluminium g owic  i zoptymalizowany wagowo blok silnika

z szarego eliwa.
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Najmocniejszy diesel: nowa jednostka 1.7 o mocy 125 KM

Krótko po premierze Corsa b dzie dost pna w wersji z mocniejsz  jednostk  –

najsilniejszym silnikiem Diesla o pojemno ci skokowej 1,7 litra z uk adem wtrysku common

rail. rednica cylindra tej osi gaj cej moc 92 kW (125 KM) jednostki wynosi 79 mm, skok

oka 86 mm, a dok adna pojemno  skokowa to 1686 cm3. Podobnie jak inne silniki, jest

ona wyposa ona w lekk  g owic  z aluminium i blok z szarego eliwa. 16 zaworów

obs ugiwanych jest przez p askie popychacze nap dzane dwoma górnymi wa kami

rozrz du. Maksymalne ci nienie wtrysku wynosi 1 800 bar. Turbospr arka o zmiennej

geometrii opat turbiny zapewnia krótki czas reakcji. Przy 2 300 obrotach na minut

maksymalny moment obrotowy wynosi 280 Nm. Standardowe wyposa enie obejmuje

bezobs ugowy filtr cz stek sta ych oraz sze ciobiegow , manualn  skrzyni  biegów.

Przegl d silników modelu Corsa:

Silniki benzynowe ECOTEC 1.0 TWINPORT 1.2 TWINPORT 1.4 TWINPORT

Pojemno  skokowa (cm3) 998 1229 1364

Maks. moc (kW/KM przy obr./min) 44/60 przy 5 600 59/80 przy 5 600 66/90 przy 5 600

Maks. moment obrotowy (Nm przy
obr./min)

88 przy 3 800 110 przy 4 000 125 przy 4 000

Zu ycie paliwa z manualn  skrzyni
biegów (MVEG-Mix, l/100 km)

5,6 5,8 5,9

Maks. szybko  (km/h) 150 168 173

Silniki wysokopr ne ECOTEC 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI

Pojemno  skokowa (cm3) 1248 1248 1686

Maks. moc (kW/KM przy obr./min) 55/75 przy 4 000 66/90 przy 4 000 92/125 przy 4 000

Maks. moment obrotowy (Nm przy
obr./min)

170 przy
1 750–2 500

200 przy
1 750–2 500

280 przy 2 300

Zu ycie paliwa z manualn
skrzyni  biegów (MVEG-Mix, l/100
km)

4,6 4,6 4,8

Maks. szybko  (km/h) 163 172 190 *

Wszystkie dane dotycz  wersji trzydrzwiowej. * dane wst pne
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Uk ad jezdny

Wyj tkowa zwinno  i wysoki poziom bezpiecze stwa

• Ca kowicie nowy uk ad jezdny we wszystkich odmianach Corsy

• Nowo : zmienny, progresywny uk ad kierowniczy

• Najnowszej generacji system ESP kontroluje nawet cztery ko a

Wyj tkowa dynamika jazdy i doskona e prowadzenie – takie by y cele, jakie postawili

sobie in ynierowie podczas prac nad czwart  generacj  Opla Corsy. Dzi ki zastosowaniu

ca kowicie nowej architektury ju  na samym pocz tku uda o im si  stworzy  najlepsze do

tego warunki. Oprócz sztywniejszego nadwozia w Corsie zastosowano z przodu now ,

krótk  ram  pomocnicz , charakteryzuj  si  trzykrotnie wi ksz  sztywno ci

poprzeczn  ni  poprzednia konstrukcja i zapewniaj  optymaln  geometri  uk adu

jezdnego. ysko cz ce zawieszenia umieszczone jest bezpo rednio w kole, co

zwi ksza precyzj  prowadzenia. Rozlokowanie punktów zawieszenia i tulei umo liwi o

zastosowanie bardzo precyzyjnych ustawie , co ma istotny wp yw na zachowanie si

samochodu na drodze, precyzj  kierowania oraz komfort jazdy.

In ynierowie w Rüsselsheim opracowali ca kowicie now  o  tyln . Znana z innych modeli

Opla belka skr tna po raz pierwszy wykorzystuje w Corsie tuleje ustawione w kszta cie

litery V. Ich rozmieszczenie istotnie podwy sza komfort jazdy, zapewniaj c jednocze nie

du  zwinno  na zakr tach. Szczególn  cech  konstrukcji tylnej osi jest elastycznie

regulowane skr canie, które umo liwia okr y w profilu, skr tny cznik na wzd nych

wahaczach. Trzy ró ne profile skr tne o odpowiednio dobranym stopniu skr cania

zapewniaj  przestrze  dla ró nych silników i ró nych wersji pojazdu, uzupe niaj c w ten

sposób wyj tkowe w ciwo ci uk adu jezdnego Corsy.

Ponadto wiele elementów uk adu jezdnego zapewnia szybkie reakcje w ró nych

warunkach drogowych – w ród nich znajduje si  stabilizator przedniej osi o niskim

poziomie tarcia, rozdzielenie obci enia i amortyzacji przedniej osi czy podwy szaj ce

komfort jazdy dolne mocowania przednich amortyzatorów.
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Nowa Corsa Sport: bardziej sportowe wra enia dzi ki nowemu uk adowi jezdnemu

In ynierowie skoncentrowali si  równie  na udoskonaleniu uk adu kierowniczego nowej

Corsy i wyposa yli go w znacznie sztywniejsz  kolumn , dwup aszczyznow  regulacj

oraz wydajniejsze, dzia aj ce w zale no ci od szybko ci elektroniczne wspomaganie

(EPS), dzi ki któremu mo liwe by o zastosowanie mniejszego ko a kierownicy. Oprócz

zmiennej si y wspomagania, która dzia a liniowo (modele 1.0, 1.2) lub w stosunku od 13:1

do 15:1 (modele 1.4, 1.3 CDTI, 1.7 CDTI), eksperci zajmuj cy si  uk adem jezdnym po raz

pierwszy opracowali dla tego segmentu inne rozwi zanie przeznaczone dla sportowej

wersji Corsy: zmienny, progresywny uk ad wspomagania. Ju  przy stosunku 13:1 zapewnia

on wystarczaj co bezpo rednie reakcje podczas jazdy na wprost. Wraz ze wzrostem

skr cenia kierownicy, reakcje staj  si  jeszcze bardziej bezpo rednie – osi gaj  warto

12:1 przy 90 stopniach, zapewniaj c bardziej sportowe wra enia. Zmienna progresja

gwarantuje równie  wzrost si y wspomagania przy wi kszych k tach skr tu kierownicy, co

zdecydowanie u atwia manewry i parkowanie.

Opatentowana tylna belka skr tna umo liwia precyzyjne zestrojenie

Tylne ko a nowej Corsy zawieszone s  na osi wykorzystuj cej belk  skr tn  – to po prostu

genialny, a przy tym genialnie prosty system. Chroniona wieloma patentami konstrukcja

jest wci  unowocze niana i zapewnia wiele korzy ci:

• idealna kontrola zbie no ci kó , przy oddzia ywaniu si  bocznych, zapewniaj ca –

dzi ki tulejom ustawionym w kszta cie litery V – stabilno  w zakr tach,

• wysoka stabilno  jazdy i zmniejszone zu ycie opon dzi ki niskiemu k towi

pochylenia kó  i ma ym zmianom zbie no ci przy pe nym za adunku,

• ograniczone zu ycie paliwa i wysoki komfort jazdy dzi ki mniejszej wadze, która

jest efektem zastosowania mniejszej liczby cz ci i zintegrowanego stabilizatora,

• minimalne wymagania pod wzgl dem przestrzeni dzi ki optymalnej elastyczno ci

konstrukcji zbiornika paliwa i baga nika,

• i wreszcie solidna konstrukcja, zapewniaj ce doskona e dzia anie podczas ca ego

okresu eksploatacji.
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Niewielkie rozmiary tylnej osi pomog y równie  in ynierom utrzyma  niski rodek ci ko ci

samochodu. Dzi ki kompaktowej konstrukcji zbiornik paliwa umieszczony jest g boko

pomi dzy ko ami, co umo liwia ni sze osadzenie tylnej kanapy.

Uk ady hamulcowe: dwustopniowe wspomaganie jako uk ad wspomagania hamowania

na zakr tach

Po czenie dynamiki jazdy i tak wysokiego poziomu bezpiecze stwa, rzadko spotykane

w tej klasie samochodów, widoczne jest równie  w konstrukcji uk adu hamulcowego

i elektronicznych systemów bezpiecze stwa jazdy. Nowe, dwustopniowe wspomaganie

hamowania to nie tylko lepsza reakcja peda u hamulca, ale równie  funkcja

wspomagania podczas nag ego hamowania w zakr tach. System pozwala bezzw ocznie

uzyska  pe  si  hamowania po szybkim wci ni ciu peda u. Dzi ki doskona emu

uk adowi jezdnemu mo na by o zastosowa  bardzo „agresywn ” krzyw

charakterystyczn  systemu ABS. Dlatego, ze wzgl du na wyj tkowo wysok  stabilno

Corsy, nawet podczas awaryjnego hamowania bardzo efektywnie wytraca ona pr dko .

Pomoc dla kierowcy: nowe funkcje systemów ABS i ESP

Systemy ABS i ESP najnowszej generacji otrzyma y nowe funkcje. ABS zosta  wyposa ony

w elektroniczny system dystrybucji si y hamowania, system wspomagania hamowania na

zakr tach (CBC) i system kontroli stabilno ci podczas jazdy na wprost (SLS).

System ESP dostrojono tak, by na pocz tku pe  kontrol  nad pojazdem mia  kierowca,

nawet w chwili pokonywania zakr tów z bardzo du  pr dko ci , za  sam system w cza

si  stopniowo, gdy zachodzi niebezpiecze stwo utraty kontroli nad pojazdem. Corsa

wykazuje tak e wyj tkow  dynamik  pokonywania zakr tów dzi ki zaawansowanej

kontroli podsterowno ci (EUC), b cej funkcj  systemu ESP: sam system kontroluje

indywidualn  si  hamowania nawet na czterech ko ach, tak jakby kierowca dysponowa

oddzielnym hamulcem dla ka dego z nich. W ten sposób szybko eliminuje potencjalny

po lizg. Inne nowe funkcje systemu ESP obejmuj  uk ad wykrywania utraty powietrza

w oponach (DDS) i wspomaganie ruszania pod gór  (HSA). Ten ostatni zapobiega

staczaniu si  samochodu w chwili ruszania na wzniesieniu bez konieczno ci zaci gania

hamulca r cznego. Ci nienie w uk adzie pozostaje na wysokim poziomie przez oko o 1,5

sekundy po zwolnieniu przez kierowc  peda u hamulca, co daje mu mo liwo  wrzucenia
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odpowiedniego biegu i ruszenia. Ci nienie w obwodzie spada w chwili ruszenia

samochodu. System HSA dzia a identycznie podczas ruszania ty em.

Corsa jest opcjonalnie dost pna z oponami 195/55 R 16 z mo liwo ci  jazdy po przebiciu.

Nawet po spadku ci nienia umo liwiaj  one pokonanie dystansu do 80 km z maksymaln

szybko ci  80 km/h. Ta opcja wykorzystuje uk ad wykrywania utraty powietrza w oponach

(DDS).
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W wietle jupiterów

ESP: wi cej ni  selektywne hamowanie

Oprócz tradycyjnych funkcji, systemy wspomagaj ce kierowc  Corsy (ABS i ESP)

przejmuj  kilka nowych i precyzyjnie reaguj  na dane warunki drogowe. Poni szy

przegl d pokazuje, co robi  i jak pomagaj  kierowcy w sytuacjach krytycznych.

ABS

System Funkcja Dzia anie
ABS
standard

Zapobiega
zablokowaniu kó
podczas ostrego
hamowania,
zapewniaj c mo liwo
kierowania pojazdem

Je eli ko o zablokuje si  podczas
hamowania, system ABS
automatycznie obni a ci nienie
hamowania w cylinderku hamulca,
dopóki ko o nie odzyska
przyczepno ci.

CBC
(system wspomagania
hamowania na
zakr tach),
standard

Optymalizuje drog
hamowania i stabilno
jazdy podczas
hamowania na
zakr tach

Gdy podczas pokonywania zakr tu
czujniki ko a zarejestruj  ró
szybko  obrotow  kó  po prawej
i lewej stronie, si a hamowania na
ko ach wewn trznych ulegnie
zmniejszeniu zgodnie z granic
ci nienia uk adu ABS. Spowoduje to
powstanie si y, która ustabilizuje tor
jazdy samochodu.

DDS
(system wykrywania
spadku ci nienia
w oponach), opcja,
wyst puje równie
razem z oponami
umo liwiaj cymi jazd
po przebiciu

Wykrywa spadek
ci nienia w oponach

Sygna y z czujników szybko ci ko a
powoduj  w czenie kontrolki
informuj cej o spadku ci nienia.
System wykrywa utrat  ci nienia po
zmniejszeniu si  obwodu ko a,
co powoduje zwi kszenie szybko ci
obrotowej w stosunku do innych kó .
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System Funkcja Dzia anie
DTC
(System kontroli
momentu obrotowego),
standard

Zapobiega blokowaniu
si  kó  nap dzanych
przy wysprz glaniu
i redukcji na zakr tach

Zwi ksza moment obrotowy silnika
(poprzez otwarcie przepustnicy),
zapobiegaj c zablokowaniu kó .

EBD
(System elektronicznej
dystrybucji si y
hamowania), standard

Maksymalnie skraca
drog  hamowania

Ci nienie wymagane do optymalnego
hamowania stosowane jest
indywidualnie wobec ka dego z kó .

SLS
(system kontroli
hamowania na
prostych), standard

Optymalizuje stabilno
hamowania na prostych
drogach

Zapobiega po lizgom podczas
hamowania na prostych drogach,
co jest szczególnie korzystne
na nierównych lub s abych
nawierzchniach. System SLS wykrywa
po dany kierunek jazdy dzi ki
kontroli k ta skr cenia kierownicy
i stabilizuje samochód, odpowiednio
reguluj c ci nienie hamowania
i utrzymuj c w ciwy tor jazdy.

ESP

System Funkcja Dzia anie
ESP
(Elektroniczny program stabilizacji toru
jazdy), opcja

Zapobiega
wypadaniu
z zakr tów

Przy pomocy czujników
system okre la pr dko
obrotow , k t skr cenia
kierownicy, szybko
wychylania i przyspieszenie
boczne. Umo liwia to
porównanie intencji kierowcy
z warunkami drogowymi. W
sytuacji krytycznej system
interweniuje poprzez
elektronik  silnika i
selektywnie wyhamowuje
nawet do czterech kó
jednocze nie, aby
przywróci  stabilny tor jazdy
pojazdu.
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System Funkcja Dzia anie
EUC
(Zaawansowany system kontroli
podsterowno ci), standard z ESP

Wspomaga
neutralne
zachowanie
samochodu na
zakr tach

Je eli wyst pi
podsterowno , w pierwszej
kolejno ci ograniczona
zostaje szybko  poprzez
przymkni cie przepustnicy,
a nast pnie poprzez
wyhamowanie nawet
czterech kó  jednocze nie,
aby zapewni  stabilny tor
jazdy na zakr cie.

HSA (System wspomagania pod gór ),
opcja

atwia ruszanie
pod gór , poprzez
zapobiegania
staczaniu si
samochodu do ty u
bez konieczno ci

ywania r cznego
hamulca

Ci nienie hamowania
zachowane jest
w uk adzie przez 1,5
sekundy po zwolnieniu
peda u hamulca, co
zapewnia kierowcy czas na
wrzucenie biegu
i naci ni cie peda u gazu.
Ci nienie zostaje zwolnione,
gdy tylko samochód ruszy.
Ta sama funkcja pomaga
rusza  ty em na wzniesieniu.

TCPlus

(System kontroli trakcji), standard z
ESP

Zapobiega
buksowaniu kó

Je li jedno z kó  samochodu
znajduje si  na twardej
nawierzchni, a drugie na
nawierzchni o s abej
przyczepno ci, jedno z nich

dzie mia o tendencj  do
buksowania przy ruszaniu.
System TCPlus automatycznie
wyhamowuje to ko o do
chwili, gdy drugie z nich nie
otrzyma wystarczaj cej
mocy do ruszenia.
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W wietle jupiterów

Roboty za kierownic

Opel prowadzi specjalne testy zderzeniowe w celu zbadania wyników kolizji, b cych

efektem przypadkowych po lizgów  na przyk ad na plamie oleju czy na cienkiej warstwie

lodu pokrywaj cej nawierzchni  i przeanalizowania ich konsekwencji. Podobn  seri

testów zaplanowano tak e dla nowej Corsy. Wiedza uzyskana w ten sposób pozwoli

przygotowa  si  na te rzadkie sytuacje w codziennej eksploatacji, w których, pomimo

niezwykle zaawansowanych systemów elektronicznych uk adu jezdnego, ma e po lizgi

prowadz  do wypadków. W tych trudnych, prowadzonych na liskich nawierzchniach

testach udzia  brali kiedy  ludzie, jednak dzi  zast puj  ich zdalnie sterowane roboty,

umieszczane za kierownic  pojazdu. Robot-kierowca to wynik kreatywno ci pracowników

Opla. Nad pracami projektowymi czuwa in ynier ds. rozwoju, Werner Schleidt.

W testach zderzeniowych najpierw usuwa si  fotel kierowcy. W jego miejscu konstrukcja

z aluminiowych odcinków rur tworzy mocowanie dla sztucznego kierowcy, wykonanego

z kliku komponentów. Ca  wykonuje wszystkie podstawowe czynno ci prawdziwego

kierowcy. Samochód jest sterowany poprzez cze elektryczne, wyposa one w pas z baty

zamocowany do wa u kierownicy. Podczas przyspieszania d wignia regulacyjna dociska

peda  gazu zupe nie jak ludzka noga. A cylindry na spr one powietrze  niby stalowa

noga  obs uguj  sprz o i hamulce. I wreszcie niewielki robot umocowany do d wigni

zmiany biegów wrzuca biegi.

Werner Schleidt i jego wspó pracownicy mog  okre li  wszystkie parametry, takie jak np.

pr dko  jazdy, punkty zmiany biegów, procedury hamowania i zablokowanie

kierownicy. Jednak najwa niejszym elementem ca ej procedury jest zdalne sterowanie

robotem. Przy pomocy konsoli przypominaj cej te, jakich u ywaj  modelarze, ale

odpowiednio przerobionej przez Wernera Schleidta do prowadzenia testów w skali 1:1

na wolnym powietrzu, pracownicy Opla bezpiecznie i precyzyjnie kieruj  samochodem

nawet z du ej odleg ci. Trasa pojazdu testowego okre lona jest przewodem

prowadz cym, u onym na ziemi i dzia aj cym jako przeka nik. Antena odbiorcza

umieszczona jest w przedniej cz ci pojazdu i gwarantuje bezdotykowy kontakt

z dok adno ci  do centymetra. Gdy tylko samochód minie czujnik wietlny umieszczony

na kraw dzi starannie nasmarowanej powierzchni z zaprogramowan  szybko ci
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18 km/h, robot umieszczony za kierownic  przechodzi zgodnie z planem w tryb

automatyczny. Naciska sprz o, hamuje i przekr ca kierownic  pod k tem 30 stopni.

Nieuchronnym efektem jest po lizg samochodu w kierunku elaznej belki, która dzia a

tu jak solidny kraw nik.

Efekty takiego kontrolowanego po lizgu  zazwyczaj odkszta cenia przednich kó  s

poddawane uwa nemu badaniu i ocenie. Werner Schleidt wyja nia Naszym celem

jest uzyskanie wp ywu na deformacj  wahaczy trójk tnych i ewentualnie dr ków

kierowniczych poprzez modyfikacje ich konstrukcji, tak by zmiany by y wyra nie

odczuwane przez kierowc  i jasno wskazywa y na konieczno  przeprowadzenia

naprawy. Z punktu widzenia jazdy musi by  zapewniona mo liwo  bezpiecznego

dotarcia do warsztatu... oraz rozs dny koszt naprawy. Aby przeprowadzi  seri  tych

testów w sposób wiarygodny, musimy jeszcze dopracowa  kilka parametrów. W tej nowej

dziedzinie nauki i bada  potrzebne s  nam w pe ni powtarzalne dane, gwarantuj ce

dok adno  naszych prac. I w nie pod tym wzgl dem robot-kierowca b dzie mia

zawsze przewag  nad cz owiekiem .



- 44 -

Bezpiecze stwo

Wszechstronne zabezpieczenie dzi ki systemowi SAFETEC

• Koncepcja wszechstronnego bezpiecze stwa zdobywa pi  gwiazdek

• Zapobieganie wypadkom dzi ki zaawansowanemu uk adowi jezdnemu

• Kierowcy pomagaj  reflektory do wietlaj ce zakr ty

Opel stosuje ca ciowe podej cie do bezpiecze stwa. Wszystkie systemy bezpiecze stwa

aktywnego i biernego, które przyczyniaj  si  do ograniczenia zagro  podczas jazdy,

nale  do jednej kategorii: SAFETEC. Koncepcja ta obejmuje wspomaganie kierowcy

przez takie innowacyjne rozwi zania, jak reflektory adaptacyjne (AFL), unikanie

wypadków dzi ki zaawansowanemu technicznie uk adowi jezdnemu, takie systemy, jak

ABS i ESP, redukowanie efektów wypadków dzi ki wielu rozwi zaniom konstrukcyjnym

i zabezpieczeniom czy wreszcie ochron  innych u ytkowników dróg, któr  zapewniaj

mi dzy innymi adaptacyjne wiat a hamulcowe i specjalne zabezpieczenia opracowane

z my  o pieszych.

System SAFETEC w nowej Corsie, powsta y w wyniku kilkudziesi ciu lat bada  i prac

rozwojowych in ynierów ds. bezpiecze stwa w Rüsselsheim, oferuje najlepsze, dost pne

zabezpieczenia w kolizjach tylnych. Maksymalna ocena pi ciu gwiazdek, uzyskana

w testach zderzeniowych Euro NCAP, tak e potwierdzi a wyj tkowo wysoki poziom

bezpiecze stwa nowego modelu Opla. Bardzo dobre wyniki – trzy gwiazdki – pojazd ten

osi gn  równie  w kategoriach bezpiecze stwa dzieci i zabezpieczenia pasa erów.

Podczas wypadku pasa erów Corsy chroni  zoptymalizowane strefy kontrolowanego

zgniotu i specjalnie do nich dostosowane systemy zabezpieczaj ce. Obejmuj  one

dwustopniowe, przednie poduszki powietrzne, boczne poduszki powietrzne kierowcy

i pasa era z przodu oraz – od wersji Edition – kurtyny powietrzne obejmuj ce swoim

zasi giem ca  d ugo  kabiny. Podczas przewozu dziecka w foteliku przedni  poduszk

powietrzn  mo na od czy  przyciskiem umieszczonym na panelu instrumentów. System

ISOFIX zapewnia optymalne mocowanie fotelika. Zosta  on udoskonalony i obejmuje,

na fotelu przedniego pasa era oraz na skrajnych fotelach z ty u, dodatkowe punkty

mocowania, do których mo na doczepi  paski zabezpieczaj ce górn  cz  fotelika.
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In ynierowie zajmuj cy si  rozwojem w yli tak e wiele stara  w udoskonalenie pasów

bezpiecze stwa. Przy zderzeniach czo owych lub bocznych zostaj  one przyci gni te

do u ytkownika przez zamocowane do foteli pirotechniczne napinacze, co eliminuje luz

i b yskawicznie ustawia kierowc  i pasa era z przodu we w ciwej pozycji. Ogranicza

to ich przesuni cie si  do przodu, a przez to si y oddzia uj ce na cia o. Od wersji Edition

dodatkowy napinacz zamocowany do karoserii samochodu skraca luz dolnej cz ci pasa

i, wraz z specjalnymi wypuk ymi elementami fotela, ogranicza przesuwanie si  miednicy

pasa erów do przodu. Jednocze nie ograniczniki si y oddzia ywania zamontowane

w rolkach przednich i tylnych pasów zapobiegaj  wzrostowi si y ich dzia ania. Optymalny

komfort z przodu zapewnia regulacja wysoko ci pasów bezpiecze stwa. Pas kierowcy

wyposa ony jest dodatkowo w d wi kowe i wizualne ostrze enie o nie zapi tych pasach,

gwarantuj ce, e kierowca nie zapomni o ich u yciu.

Od wersji Edition system zabezpiecze  uzupe niaj  aktywne zag ówki z przodu.

W kolizjach tylnych wysuwaj  si  one automatycznie do przodu i do góry, ograniczaj c

ryzyko obra  kr gos upa szyjnego. System od czania peda ów – standard we

wszystkich wersjach Corsy, ale rzadko  w tej klasie pojazdów – od cza peda y od ich

mocowania podczas powa nych zderze  czo owych, co chroni stopy kierowcy przed

obra eniami.

Ró ne nowatorskie systemy bezpiecze stwa chroni  nie tylko pasa erów, ale tak e

pieszych. Jest to na przyk ad pianka o niskiej g sto ci, zastosowana w belce przedniego

zderzaka, redukuj ca si  uderzenia, czy usztywnienie ni szej cz ci zderzaka,

rozprowadzaj ce si  uderzenia po wi kszej powierzchni i ograniczaj ce nacisk na kolana

podczas zderzenia. Materia , z którego wykonano mask  silnika, zosta  specjalnie

opracowany tak, by poch ania  jak najwi cej energii, ogranicza si  zderzenia czo owego.

Du a przestrze  dziel ca mask  od silnika zapewnia tak e odpowiednie miejsce na jej

deformacj . Szczelinowe mocowania b otników równie  ulegaj  deformacji podczas

zderzenia.

Reflektory do wietlaj  zakr ty

Zgodnie z filozofi  udost pniania zaawansowanych technologii jak najszerszej grupie

odbiorców, Opel jest pierwszym producentem, który oferuje w tej klasie pojazdów

adaptacyjne reflektory, dzi ki czemu nowa Corsa, jako szósty ju  model, do cza
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do grupy pojazdów korzystaj cych z tego systemu po modelach Vectra, Signum, Astra,

Zafira i Meriva. Jednak w segmencie samochodów ma ych reflektory takie s  nowo ci .

Aby utrzyma  jak najni szy poziom ceny, system AFL Corsy wspó pracuje z reflektorami

halogenowymi. Dynamicznie zakrzywiaj cy si  promie wiat a reaguje na k t skr cenia

kierownicy i szybko  pojazdu, skr caj c reflektory nawet o 15 stopni na zewn trz

i 8 stopni do wewn trz. Przy szybko ciach poni ej 40 km/h w cza si  funkcja statycznego

do wietlenia zakr tów. W zale no ci od w czenia kierunkowskazu i pozycji kierownicy

do wietla ona skrzy owania i podjazdy po prawej lub lewej stronie za pomoc

dodatkowego reflektora. Uaktywnia si  równie  po w czeniu wstecznego biegu.

Do wietlanie zakr tów zwi ksza tak e bezpiecze stwo podczas nocnej jazdy w górach,

ukazuj c w skie zakr ty kr tych dróg.

Inne innowacje Corsy w zakresie o wietlenia to system automatycznej kontroli o wietlenia,

samoczynnie w czaj cy wiat a w ciemno ci, np. w tunelach czy na zabudowanych

parkingach. Kiedy samochód powróci do dobrze o wietlonego miejsca, system

automatycznie wy cza wiat a. Po wyj ciu z samochodu reflektory o wietlaj  drog

do domu dzi ki standardowo oferowanej funkcji Follow-me-home. Po jej uruchomieniu

(przekr ceniu w cznika wiate  w stron  kierownicy) reflektory wiec  si  przez 30 sekund

po wyj ciu przez kierowc  z samochodu, po czym automatycznie si  wy czaj .

Dzi ki adaptacyjnym wiat om hamulcowym oferowanym w nowej Corsie wszystkie

trzy wiat a mrugaj  pi  razy na sekund , je eli uaktywni si  uk ad ABS przy szybko ci

powy ej 30 km/h, co ma na celu ostrze enie kierowców jad cych za Cors . Je eli w trakcie

wypadku uruchomi  si  napinacze pasów bezpiecze stwa lub wystrzel  poduszki

powietrzne, automatycznie w cz  si wiat a awaryjne.

Poziom bezpiecze stwa w Corsie zwi ksza równie  urz dzenie ostrzegaj ce o szybko ci.

Mo na ustawi  w nim warto  pr dko ci maksymalnej, a po jej osi gni ciu b dzie si

uruchamia  sygna  d wi kowy, co jest w szczególno ci przydatne podczas jazdy w mie cie

lub w terenie, w którym wyst puj  ograniczenia pr dko ci. To tak e pomoc dla nowych

kierowców w rodzinie, którzy mog  uzgodni  pr dko  maksymaln , a nast pnie

zaprogramowa  j  w swoim oddzielnym kluczyku, eliminuj c potrzeb  ponownego

ustawiania urz dzenia za ka dym razem przed rozpocz ciem jazdy.
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Jako  i koszty eksploatacji

Przyjemna jazda nie musi by  droga

• Produkcja wst pna trwa od marca w Saragossie i Eisenach

• ugie okresy mi dzyprzegl dowe, przyst pne ceny przegl dów

• Inteligentna konstrukcja i metody napraw – korzystna klasyfikacja

ubezpieczeniowa

GM zainwestowa o oko o 700 milionów euro w zak ady w Saragossie i Eisenach w zwi zku

z produkcj  nowej Corsy. Przy rocznej wydajno ci przekraczaj cej 400 000 pojazdów

i 7 600 pracowników g ówny zak ad produkcji modelu Corsa w Saragossie, gdzie

produkowana jest równie  Meriva, jest najwi kszym zak adem produkcyjnym GM

w Europie. Nowa t ocznia, zajmuj ca obszar 90 000 m2, przetwarza dziennie 1 500 ton

stali, w tym na cz ci karoserii modeli produkowanych w zak adzie w Eisenach. W nowym

modelu 35 z tych cz ci wykonanych jest z wysokowytrzyma ej stali, co przyczynia si

do obni enia masy pojazdu i ma istotny wk ad w doskona e zabezpieczenie nowej Corsy

przy kolizjach. W procesie monta u do instalacji stosunkowo ci kiej przedniej i tylnej

szyby wykorzystywane s  obecnie precyzyjne roboty.

Wi kszo  zmian kabiny i karoserii dokonano w Eisenach (roczna wydajno  oko o

175 000 pojazdów, 1 800 pracowników), gdzie pracuje jedena cie ca kowicie nowych

urz dze  spawalniczych z 53 nowymi robotami, wykorzystywanych do produkcji

bocznych paneli, os on i cz ci p yty pod ogowej.

Tak samo jak w Saragossie, eksperci ds. produkcji zaprojektowali wszystkie narz dzia

i procesy robocze zgodnie z najnowszymi technikami ergonomii ze wzgl du na fakt,

e pracownicy uzyskuj  najlepsze wyniki jako ciowe, gdy nie s  nara eni na zb dny

wysi ek.

Wst pna produkcja prowadzona by a w obu zak adach od marca – na d ugo przed

rozpocz ciem w ciwej produkcji. Ta faza s a optymalizacji wiedzy pracowników.

Pierwsze egzemplarze nowej Corsy – nie przeznaczone do sprzeda y – zje y

pojedynczo z linii produkcyjnej w ród innych, obecnie produkowanych modeli.
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Pó niej przerwy stawa y si  coraz krótsze i w ko cu rozpocz a si  produkcj  ca ych serii

nowego samochodu. Starannie powtarzano wszystkie procesy produkcyjne, ustawiano

systemy, roboty i narz dzia na potrzeby nowego modelu i sprawdzano procedury.

Do czerwca ka da faza by a dopracowana. Podobne procedury zastosowano

w Saragossie. Wspólnie oba zak ady wyprodukowa y ponad 1 100 egzemplarzy

przedprodukcyjnych w celu zagwarantowania doskona ego opanowania produkcji

pojazdu i realizacji procesów.

Od rozpocz cia produkcji we wrze niu 1992 roku zak ad w Eisenach nadawa  tempo

w mi dzynarodowej organizacji GM. System produkcyjny – znany jako „GM Global

Manufacturing System (GMS)” – oparty na „zasadzie zera usterek”, standaryzacji,

nieustannym doskonaleniu, krótkim czasie produkcji i zaanga owaniu pracowników zosta

po raz pierwszy wprowadzony do dzia ania w Eisenach i by  stale rozwijany. Dla GM

Eisenach sta o si  istotnym o rodkiem szkoleniowym. Od 1993 roku odwiedzi o go ponad

15 000 pracowników firmy – od techników z linii produkcyjnych po kierowników produkcji –

z zak adów na ca ym wiecie, w celu poznania najnowszych metod produkcji podczas

indywidualnie dostosowanych kursów.

ugie okresy mi dzyprzegl dowe wynosz ce 30 000 km, minimalny zakres

przegl dów

In ynierowie odpowiedzialni za trwa  i atwo  napraw Corsy tak e przyj li za cel sta e

udoskonalanie. W efekcie nowa Corsa osi ga jedne z najlepszych wyników pod wzgl dem

kosztów eksploatacji. Wynika to nie tylko z szerokiej gamy nowoczesnych i ekonomicznych

silników ECOTEC: d ugie okresy mi dzyprzegl dowe to tak e ni sze koszty eksploatacji,

szczególnie w przypadku kierowców pokonuj cych du e dystanse. Wersje benzynowe

i wysokopr ne wymagaj  przegl dów co 30 000 kilometrów (lub raz do roku).

Aby zapewni , e przegl dy prowadzone s  w odpowiednim momencie, kierowc

powiadamia o konieczno ci dokonania przegl du odpowiedni wska nik na panelu

instrumentów – co jest przy okazji istotn  pomoc  dla osób kieruj cych du ymi flotami.

Niski poziom kosztów zapewniaj  nie tylko d ugie okresy mi dzyprzegl dowe, ale tak e

niewielki zakres czynno ci serwisowych. Rzadkie wizyty w warsztacie, jakich mo na

oczekiwa  od Corsy, mo liwe s  dzi ki zastosowaniu wielu komponentów
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bezobs ugowych lub takich, które wymagaj  rzadkiego serwisowania. Na przyk ad

skrzynia biegów, osie i ró ne cza w uk adzie jezdnym wykorzystuj  wysokiej jako ci oleje,

które nie wymagaj  wymiany w ca ym okresie eksploatacji pojazdu. Nap d wa ków

rozrz du i urz dze  pomocniczych równie  nie wymagaj  serwisowania, a hydrauliczne

sprz o nie wymaga kontroli ani regulacji.

Cz ci ulegaj ce zu yciu: wysoka jako  produktu gwarantuje d ug ywotno

Oprócz tego wiele cz ci oferuje d ug ywotno . Na przyk ad plan przegl dów zak ada

wymian  filtra powietrza i oleju zaledwie co cztery lata lub 60 000 kilometrów, a dzi ki

specjalnemu umiejscowieniu filtra uk adu oczyszczania powietrza w kabinie pojazdu,

zapewniaj cemu efekt samooczyszczania, jest on wymieniany co dwa lata lub co 30 000

kilometrów. Uk ad hamulcowy to kolejny uk ad niewymagaj cy zbyt wielkiej obs ugi:

sygna  d wi kowy informuje kierowc  o konieczno ci wymiany przednich klocków

hamulcowych, hamulec awaryjny regulowany jest z wn trza kabiny, a p yn hamulcowy

wymaga wymiany zaledwie co trzy lata.

Odzwierciedleniem stosowanej przez Opla koncepcji zachowania warto ci jest tak e

wszechstronna gwarancja. Jej podstawowa wersja obejmuje okres dwóch lat bez limitu

kilometrów oraz dodatkowe 12 lat na perforacj  nadwozi, która jest tak e wynikiem pe nej

galwanizacji wra liwych cz ci nadwozia. Program „Opel Assistance” to dalszy plus:

gwarancja mobilno ci obowi zuje przez dwa lata od daty pierwszej rejestracji na terenie

Europy i mo e zosta  przed ona o kolejne trzy lata lub d ej. W razie awarii pokrywa

ona koszty takie jak holowanie, transport do najbli szego warsztatu Opla, udost pnienie

samochodu zast pczego lub op at  za nocleg.

Bezpo rednie zwi zki klientów, dealerów i producenta Opla zapewniaj  najwy szy

poziom zadowolenia klientów. Mo na skontaktowa  si  ze specjalnie przeszkolonym

personelem Opla poprzez gor ce linie „ICATS” (International Customer and Technical

Service) w celu uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania lub rozwi zania

potencjalnych problemów.
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Nowa Corsa oferuje jeszcze lepsz  klasyfikacj  ubezpieczeniow

Wszechstronne badania prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe s  kluczowym

czynnikiem obliczania kosztów eksploatacji, a u atwiaj ca naprawy konstrukcja nowej

Corsy umo liwia jej wej cie do grupy samochodów o ni szych kosztach ubezpieczenia ni

poprzedniczka. Aby zminimalizowa  czas przestoju i koszty napraw, nowy pojazd zosta

zaprojektowany tak, by mo liwa by a szybka i ekonomiczna wymiana cz ci. Koncepcja

ta wykorzystuje na przyk ad znacznie szersze stosowanie po cze rubowych ni  spawów

w wielu miejscach. Szeroka belka przedniego zderzaka, cz  wykonana ze specjalnego

stopu aluminium, mocowana jest do karoserii rubami poprzez tzw. crash boxy HSS. Inne

detale takiej konstrukcji to mi dzy innymi atwy dost p i mocowanie uk adu ch odz cego

i reflektorów. Okre lone cz ci ramy równie  przyczyniaj  si  do obni enia kosztów,

podobnie jak specjalne systemy naprawcze do komponentów elektrycznych (obudów

gniazd czy uszkodzonych poszczególnych przewodów) i elementów syntetycznych,

np. poszycia zderzaków.

W Niemczech – podobnie jak w Wielkiej Brytanii – g ównym kryterium klasyfikacji

ubezpieczeniowej nowego samochodu s  jego wyniki w testach, zgodne ze standardami

wiatowej organizacji RCAR – znane tak e w Niemczech jako testy zderzeniowe AZT.

Nowa Corsa to jeden z pierwszych samochodów, który musia  przej  nowe testy

zderzeniowe towarzystwa ubezpieczeniowego, które od listopada ubieg ego roku s

znacznie surowsze.

Nowy samochód zda  te testy celuj co. Modele symulacyjne, u atwiaj ce przewidzenie

efektów zderzenia, zosta y na tym etapie, jeszcze przed uko czeniem gotowego

samochodu, znacznie ulepszone. W procesie tym in ynierowie pokrywaj  cz ci pojazdu

siatk  elementów sko czonych, która jest tak dok adna, e umo liwia komputerowe

wykrycie deformacji o wielko ci milimetra. Oprócz tego, zakrojone na szerok  skal

badania materia ów oraz zaawansowane metody obliczeniowe pomagaj  uzyska

materia y idealnie zachowuj ce si  podczas wypadków z jednoczesnym uwzgl dnieniem

bezpiecze stwa pieszych.

Nowo wprowadzona formu a hybrydowego przedniego modu u pojazdu to tak e element

szerokiej koncepcji zarz dzania energi . Przesuni ty do ty u za stref  kontrolowanego

zgniotu umo liwia dzi ki swemu po eniu i konstrukcji ekonomiczne prowadzenie napraw
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poszczególnych obszarów, w których konieczne s  zazwyczaj kosztowne prace

spawalnicze i lakiernicze.

W fazie prac konstrukcyjnych podj to ponadto dzia ania u atwiaj ce ekonomiczne

naprawy powa nych uszkodze . Je eli w ochronie pasa erów udzia  wezm  belki boczne

nadwozia, liczne punkty oddzielenia umo liwi  wymian  tylko tych, które uleg y

uszkodzeniu, w ramach zdefiniowanych odcinków ramy.

Z ty u nowa Corsa posiada przykr can  belk  zderzaka wykonan

z wysokowytrzyma ego, wyciskanego aluminium, która w razie kolizji poch ania

energi  uderzenia, wraz z systemem Coax Dual Tube Energy Management. Wykorzystuje

on solidne ysko wykonane z wysokowytrzyma ej stali w belce bocznej i wzmocnionej

ycie pod ogowej. Konstrukcja klapy baga nika i t umika powoduje, e nie znajduj  si

one w bezpo rednim miejscu zagro onym uderzeniem podczas kolizji tylnej.

Innowacyjna koncepcja uk adów elektrycznych kompaktowej Corsy wykorzystuje podobne

rozwi zania. Dzi ki zastosowaniu szczególnej konstrukcji wi zek kabli konieczna jest

wymiana tylko uszkodzonych ich odcinków. Natomiast specjalny system naprawczy,

opracowany przez Opla, umo liwia dokonywanie ekonomicznych napraw obudów gniazd

i poszczególnych przewodów.

Ci kie czasy dla z odziei: doskona e zabezpieczenie przed kradzie

Niedrogie ubezpieczenie nowego Opla Corsa wynika równie  ze skutecznego

zabezpieczenia przed w amaniami i kradzie . Zamki przykryte s  os onami znacznie

utrudniaj cymi w amanie, specjalne cza w zamkach i w blokadzie kierownicy

zapobiegaj  si owemu pokonaniu tych mechanizmów.

Dzi ki zaawansowanej technologii szyny danych CAN (Controller Area Network),

komponenty elektroniczne, takie jak systemy audio czy urz dzenia steruj ce, posiadaj

oznaczenia, rozpoznawane przez inne systemy sieciowe. Dzi ki temu nie jest mo liwe

uruchomienie ró nych systemów z zewn trz samochodu. Urz dzenia systemu audio

ukradzione z Corsy mo na uruchomi  tylko we wspó pracy z „ich” w asn  sieci  CAN.
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W wietle jupiterów

Nowatorskie obwody przed aj ywotno arówek

Wi kszo arówek samochodowych psuje si  ze wzgl du na zbyt du e napi cie.

Napi cie w 12-woltowej instalacji samochodowej mo e si  waha  od 10 do ponad 14

woltów. arówki stosowane w reflektorach korzystaj  z napi cia 13,2 wolta, inne 13,5

wolta. Niemo liwe do unikni cia chwilowe skoki napi cia, wyst puj ce np. w chwili

wy czenia wentylatora, mog  z czasem przyczyni  si  do uszkodzenia arówki,

ale najistotniejszym czynnikiem jest tu liczba uk adów zapewniaj cych komfort

w samochodzie, które czerpi  zasilanie z akumulatora. W zimie zapotrzebowanie

na energi  jest jeszcze wi ksze ze wzgl du na korzystanie z podgrzewanych foteli,

ogrzewania tylnej szyby, nawiewów, itp. Aby akumulator w ciwie si  na adowa ,

wymagane jest sta e napi cie alternatora wynosz ce 14 woltów.

Jako jeden z wiod cych w tej dziedzinie producentów Opel wykorzystuje w reflektorach

nowej Corsy system modulacji szeroko ci pulsu (PWM) w celu trzykrotnego przed enia

ywotno ci arówek i dalszego ograniczenia kosztów. Funkcja ta by a wcze niej

oferowana w modelach Vectra, Signum i innych. Dzi ki temu obwodowi napi cie nie

osi ga ju  warto ci przekraczaj cej warto  nominaln arówek. Wykorzystuje obwód

z przerywaczem, który odcina napi cie podawane do arówek na bardzo krótkie chwile.

rednie napi cie (w argonie technicznym: napi cie wynikowe) obejmuje stan

wy czenia  i czenia , i odpowiada obszarowi pod sygna ami, który mo na obliczy

poprzez ca kowanie. Sie  urz dze  pok adowych samochodów Opla dzia a przy

cz stotliwo ci PWM wynosz cej oko o 100 Hz. Poniewa  faza czenia  jest relatywnie

sza ni  faza wy czenia , a arówki wykazuj  pewn  inercj , gwa towne

prze czenie z jednego stanu w drugi nie jest widoczne go ym okiem. Kiedy napi cie

przechodzi w stan wy czenia , wyst puje ma a, ledwie zauwa alna zmiana jasno ci,

poniewa arówki wci wiec  dzi ki wysokiej temperaturze.
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Nowa Corsa od A do Z

owniczek technologii i innowacji

ABS

Je eli ko o zablokuje si  podczas pe nego hamowania, jednostka steruj ca systemu ABS

automatycznie zmniejsza ci nienie hamowania w cylinderku do chwili przywrócenia jego

obrotów.

Aktywny filtr w glowy

We wszystkich wersjach bez klimatyzacji gwarantuje on, e do wn trza Corsy nie dostan

si  szkodliwe wyziewy.

Aktywne zag ówki

Ta udoskonalona konstrukcja przyczynia si  do ograniczenia ryzyka urazów kr gos upa

szyjnego podczas kolizji tylnych. Po zderzeniu górna cz  cia a przyciska uk ad d wigni

znajduj cy si  w oparciu, co powoduje przesuni cie do przodu zarówno zag ówka, jak

i górnej cz ci oparcia fotela. W efekcie si a uderzenia g ow  o oparcie jest mniejsza.

Adaptacyjne przednie o wietlenie AFL

Wspó pracuj ce z uk adem kierowniczym reflektory halogenowe. W Corsie system AFL

obejmuje funkcje „reflektorów o dynamicznym zakrzywieniu” i „statycznego do wietlenia

zakr tów”. Zale nie od ustawienia kierownicy i szybko ci jazdy, reflektory obracaj  si

w stron  skr tu. Przy szybko ciach poni ej 40 km/h w cza si  tak e funkcja statycznego

do wietlenia zakr tów. W zale no ci od w czenia kierunkowskazu i pozycji kierownicy,

do wietla ona skrzy owania i podjazdy po prawej lub lewej stronie za pomoc

dodatkowego reflektora. Uaktywnia si  równie  po w czeniu wstecznego biegu.

System automatycznej kontroli o wietlenia ALC

Reaguj c na impulsy otrzymane z dwóch czujników umieszczonych w szybie przedniej,

system ALC automatycznie w cza lub wy cza wiat a mijania. Jeden czujnik dokonuje

pomiaru jasno ci w najbli szym otoczeniu, drugi uwzgl dnia warunki wietlne panuj ce

na drodze tu  przed pojazdem i mo e przez to rozpozna  tunel czy most. Je eli oba

czujniki wykryj  ciemno  (np. w nocy), wiat a mijania zostan  automatycznie w czone.

Je li przed samochodem wykryta zostanie ciemno , a w jego otoczeniu dobre warunki

wietlne (np. w tunelu) wiat a mijania równie  zostan  w czone. Je eli oba czujniki

wyczuj  jasne o wietlenie wiat a mijania zostaj  po krótkiej chwili wy czone.
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Je eli przedni czujnik wykryje jasne o wietlenie, a drugi ciemno , oznacza to pojawienie

si  mostu lub wiaduktu i wiat a pozostaj  wy czone.

Automatyczny zamek

Zamyka automatycznie samochód po up ywie pi ciu minut od przypadkowego

pozostawienia odblokowanych drzwi po ich zamkni ciu. Mo e by  zaprogramowany

przez kierowc  w ramach → Systemu personalizacji.

System wspomagania nag ego hamowania

Ta funkcja wspomagania hamulców progresywnie wytwarza maksymaln  si  hamowania

w sytuacji, gdy peda  hamulca zostanie gwa townie wci ni ty, co przyczynia si  do

skrócenia drogi hamowania.

CAN Bus (cyfrowa sie  komunikacyjna)

Sie  wielu → systemów szyn danych o ró nych pr dko ciach przekazu danych.

System wspomagania hamowania na zakr tach

Skraca drog  hamowania i stabilizuje jazd  podczas hamowania w zakr tach. Kiedy

czujniki kó  wykryj  ró  pr dko  obrotow  na ko ach po lewej i prawej stronie podczas

pokonywania zakr tu, si a hamowania na wewn trznych ko ach zostanie ograniczona po

osi gni ciu przez ci nienie uk adu limitu systemu ABS. Tworzy to moment obrotowy,

stabilizuj cy pojazd.

Crashbox

Element ten umieszczony jest pomi dzy poprzeczkami zderzaka a karoseri . Jego

poch aniaj ca energi  konstrukcja zapobiega uszkodzeniu kosztownych podzespo ów

samochodu w mniejszych kolizjach. Wymiana mocowanych na ruby „crashboksów” jest

prosta i tania.

Szyna danych

Ró norodne podzespo y elektryczne i elektroniczne po czone s  szeregowo jedn  szyn

danych. Modu y te posiadaj  zdolno  rozpoznawania skierowanych do nich komend.

Zalety: wi ksza ilo  przekazywanych danych, wy sza szybko  przekazu, mniejsza masa

urz dzenia, lepsza niezawodno  (→ CAN Bus)
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System wykrywania niskiego ci nienia DDS

Dzi ki sygna om pochodz cym z czujników pr dko ci kó , odpowiednia kontrolka

ostrzegawcza informuje kierowc  o utracie ci nienia, je li system wykryje zmniejszenie

obwodu ko a i wzrost jego pr dko ci obrotowej w stosunku do pozosta ych kó .

Podwójny format DIN

Uporz dkowany panel kontrolny systemu audio-informacyjnego jest dwa razy wi kszy

ni  jednostka standardowa. Zalety: atwiejsze w u yciu pokr a i przyciski, wi ksza

przestrze  na dodatkowe urz dzenia, takie jak telefon czy zmieniarka CD.

System kontroli momentu obrotowego DTC

Funkcja systemu ABS zapobiegaj ca blokowaniu kó  nap dzanych w trakcie puszczania

peda u sprz a i redukcji prze .

Podwójna pod oga baga nika

Umo liwia wysuni cie p askiej pod ogi na wysoko ci progu, co u atwia za adunek

i roz adunek ci kich lub niepor cznych przedmiotów jak skrzynki z napojami, które

mo na po prostu wsun  do baga nika. Kiedy pod oga znajduje si  w górnej pozycji, pod

ni  powstaje oddzielny schowek. Alternatywnie mo na j  u  p asko w dolnej pozycji.

E-Gas

Elektronicznie sterowany zawór przepustnicy.

Easytronic

Jeszcze bardziej udoskonalona zautomatyzowana r czna skrzynia biegów o pi ciu

prze eniach.

Fotele Easy Entry

Aby wsiadanie do ty u (wersje trzydrzwiowe) by o atwiejsze, przednie fotele przesuwaj

si  do przodu po z eniu opar , a po ich wyprostowaniu powracaj  do pozycji normalnej.

Elektroniczny system rozk adu si y hamowania EBD

Funkcja uk adu ABS powoduj ca dystrybucj  si y hamowania indywidualnie na ka de ko o

w celu optymalizacji hamowania.
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Elektroniczna klimatyzacja ECC

Kierowca ustawia wy cznie temperatur  tego elektronicznego systemu. Przyjazny

dla u ytkownika system samodzielnie reguluje dmuchaw  i intensywno  nadmuchu.

Wykorzystuj c model matematyczny i informacje pochodz ce z ró nych czujników oraz

skomplikowane oprogramowanie, szybki procesor oblicza, jak zmieni si  temperatura

wn trza i reaguje jeszcze zanim zmiana taka nast pi, wprowadzaj c na przyk ad

do kabiny ch odniejsze powietrze.

Elektroniczne wspomaganie uk adu kierowniczego EPS

Uk ad ten zu ywa energi  tylko wówczas, gdy wykonywane s  ruchy kierownic ,

co zapewnia jej oszcz dno  od dwóch do pi ciu procent zale nie od profilu drogi.

Uk ad stabilizacji toru jazdy ESP

Najnowszej generacji uk ad stabilizacji toru jazdy, wykorzystuj cy funkcj  selektywnego

wyhamowywania kilku kó .

Zaawansowany system kontroli podsterowno ci EUC

Dalsze rozwini cie funkcji systemu ESP, wspomagaj cej neutralne zachowanie si  pojazdu

w zakr tach. W przypadku wyst pienia podsterowno ci pr dko  zostaje ograniczona

pocz tkowo przez przymkni cie przepustnicy, a nast pnie przez wyhamowanie nawet

czterech kó .

Zintegrowany system transportowy „Flex-Fix”

Zintegrowany system transportowy „Flex-Fix” ma w Corsie swój wiatowy debiut. Chowa

si  on niemal ca kowicie pod tylnym zderzakiem, a w razie potrzeby mo na go atwo

wyci gn  i wykorzysta  np. do przewozu dwóch rowerów. W jego schowku mieszcz

si  nawet dwa dodatkowe i proste w monta u wiat a tylne.

Funkcja „Follow-me-home”

Przednie reflektory wiec  przez 30 sekund po zamkni ciu samochodu, o wietlaj c drog

kierowcy np. do drzwi frontowych.

System nawigacji satelitarnej (GPS)

Geostacjonarny system, obejmuj cy obecnie 29 aktywnych satelitów. Za pomoc  GPS

okre la on bie ce po enie pojazdu i oblicza tras  na podstawie porówna  z cyfrow

map . Mapa ta znajduje si  na p ycie CD-ROM lub DVD.
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Kurtyny powietrzne chroni ce g ow

Kurtyny powietrzne najnowszej generacji zapewniaj  dodatkow  ochron  pasa erom na

przednich i tylnych fotelach z obu stron samochodu. Nape niaj  si  w czasie 25 do 30

milisekund, tworz c rodzaj wewn trznej kurtyny wzd  samochodu. W przypadku kolizji

bocznych ochraniaj  g owy pasa erów i zapobiegaj  skaleczeniom szk em z pot uczonych

szyb.

Podgrzewana kierownica

Po naci ni ciu klawisza niektóre cz ci ko a kierownicy podgrzewaj  si  do przyjemnej

temperatury wynosz cej 34 stopnie Celsjusza.

System wspomagania ruszania pod gór  (HSA)

Ten wspó pracuj cy z uk adem → ESP system, u atwia ruszanie pod gór  bez stosowania

hamulca r cznego, zapobiegaj c staczaniu si  samochodu do ty u. Po zwolnieniu peda u

hamulca ci nienie w systemie utrzymane jest przez 1,5 sekundy, co daje kierowcy

wystarczaj co du o czasu na wrzucenie biegu i naci ni cie peda u gazu. Ci nienie

w uk adzie zostaje zwolnione, kiedy samochód ruszy do przodu. System zapobiega

tak e staczaniu si  pojazdu w trakcie cofania pod gór .

Hydroforming

Technologia formowania: produkcja rurowych kszta tów wykonanych ze stali przy

wykorzystaniu strumienia wody o bardzo wysokim ci nieniu. Zalety: lepsza jako ,

redukcja masy. Zastosowanie w modelu Corsa: rama pomocnicza z przodu.

Odtwarzacz plików MP3

Skrót MP3 oznacza „Motion Pictures Experts Group Audio Layer 3” – jest to proces

umo liwiaj cy przechowywanie skompresowanych plików muzycznych bez utraty jako ci

wi ku. Dzi ki wysokiemu stopniowi kompresji na zwyk ej p ycie CD mo na pomie ci

 do 10 godzin muzyki zamiast standardowych 70 minut.

System wspomagania parkowania Park Pilot

Wykorzystuje on czujniki ultrad wi kowe umieszczone w tylnym zderzaku Corsy

i ostrzega kierowc  sygna em d wi kowym o pojawieniu si  przeszkody. Czujniki systemu

wysy aj  i odbieraj  fale d wi kowe, dokonuj  obliczenia odleg ci do przeszkody, po

czym system emituje d wi kowe ostrze enie, je eli odleg  jest mniejsza ni

zaprogramowana. System wyczuwa tak e obecno  haka holowniczego, je eli jest

on zamontowany.
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Personalizacja

Nawet pi ciu ró nych kierowców mo e zapisa  swoje indywidualne preferencje,

obejmuj ce system audio-informacyjny, ustawienia klimatyzacji oraz elektroniki

i mo e je uaktywnia  kluczykiem.

Lakier fortepianowy

Wyko czenie lakierem fortepianowym oferowane jest w wybranych wersjach wyposa enia

na konsoli centralnej wraz z dobranym do niego wyko czeniem ramion kierownicy

i du ych, okr ych wlotów powietrza.

System od czania peda ów PRS

Peda y hamulca i sprz a zostaj  automatycznie od czone przy okre lonej sile

uderzenia, co zapobiega obra eniom stóp i dolnej cz ci nóg kierowcy przy kolizjach

czo owych.

System modulacji szeroko ci PWM

Obwód przed aj cy ywotno arówek. Dzi ki niemu krytyczne napi cie arówek nie

jest przekraczane. Jest to wynikiem zastosowania przerywacza odcinaj cego, na bardzo

krótkie chwile, napi cie podawane do arówek.

System dodatkowego ogrzewania Quickheat

Innowacyjny system dogrzewania, wykorzystuj cy dodatkow  elektryczn  nagrzewnic ,

zapobiegaj cy zamarzaniu szyb i przyspieszaj cy nagrzewanie wn trza pojazdu.

Uruchamia si  automatycznie po w czeniu maksymalnego poziomu ogrzewania przy

niskiej temperaturze otoczenia i p ynu ch odz cego silnika.

Radio z systemem RDS

Radioodbiorniki wyposa one w taki dekoder otrzymuj  w postaci cyfrowej takie

informacje, jak nazwa stacji radiowej czy komunikaty drogowe. Wszystkie systemy

audio-informacyjne oferowane w Corsie wyposa one s  w system RDS.

Opony umo liwiaj ce jazd  po przebiciu

Corsa opcjonalnie dost pna jest z oponami 195/55 R 16, umo liwiaj cymi jazd  po

przebiciu dzi ki wzmocnionym ciankom bocznym. Taka konstrukcja zapewnia

zachowanie przez opon  ograniczonej mo liwo ci eksploatacji nawet przy ca kowitej

utracie ci nienia. Corsa mo e wówczas pokona  odleg  do 80 km z szybko ci

maksymaln  80 km/h. Opony takie wyposa one s  w system →DDS.
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Pakiet bezpiecze stwa SAFETEC

Wszechstronny system bezpiecze stwa stosowany w nowej Corsie obejmuje wszystkie

elementy bezpiecze stwa biernego i aktywnego. Elementem aktywnym jest w praktyce

uk ad jezdny wyposa ony w uk ad kontroli hamowania w zakr tach →CBC i system ABS

z uk adem wspomagania nag ego hamowania →Brake Assist. Podstaw  programu

elementów bezpiecze stwa biernego jest mocne nadwozie z tzw. crashboksami i trzema

cie kami rozprowadzania energii uderzenia w trakcie kolizji. Bezpiecze stwo pasa erów

obejmuje tak e inne elementy, w tym system od czania peda ów (→PRS), poduszki

powietrzne z przodu, → boczne poduszki powietrzne na wysoko ci klatki piersiowej

i miednicy (od wersji Edition), trzypunktowe pasy bezpiecze stwa na wszystkich fotelach

oraz akustyczne i wizualne powiadomienie o nie zapi ciu pasa przez kierowc .

Wska nik serwisowy

Jednostka kontrolna, obliczaj ca, kiedy samochód winien by  poddany kolejnemu

przegl dowi. Informacja jest przekazywana kierowcy poprzez wy wietlacz na panelu

instrumentów.

System kontroli stabilno ci jazdy na wprost SLS

Funkcja systemu ABS, zapobiegaj ca po lizgowi pojazdu w lewo lub w prawo, szczególnie

na nierównej drodze.

Zamek zale ny od szybko ci

Automatycznie blokuje wszystkie drzwi po przekroczeniu szybko ci 12 km/h (baga nik

przy 6 km/h) i mo e by  uaktywniony przez →System personalizacji.

System kontroli trakcji TCPlus

Zapewnia przeniesienie nap du przy minimalnym po lizgu opon. Je li jedno

z nap dzanych kó  samochodu znajduje si  na twardej nawierzchni, a drugie na liskiej,

jedno z nich b dzie mia o tendencj  do lizgania si . System TCPlus automatycznie

wyhamowuje ko o, które nie ma dobrej przyczepno ci do chwili, kiedy drugie przeka e

odpowiedni  ilo  momentu obrotowego, aby samochód zdo  ruszy .

Boczne poduszki powietrzne na wysoko ci tu owia i miednicy

Zainstalowane w oparciach przednich foteli, du e i zoptymalizowane w formie

dwukomorowe poduszki powietrzne zabezpieczaj  górn  cz  tu owia i miednic

pasa erów.
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Skr tna belka tylnej osi

Konstrukcja tylnej osi Corsy zosta a udoskonalona i czy zalety konwencjonalnych

osi rozwidlonych, jak np. niewielkie wymagania dotycz ce przestrzeni, niska masa

i pochylenie kó  z mo liwo ci  wprowadzania precyzyjnych regulacji, spe niaj cych

konkretne wymagania ró nych odmian modelu.

TWINPORT

Opracowana przez Opla inteligentna technologia oszcz dno ci zu ycia paliwa,

stosowana w silnikach benzynowych o czterech zaworach na cylinder o pojemno ci

skokowej do 1,6 litra. Wykorzystuje ona otwieranie i zamykanie kana u dla jednego

z zaworów ss cych w porcie dolotowym oraz stosuje wysoki stopie  recyrkulacji gazów

spalinowych, co w efekcie daje ograniczenie zu ycia paliwa a  o 10 procent w warunkach

codziennego u ytkowania. Przy cz ciowym obci eniu a  do 25 procent mieszanki

wprowadzanej do cylindra pochodzi z gazów spalinowych, doprowadzonych

dodatkowym przewodem, przy czym przy pe nym obci eniu wytwarzana moc

i wydajno  pozostaj  bez zmian, a mog  si  jeszcze polepszy . W nowej Corsie:

1.0 TWINPORT ECOTEC (44 kW/60 KM), 1.2 TWINPORT ECOTEC

(59 kW/80 KM) i 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW/90 KM).

Zmienne progresywne wspomaganie uk adu kierowniczego

Uk ad kierowniczy zarezerwowany dla sportowej wersji nowej Corsy. Zapewnia wyj tkowo

bezpo rednie reakcje podczas jazdy na wprost i przy niewielkich ruchach kierownic .

System zapewnia stosunek 13:1 przy ustawieniu kierownicy na wprost i staje si  bardziej

bezpo redni w miar  wzrostu k ta jej skr tu − przy 90 stopniach wspomaganie wynosi

12:1 − zapewniaj c w ten sposób bardzo sportowe wra enia. Dzi ki zmiennej progresji

stopie  wspomagania wzrasta wraz z k tem przekr cenia kierownicy, co u atwia

manewry i parkowanie.


