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Pi  gwiazdek dla nowego Opla Zafira

Najwy sza ocena w testach bezpiecze stwa Euro NCAP

Rüsselsheim. Nowy Opel Zafira otrzyma  najwy sz  not  pi ciu gwiazdek za

bezpiecze stwo pasa erów w testach zderzeniowych Euro NCAP. Architektura podwozia

nowej generacji Zafiry powsta a w oparciu o rozwi zania zastosowane w nowej Astrze,

której równie  przyznano pi  gwiazdek. Nowa Zafira uzyska a tak e doskona  ocen

czterech gwiazdek w kategorii bezpiecze stwa dzieci. Ponadto spe nia ona ju

wymagania zalece  dotycz cych bezpiecze stwa przechodniów, które wchodz

w ycie na terytorium UE od pa dziernika 2005 roku.

Hans H. Demant, Dyrektor Generalny, Adam Opel AG, odbiera ten sukces jako kolejne

potwierdzenie stosowanej przez Opla filozofii bezpiecze stwa: „Nowa Zafira zapewnia

wszystkim pasa erom najwy szy poziom bezpiecze stwa. Aktywne zabezpieczenia

 oczywi cie tak samo wa ne jak bezpiecze stwo bierne. Oznacza to, e nasze

samochody s atwe do opanowania w sytuacjach krytycznych, na przyk ad dzi ki

zastosowaniu doskona ych rozwi za  zwieszenia, takich jak uk ad IDSPlus, czy takich

innowacji jak adaptacyjne reflektory AFL”.

SAFETEC obejmuje wszystkie funkcje bezpiecze stwa aktywnego i biernego

Zoptymalizowane zachowanie Zafiry w trakcie wypadków, to w g ównej mierze efekt

nowo zaprojektowanego nadwozia. Energia powstaj ca w zderzeniu czo owym jest

poch aniana przez strefy kontrolowanego zgniotu, ulokowane bezpo rednio przed

wytrzyma  kabin . W kolizjach bocznych si y uderzenia rozprowadzone s  po stabilnej

strukturze bocznej na ca  struktur  pojazdu. Taka konstrukcja to solidna podstawa dla

systemu bezpiecze stwa SAFETEC, obejmuj cego standardowe pozycje zabezpiecze

aktywnych i biernych. Liczne systemy, takie jak interaktywny uk ad jezdny IDSPlus

z uk adem ESPPlus, systemem kontroli trakcji TCPlus, uk ad kontroli hamowania w zakr tach
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CBC, system ABS ze wspomaganiem nag ego hamowania BA i czterema tarczami

hamulcowymi, pomagaj  zapobiega  wypadkom. Je eli jednak nie uda si  tego dokona ,

bogata sie  urz dze  zabezpieczaj cych zapewnia wysoki poziom bezpiecze stwa

biernego. Obejmuje ona mi dzy innymi przednie poduszki powietrzne, boczne poduszki

powietrzne na wysoko ci tu owia/miednicy z przodu, chroni ce tak e rejon ud kierowcy

i pasa era, czy boczne kurtyny powietrzne z przodu i na skrajnych fotelach drugiego

rz du.
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