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LEGENDY MOTORYZACJI Opel Monza GSE

Sportowe coupé Opla o włoskiej nazwie
Monza w prostej linii wywodzi się od
dużej, luksusowej limuzyny – Senatora

Od 0 do 100 km/h ten pojazd potrafi przyspieszyć w 8,5 s. Jego maksymalna prędkość to 
215 km/h. Całkiem niezły wynik jak na nieprzygotowane do wyczynu, luksusowe coupé

Tablica wskaźników Monzy po uruchomieniu silnika
migocze wieloma kolorowymi światełkami.
W wyposażeniu auta znalazł się też stoper

Szlachetny
rodowód

W 1977 roku pokaza∏ si´
nast´pca Opla Rekorda E. By∏
nim model Senator A. Na nie-
których rynkach wyst´powa∏
tak˝e pod nazwami Vauxhall
Royale, Chevrolet Senator czy
Vauxhall Senator. Oferta nowej
linii pojazdów firmy z Rüssel-
sheim zosta∏a rozszerzona
o zbudowane na tej samej p∏y-
cie 3-drzwiowe coupé, które na-
zwano Monza. Monza to niedu-
˝e miasto pod Mediolanem,
w którego parku znajduje si´
s∏ynny tor wyÊcigowy.

Nowy, sportowy Opel wyglà-
dem ucieleÊnia∏ ówczesny styl
projektowania takich samocho-
dów. Jego kszta∏t jakby wyszed∏
spod linijki. Wszystko proste jak
strzeli∏ – szczególnie dolna linia

okien przechodzàca w niewiel-
ki spoiler. Za to na tablicy
wskaêników dzia∏o sie sporo.
SzybkoÊciomierz pokazywa∏ na
cyfrowym wyÊwietlaczu osiàga-
nà pr´dkoÊç, a kolorowe paski
informowa∏y o obrotach, ciÊnie-
niu oleju, ∏adowaniu akumula-
tora czy iloÊci benzyny w baku.
Wszystko jak na pulpicie ste-
rowniczym statku kosmicznego
Enterprise z kultowego serialu
„Star Trek”.

Sportowa nazwa nie jest
gwarancją sukcesu

Po raz pierwszy Monza wraz
z limuzynà Senator zosta∏a za-
prezentowana na IAA w 1977
roku. Oficjalnie nowy, du˝y mo-
del mia∏ zastàpiç Kapitäna i Ad-
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mira∏a. Poprzednikiem coupé
by∏ Commodore GS/E.

Monza jest pierwszym pojaz-
dem Opla z niezale˝nym zawie-
szeniem kó∏ na tylnej osi oraz
z 6-cylindrowym, rz´dowym sil-
nikiem. Na poczàtku by∏y dwie
jednostki nap´dowe: 2.8 o mo-
cy 140 KM i 3.0 o mocy 180 KM.
W roku 1981 pojawi∏ si´ jeszcze
jeden silnik 136-konny, o po-
jemnoÊci 2,5 l.

Pierwsza Monza z serii A1
charakteryzowa∏a si´ chromo-
wanymi zderzakami. W roku
1981 zmieniono wn´trze pojaz-
du. Rok póêniej na rynku poka-
za∏a si´ seria A2 ze zmienionym
przodem i ty∏em auta. Coupé
Opla otrzyma∏o czarne nak∏ad-
ki na zderzakach. Stopniowo
pracowano nad zmniejszeniem
zu˝ycia paliwa oraz zwi´ksze-
niem luksusu u˝ytkowania sa-
mochodu.

Chocia˝ nazwa sportowego
coupé Opla wywodzi si´ od zbu-
dowanego w 1922 roku legen-
darnego, w∏oskiego toru wyÊci-
gowego Autodromo Nazionale
di Monzy, ten pojazd nie odno-
si∏ sukcesów w zawodach. Jego
udzia∏ w wyÊcigach i rajdach by∏
bardzo sporadyczny. W koƒcu
lat 70. i na poczàtku 80. kierow-
cy na tym modelu kilkakrotnie
uczestniczyli w mistrzostwach
Êwiata samochodów sporto-
wych. Z racji kraju produkcji
przede wszystkim Êcigano si´
w 1000 km Nürburgringu. Jed-
nak najlepszy rezultat odniesio-

no w 24 godzinach Spa-
Francorchamps

w 1980 roku.
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2005 Ostatnia, najnowsza
generacja Opla Astry

Od igły do samochodu
Adam Opel swą działalność

przemysłową rozpoczął w 1862
roku w miejscowości Rüsselsheim
w Hesji. Początkowo jego firma
wytwarzała maszyny do szycia,
a następnie rowery. Produkcję sa-

mochodów rozpoczęto w roku
1899. Początkowo były to licencyj-
ne pojazdy np. francuskiego Dar-
racqa, później zaczęto wytwarzać
własne konstrukcje. W pewnych
okresach Opel był największym
producentem samochodów
w Niemczech. W czasie II wojny
światowej jego ciężarówki Blitz
stanowiły podstawowe wyposaże-
nie Wehrmachtu. Wcześniej, bo
w roku 1929 rodzina Opla sprze-
dała większościowy pakiet akcji
swego przedsiębiorstwa amery-
kańskiemu gigantowi motoryza-
cyjnemu General Motors. Po woj-
nie  w 1947 wznowiono produkcję
dobrze sprzedających się wcze-
śniej modeli Olympia i Kapitän.
Nieco później dołączył Kadett.
Dzisiaj Opel jest drugim co do wiel-
kości producentem samochodów
w Niemczech.

1965 Wyjeżdża klasyczny
Opel Diplomat A Coupé

1905 Opel 10/12 PS – jest to
wreszcie własna konstrukcja

1899 Pierwszy Opel zbudo-
wany na licencji Lutzmanna

Rzędowy, 6-cylindrowy
silnik o pojemności 3 l
gwarantuje swemu
użytkownikowi moc
maksymalną 180 KM

Dbałość o detale liczy się w każdym aucie.
Biała Monza z czarnymi nakładkami na

zderzakach to znak firmowy drugiej wersji A2

y
Za∏oga Johann Weisheidinger
oraz Dietmar Hachner dopro-
wadzi∏a Monz´ do mety na 10
pozycji. Cztery lata póêniej
w pierwszym sezonie rozgrywa-
nia zawodów DTM Klaus-
Emil Röckel zajà∏
w klasyfikacji gene-
ralnej 25 miejsce.
Rok póêniej by∏o
nieco gorzej, tym
razem wywalczy∏
33 lokat´.

Na poczàtku lat
90. Monza prowadzo-
na przez Gavina Coxa wy-
startowa∏a w rajdowych mi-
strzostwach Êwiata. Dwa starty
w Rajdzie RAC (1991 i 1992)
równie˝ nie przynios∏y olÊnie-
wajàcych wyników. W Polsce
Opla Monz´ u˝ywa∏ niezapo-
mniany Marian Bublewicz, ale
tylko prywatnie nie jeêdzi∏ nim
w zawodach.

Światowe zamieszanie
pod nazwą Monza

Produkcj´ Opla Monzy zakoƒ-
czono w roku 1986. Od 1978 do
koƒca wytwarzania na drogi
wyjecha∏o ∏àcznie 46 008 tych
sportowych aut.

Coupé wywodzàce si´ z mo-
delu Senator to niejedyny Opel,
który pojawi∏ si´ pod nazwà
Monza. Nie nale˝y go myliç
z produkowanym w Po∏udnio-
wej Afryce ma∏ym Kadettem
w wersji sedan. Tak˝e w Brazy-
lii pojawi∏ si´ niedost´pny na in-
nych rynkach Chevrolet Monza.
Tym razem by∏ to Opel Ascona
rocznik 1981 w 3-drzwiowej
wersji typu fastback.

Andrzej Jakubaszek

Silnik benzynowy
Pojemność 2968 ccm
Cylindry R6
Moc maksymalna 180 KM/5800
Moment obr. 252 Nm/4200
Układ silnika wzdłuż. przód
Napęd na tył
Skrzynia biegów man. 5
Hamulce przód tarczowe
Hamulce tył tarczowe
Opony 175 HR 14
Długość 4692 mm
Szerokość 1734 mm
Wysokość 1380 mm
Masa własna 1375 kg
Zużycie paliwa 15 l/100 km
Prędkość maks. 215 km/h
Przysp. 0-100 km/h 8,5 km

Dane techniczne

Jak na ówczesne czasy
wskaźniki były bardzo
futurystyczne 
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