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Lekki, l ejszy... nowy Opel Astra
Zwarta, lekka konstrukcja: pi ciodrzwiowa wersja l ejsza od poprzedniej nawet o 200
kilogramów
Zaprojektowany od podstaw: ka dy komponent podporz dkowany zasadzie
maksymalnej efektywno ci
Kompaktowy: ni sza masa dzi ki w pe ni aluminiowym silnikom i nowej koncepcji
wn trza
Inteligentna architektura: wi cej przestrzeni w smuklejszym nadwoziu

Rüsselsheim. L ejszy, oszcz dniejszy i bardziej kompaktowy, a jednocze nie oferuj cy
wi cej miejsca w rodku — w nowym Oplu Astra wszystko zosta o podporz dkowane
zasadzie maksymalnej efektywno ci. Pod tym k tem zaprojektowano podzespo y i
rozwi zania stylistyczne, czego efektem jest inteligentna konstrukcja Astry. Kolejn
generacj kompaktowego bestsellera, która zadebiutuje na targach IAA we Frankfurcie
(17–27 wrze nia), oparto na zupe nie nowej, lekkiej architekturze. Nadwozie samochodu
jest wyra nie smuklejsze, a pod mask pracuj mocne, a jednocze nie zoptymalizowane
pod wzgl dem masy i emisji CO2, ca kowicie aluminiowe silniki. Dzi ki temu nowa Astra
jest a do 200 kilogramów l ejsza od poprzedniczki.
Spójna, lekka konstrukcja: nowa architektura pojazdu
Wzorem dla jedenastej generacji kompaktowego Opla by a wizjonerska Monza Concept
zaprezentowana na IAA w 2013 roku. Ka dy komponent tego studyjnego pojazdu
odzwierciedla zasad efektywno ci. Tak e w nowej Astrze konsekwentnie zrealizowano to
zamierzenie: w zale no ci od wersji i wyposa enia jest ona nawet o 200 kilogramów (co
najmniej o 120 kilogramów) l ejsza od modelu poprzedniej generacji. Zasadnicz rol w
obni eniu masy odgrywa nowa, gruntownie odchudzona architektura pojazdu. Sam
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szkielet nadwozia i elementy strukturalne s l ejsze o ponad 20 procent (280 zamiast
357 kg). Kolejne 50 kilogramów zaoszcz dzono, dokonuj c modyfikacji elementów
podwozia. Efekt ten uzyskano dzi ki zastosowaniu wysokowytrzyma ej i
ultrawysokowytrzyma ej stali, bardziej kompaktowym ramom pomocniczym, a tak e
zmianom konstrukcyjnym w przednim i tylnym zawieszeniu. Ponadto in ynierowie
zrezygnowali z pe nego zestawu paneli poprawiaj cych aerodynamik spodu pojazdu.
Zamiast tego zoptymalizowano kszta t poszczególnych elementów podwozia i zespo u
nap dowego, osi gaj c podwójn korzy : obni enie masy oraz kosztów produkcji, co
prze

o si na bardziej atrakcyjne dla klienta ceny modelu.

Kolejne zabiegi optymalizuj ce wymiary i mas samochodu zaowocowa y krótszymi
zwisami z przodu i z ty u, a tak e krótszym uk adem wydechowym, którego masa
zmniejszy a si o 25 procent, czyli o 4,5 kilograma. Mniejsze ko a i opony wa

nawet o

11,5 kilograma mniej ni w poprzednim modelu. To samo dotyczy hamulców: uk ad, który
musi poradzi sobie ze spowolnieniem mniejszej masy, ma bardziej kompaktow
konstrukcj i jest l ejszy o 10 kilogramów, a przy tym jeszcze skuteczniejszy.
Kuracja odchudzaj ca: istotna rola silników
Poprawa efektywno ci to równie zas uga silników nowej generacji. Wyró niaj si one
kompaktow i ultraefektywn konstrukcj . Na przyk ad nowy, debiutuj cy w Astrze silnik
1.4 ECOTEC Direct Injection Turbo wa y znacznie mniej ni stosowane dotychczas
porównywalne jednostki. Sam aluminiowy blok jest o 10 kilogramów l ejszy od eliwnego
bloku jego poprzednika. O tyle samo l ejsze s równie ultranowoczesne kompaktowe
skrzynie biegów najnowszej generacji.
Ni sza masa podzespo ów przek ada si na zauwa alnie lepsz zwrotno

pojazdu. Jazda

now Astr sprawia jeszcze wi cej frajdy przy jeszcze ni szej emisji CO2. Astra z nowym
silnikiem 1.0 Turbo i przek adni Easytronic 3.0 jest jednym z najbardziej ekonomicznych i
ekologicznych modeli benzynowych w swoim segmencie. Trzycylindrowa jednostka o
mocy 77 kW/105 KM zu ywa w cyklu mieszanym zaledwie 4,2 litra paliwa na 100
kilometrów przy emisji CO2 na wzorowo niskim poziomie 96 g/km.

Strona 3

Kuracj odchudzaj

przesz o równie wn trze samochodu. Dotyczy to mi dzy innymi

foteli: po 5 latach wyt

onej pracy odpowiedzialny za nie zespó zaprezentowa siedzenia

do modelu kompaktowego, które s bardziej funkcjonalne i komfortowe od wcze niejszych
konstrukcji, a przy tym zajmuj mniej miejsca i s od nich l ejsze. Uda o si to osi gn
zarówno dzi ki najnowocze niejszym metodom obliczeniowym, jak i poprzez zastosowanie
ejszej pianki poliuretanowej oraz stela a z ultrawysokowytrzyma ej stali ukrytego pod
trwa

tapicerk . Przednie fotele i tylna kanapa w nowej Astrze s w sumie o oko o 10

kilogramów l ejsze od tych elementów wn trza w poprzednim modelu.
Inteligentna konstrukcja: l ejsze i bardziej kompaktowe, a jednocze nie
przestronniejsze nadwozie
Nowa generacja Astry nie tylko prezentuje si bardziej elegancko i sportowo, ale jest tak e
bardziej kompaktowa. Pi ciodrzwiowy hatchback mierz cy 4,37 metra d ugo ci jest o
prawie 5 centymetrów krótszy od poprzednika. Zmniejszy a si te wysoko
(o 2,5 centymetra, do 1,48 metra) oraz jego szeroko

samochodu

(o 0,5 centymetra, do 1,81 metra).

Mniejsze wymiary oznaczaj równie mniejsz mas . Jednocze nie wn trze sta o si
przestronniejsze. Dzi ki nowo zaprojektowanym l ejszym i bardziej kompaktowym fotelom
pasa erowie tylnej kanapy maj o 35 milimetrów wi cej miejsca na nogi. Pi ciodrzwiowa
wersja modelu pod tym wzgl dem znacznie wyprzedza konkurencj . Odleg

mi dzy

pierwszym a drugim rz dem foteli zosta a zwi kszona o 1,5 centymetra, co znacznie
poprawi o komfort podró owania i poczucie przestrzeni. To samo dotyczy swobody ruchu
górnych cz

ci cia a osób podró uj cych z przodu i z ty u. Zw aszcza pod wzgl dem ilo ci

miejsca nad g ow nowa Astra wyznacza standardy w swojej klasie, oferuj c kierowcy o
2,2 centymetra wi cej ni dotychczas. W nowej Astrze uda o si wi c rozwi za
kwadratur ko a: samochód jest l ejszy i bardziej kompaktowy, a przy tym przestronniejszy
i bardziej komfortowy ni jego poprzednia generacja.
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Magdalena Derewicz
tel.: +48 22 209 16 58
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Tekst oraz zdj cia mo na pobra ze strony: media.opel.com.

