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STUDIO PROJEKTÓW Opel Corsa czwartej generacji

D
zieci z rozbitych ma∏-
˝eƒstw majà z regu∏y
trudniejszy start ̋ yciowy.
Tymczasem wszystko

wskazuje na to, ˝e nowy Opel
Corsa i Fiat Grande Punto, owo-
ce nieudanego zwiàzku General
Motors i Fiata, b´dà wyjàtkiem
od tej zasady. Punto w∏aÊnie
z sukcesem debiutuje na rynku,
a Corsa przesz∏a pierwsze pozy-
tywne testy drogowe. Na rynku
pojawi si´ podkoniec 2006 roku.

Ju˝ sam wyglàd czwartej gene-
racji ma∏ego Opla wywo∏uje po-
zytywne skojarzenia. Za jego sty-
listyk´ odpowiedzialni sà Martin
Smith (obecnie
w Fordzie) i Bryan
Nesbitt (przyszed∏
z Chryslera) i to oni
sprawili, ˝e podob-
nie jak w przypadku
Astry wersje 3- i 5-
-drzwiowe ró˝nià si´
tak˝e charakterem.
Pierwsza ma bar-
dziej sportowy i dy-
namiczny wyglàd
wstylu coupé, druga
jest bardziej stono-
wana, choç równie
atrakcyjna. Oby-
dwie wyró˝niajà si´ mocno po-
chylonà przednià cz´Êcià i du˝y-
mi reflektorami wcinajàcymi si´
g∏´boko wmask´ silnika i b∏otni-
ki. Nowa generacja Corsy uro-
Ênie zarówno na zewnàtrz, jak
i wewnàtrz. Dla porównania:
(w mm) nowa stara
rozst. osi 2510 2490
d∏ugoÊç 4000 3840
szerokoÊç 1705 1645
wysokoÊç 1490 1440
PojemnoÊç baga˝nika powi´kszy
si´ z260 do275 l, awkabinie pa-

sa˝erowie odczujà dodatkowe
centymetry przestrzeni nad g∏o-
wami i na nogi.

Kokpit nawiàzuje do Astry,
choç jest mniej surowy i bardziej
uporzàdkowany. Uwag´ zwraca
rozbudowana konsola Êrodko-
wa, w której w zale˝noÊci
od wersji b´dzie si´ mieÊciç mo-
du∏ telefonu z systemem Blue-
tooth, odwtarzacz DVD i cyfro-
we radio. Kolorowy monitor po-
k∏adowego komputera, systemu
audio-info i nawigacyjnego za-
instalowano w Êrodkowej cz´Êci
deski rozdzielczej. W momencie
debiutu rynkowego Corsa ofe-

rowana b´dzie w 5 wersjach
wyposa˝eniowych: Essentia
(bazowa), Enjoy (lifestylowa),
Sport (z chromowanymi dodat-
kami i sztywniejszym zawiesze-
niem), Cosmo (luksusowa)
i agresywnej OPC. Ju˝ w podsta-
wowej standardem majà byç
ABS, ESP, cztery poduszki po-
wietrzne, elektryczne wspoma-
ganie uk∏adu kierowniczego
i tarczowe hamulce na wszyst-
kich ko∏ach. Na liÊcie opcji znaj-
dzà si´ m.in.: skórzana tapicer-

ka, alufelgi i reflektory kseno-
nowe (skr´tne). 

Oferta silnikowa obejmie jed-
nostki benzynowe:
● 1.0/60 KM
● 1.2/80 KM
● 1.4/90 KM
● 1.6 Turbo/180 KM

wysokopr´˝ne:
● 1.3 CDTI/75 KM
● 1.3 CDTI/90 KM
● 1.7 CDTI/125 KM

Do przeniesienia nap´du wy-
korzystane b´dà manualne prze-
k∏adnie 5-biegowe (z krótszymi
lub d∏u˝szymi prze∏o˝eniami),
awnajmocniejszych wersjach 6-

-biegowe. Uzupe∏-
nieniem b´dzie
zautomatyzowana
skrzynia Easytronic
oraz 4-biegowy „au-
tomat”. Produkcjà
zajmà si´ dwie fa-
bryki: w Eisenach
w Niemczech (tylko
wersja 3d) i w Sara-
gossie w Hiszpanii. 

Plany na kolejne
lata sà ambitne.
Czwarta generacja
Corsy stanie si´ bazà
dla nast´pców Meri-

vy (debiut ok. 2010 roku praw-
dopodobnie przywspó∏pracy ko-
reaƒskiego GM DAT) i Tigry
(2011 r.). WczeÊniej wprowa-
dzone zostanie nowe Combo.
Na decyzj´ o wdro˝eniu do pro-
dukcji czekajà Sport-Kombi (au-
to o charakterze rekreacyjno-
-sportowym i u˝ytkowym na ba-
zie wersji 3d), Speedster (dwu-
miejscowy roadster z turbodo∏a-
dowanym silnikiem 1.6) oraz
wersja kombi (Caravan).

Oprac. Rafał Sękalski
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Corsa 3-drzwiowa Corsa 5-drzwiowa

Nie, to nie jest no-
wa generacja Tigry

Twin Top, ale bu-
dowany także

na płycie podłogo-
wej Corsy bardziej

purystyczny na-
stępca Speedstera.

Lekkie nadwozie
(maska silnika

i drzwi wykonane
z aluminium)
w połączeniu

z turbodoładowa-
nym silnikiem

o mocy 180 KM za-
pewni czysto spor-

towe doznania

Prosta i jednocześnie zgrabna wersja 3-drzwiowa
może pełnić rolę małego, sportowego coupé

Corsa na
każdą okazję
Mały Opel urośnie. Nowa generacja Corsy nie tylko będzie miała
większe wymiary nadwozia i przestronniejsze wnętrze, lecz także
zaoferuje 8 zróżnicowanych wariantów modelu

Pełna gama Corsy ma liczyć w sumie aż 8 wersji nadwoziowych. K

Debiut : 
jesień 2006Debiut :
jesień 2006
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Tigra TT Corsa Speedster Combo Corsa Sport-Kombi Meriva Corsa Caravan

Nowa generacja Corsy urośnie we
wszystkich kierunkach. Będzie dłuż-
sza, szersza i wyższa. Model 5-drzwio-
wy przypomina stylistyką Astrę

? ?
h. Klienci nie będą mieli problemów z wybraniem modelu dopasowanego do ich gustów i upodobań
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