
משפחת דגמי אופל אסטרה בגימור Enjoy - מפרט טכני

 Berlina אופל אסטרה

Berlina Berlina Sportמפרט אבזור אופל אסטרה
Tourer5 דלתותBerlinaBerlina5 דלתות אוט'5 דלתות ידני Sports 'אוט 

Tourer
 Sports  ידני 

Tourer

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבומושבים

++ריפוד בד בדיפוני הדלתות

++מושב נהג מתכוונן לגובה

++מושב אחורי מתקפל, גב מושב מתפצל 60/40

אבזור חיצוני
++פגושים, מראות צד, ידיות לדלתות בצבע הרכב

++תאורת חוץ - “ליווי עד הבית” )לפי תכנות(

+--+-מסילות גג אורכיות בצבע שחור

אחסון
++תאי אחסון בדלתות קדמיות

++תאי אחסון בדלתות אחוריות

++כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

קונסולה מרכזית עם שני מחזיקי כוסות ותא אחסון סגור 
++)משענת יד( 

ידיות אחיזה מלפנים ומאחור. בשורה אחורית 
++בשילוב ווי תליה

--תא אחסון מוסתר, מחולק בתא המטען

+--+-כיסוי נגלל לתא המטען

צמיגים וחישוקים
215/50R17225/50R17מידת צמיגים
++-+חישוקי פלדה

אופציונאליאופציונאלי+אפציונאליחישוקי סגסוגת קלה

115/70R16  16” צמיג חלופי בגודל++

התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי הרכב שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י סוכן המכירות. ט.ל.ח

נתוני צריכת דלק בליטרים ל - 100 ק"מ

קבוצת זיהום משולב בינעירוני עירוני דגם

14 9.1 6.6 13.5  Edition 4 דלתות
2 ליטר טורבו

14 9.1 6.6 13.5 Edition 5 דלתות
 2 ליטר טורבו

14 9.1 6.6 13.5  Sport tourer 5 דלתות
2 ליטר טורבו

9 5.9 4.7 8.1  Diesel Edition 4 דלתות
2 ליטר טורבו

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EC  715\2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי

)גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

91 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 זיהוםזיהום מירבי
מירבי

זיהום
מזערי



  Sports Tourer5 דלתות

Berlina Berlina Sportמפרט אבזור אופל אסטרה
Tourer5 דלתותBerlinaBerlina5 דלתות אוט'5 דלתות ידני Sports 'אוט 

TourerSports Tourer  ידני 

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבו מיזוג אוויר

--מזגן כולל מסנן ריחות וחלקיקים, תפעול ידני

מערכת בקרת אקלים כולל מסנן ריחות 
++וחלקיקים, חיישן לחות. 2 אזורי שליטה

++תעלות חימום ואוורור אחוריות

אבזור פנימי 
++חלונות חשמליים )סגירה/פתיחה מהירה(

++פתיחה וסגירת חלונות מרחוק באמצעות השלט

--+אופציונאלי-אופציונאליחלון שמש בגג

הגה מצופה עור כולל שליטה על מע' השמע
++ומערכת בקרת שיוט

++נעילה מרכזית באמצעות שלט רחוק

++סט מפתח/שלט עם להב נשלף

12 v שקע חשמלי++

++השהיית תאורת פנים עם הוצאת המפתח

++תאורת קריאה ליושבים מלפנים

++מראה בסך השמש לנוסע

++מאפרה ומצת

שמע
 MP3 רדיו דיסק מקורי קורא++

AUX כניסת++

++שליטה על מערכת השמע מההגה

++4 רמקולים ואנטנה אינטגרלית

תצוגה עילית הכוללת שעון, תאריך 
++ומד טמפרטורה חיצונית

ראות
++מראות צד חשמליות

++התראה קולית על פנסים דולקים

++מפשיר אדים אחורי

++פנסי ערפל קדמיים

+-++-מגב אחורי

Berlina

Berlina Berlina Sportמפרט טכני אופל אסטרה
Tourer5 דלתותBerlinaBerlina5 דלתות אוט'5 דלתות ידניSports Tourer 'אוט Sports Tourer  ידני 

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבומידות

460500370460370500נפח תא מטען )ליטר(

1,32515501,2351,32512351550נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(

11.9111.91 11.511.91קוטר סיבוב )מ’( בין קירות

11.4711.47קוטר סיבוב )מ’( בין מדרכות

5656נפח מיכל דלק )ליטר(

1,3931,4881,3731,4611,4431,488משקל עצמי משוער כולל נהג )ק”ג(

1,940עד 2,100עד 1,9402,065עד 2,065משקל כולל )ק”ג(

537572532577572527572משקל נשיאה מותר )ק”ג(

7575משקל נשיאה מותר על גג הרכב )ק”ג(

Berlina Berlina Sportמפרט טכני אופל אסטרה
Tourer5 דלתותBerlinaBerlina5 דלתות אוט'5 דלתות ידניSports Tourer 'אוט Sports Tourer  ידני 

2.0 ליטר דיזל טורבו1.7 ליטר דיזל1.6 ליטר טורבו1.4 ליטר טורבומנוע
1,3641,5981,6861,956נפח )סמ”ק(

140/4,900-6,000180/5,500130/4,000160/4,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

20.39/1,850-4,90023/2,20030/2,000-2,50035/1,750-2,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

10.3109.210.899.29.89.5תאוצה 100-0 קמ”ש )שניות(

ידני - 6 הילוכיםאוט’- 6 הילוכיםידני - 6 הילוכיםידני - 6 הילוכיםאוט’- 6 הילוכיםתיבת הילוכים

205200213203215209205212מהירות מירבית )קמ”ש(

בלימה היגוי ושילדה
++ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

++DTC - מערכת בקרת אחיזה

++ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

++בלמי דיסק קדמיים מאווררים

++מוט הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולמרחק

 בטיחות וביטחון
Euro NCAP  5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק++

++משענות ראש קדמיות אקטיביות

++2 משענות ראש ליושבים מאחור

זוג כריות אויר קדמיות בגודל מלא:   
++מערכת דו שלבית לניפוח הכריות הקדמיות

++אפשרות נטרול כרית אוויר נוסע

++זוג כריות צד

++זוג כריות וילון

5 חגורות בטיחות מוצלבות,
חגורות קדמיות עם קדם מותחן כפול

++

אימובילייזר מקורי עם זיהוי אוטומטי
של מערכות ממוחשבות

++

 נעילת דלת אוטומטית עם תחילת נסיעה 
לפי תכנות

++

הגנה בפני פתיחת הדלתות האחוריות על 
ידי ילדים

++

++ עיגוני ISOFIX במושבים האחוריים



IT'S TIME TO
TURN HEADS.

GTC מפרט אבזור אופל אסטרהSPORT 3 דלתות

מנוע
1,364נפח )סמ"ק(

140/4,900-6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

20/1,850-4,900מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

10.3תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

אוטומטית - 6 הילוכיםתיבת הילוכים

3.33יחס העברה סופי

200מהירות מרבית )קמ"ש(

בלימה, היגוי ושילדה
ABS1 - מערכת למניעת נעילת גלגלים

ESP1 - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

1בלמי דיסק קדמיים ואחוריים מאווררים

1מוט הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולמרחק

מידות )מ"מ(
380נפח תא מטען )ליטר(

11.40קוטר סיבוב )מ'( בין קירות

10.90קוטר סיבוב )מ'( בין מדרכות

56נפח מיכל דלק )ליטר(

1,471משקל עצמי משוער כולל נהג )ק"ג(

1,980משקל כולל )ק"ג(

509משקל נשיאה מותר )ק"ג(

100משקל נשיאה מותר על גג הרכב )ק"ג(

* נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.



GTC מפרט טכני אופל אסטרה

LIFE'S TOO
EXCITING
FOR BORING
CARS.

GTC מפרט אבזור אופל אסטרהSPORT 3 דלתות

בטיחות וביטחון
Euro NCAP 1 5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק

1 משענות ראש קדמיות אקטיביות

1 משענות ראש ליושבים מאחור

1 זוג כריות אויר קדמיות בגודל מלא: מערכת דו שלבית לניפוח הכריות הקדמיות

1 זוג כריות צד לנהג ולנוסע

1 זוג כריות וילון

1כרית אויר נוסע חכמה עם אפשרות נטרול

1 5 חגורות בטיחות מוצלבות

1 שילדה ספורטיבית

1 אימובילייזר מקורי עם זיהוי אוטומטי של מערכות ממוחשבות

1 חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים ומגבילי כח

1 הגנה בפני פתיחת הדלתות האחוריות  על ידי ילדים

1 נעילת דלת אוטומטית עם תחילת נסיעה )לפי תכנות(

1הגה כח משתנה ע"פ מהירות

1 דוושות קורסות לרצפה בזמן תאונה

צמיגים וחישוקים
235/50R18מידת צמיגים

1 ערכת תיקון תקר + קומפרסור מקורי

1 חישוקי אלומיניום ספורטיביים " 18

ראות
1 מראות צד חשמליות + חימום

1 תאורת יום

1 התראה קולית על פנסים דולקים

1 פנסי ערפל קדמיים

מושבים
1 מושבי ספורט אורטופדיים מעוצבים - בד משובח בגימור עור 

אבזור חיצוני
1 פגושים, מראות צד וידיות דלתות בצבע הרכב

1 תאורת חוץ - "ליווי עד הבית" )לפי תכנות(

1חיישנים לנסיעה לאחור

אופציהשמשה קדמית פנורמית

1 ספוילר אחורי

GTC מפרט אבזור אופל אסטרהSPORT 3 דלתות

מיזוג אויר
1מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע כולל מסנן ריחות וחלקיקים

 אבזור פנימי

1חלונות חשמליים )סגירה/פתיחה מהירה(  

1 הגה ספורטיבי מצופה עור כולל שליטה על מע' השמע ובקרת שיוט

1 נעילה מרכזית באמצעות שלט רחוק

1 מפתח עם להב נשלף

12V במצת + בגב משענת הידשקע חשמלי

1השהיית תאורת פנים עם הוצאת המפתח

1תאורה בדלתות

1 תאורת אוירה בחלל תא הנוסעים

1 מפסק תאורה חיצונית אוטומטי

1 סף דלת מאלומיניום

1 בקרת שיוט

1מגביל מהירות

1 מחשב דרך

שמע
AUX חיבור + MP3 1 רדיו דיסק מקורי קורא

1 6 רמקולים ואנטנה אינטגרלית

1 תצוגה מסך הכוללת שעון, תאריך ומד טמפרטורה חיצונית

אחסון
1 כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

1 קונסולה מרכזית משולבת במשענת יד כולל מחזיק כוסות ותא אחסון

1 תא אחסוןלמשקפי שמש

1כיסוי לתא המטען

1 4 ווי קשירה בתא המטען

1 תא מטען מחולק ל-2 לאחסון נסתר

* התמונות להמחשה בלבד * יתכנו שינויים במפרטי הרכבים שישווקו בישראל * פרטים מדוייקים ימסרו ע"י סוכן המכירות



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

91 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 זיהום מירבי

נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ

קבוצת זיהום משולב בינעירוני עירוני דגם

קבוצה 4 6.3 5.1 8.2 Enjoy 5 דלתות

קבוצה 4 5.7 4.8 7.3 Essentia 5 דלתות

קבוצה 3 5.5 4.5 7.2 Essentia 3 דלתות

התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי הרכב שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י סוכן המכירות. ט.ל.ח

מפרט טכני אופל קורסה
5 דלתות5 דלתות3 דלתות

EssentiaEnjoy

מנוע
122913981398נפח )סמ”ק(

85/5600100/6,000100/6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
11.5/4,00013.25/4,00013.25/4,000מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

12.411.913.9תאוצה 100-0 קמ”ש )שניות(
אוטומטית-4 הילוכיםידנית-5 הילוכיםידנית-5 הילוכיםתיבת הילוכים

172180172מהירות מירבית )קמ”ש(

בטיחות ובלימה
+++ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

+++ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+++EBA - מערכת עזר לבלימת חרום

+++בלמי דיסק קדמיים מאווררים

מפרט טכני אופל קורסה



מפרט טכני אופל קורסה
5 דלתות5 דלתות3 דלתות

EssentiaEnjoy

רב שימושית
+--מושב אחורי מתקפל, גב מושב מתפצל 60/40

+++תאי אחסון בדלתות קדמיות
++-תאי אחסון בדלתות אחוריות

+++מחזיק לכוס בקונסולה המרכזית
+++זוג ווי קשירה בתא המטען

מיזוג אוויר
+++מזגן אויר 4 מהירויות

+++מיחזור אויר בעל מסנן חלקיקים

נוחות, עיצוב ותאורת פנים
+++חלונות חשמל קדמיים

+--הגה מצופה עור
+++הגה מתכוונן לגובה וטלסקופי

נעילה מרכזית עם שלט רחוק
פתיחת תא דלק

 באמצעות מפתח 
פתיחת תא דלק

+ באמצעות מפתח 

+ידיות שחורותידיות שחורותפגושים, מראות צד וידיות דלתות בצבע הגוף
+אופציונליאופציונלימפתח עם להב נשלף

12v שקע מצתשקע מצתשקע מצתשקע מתח
+++השהיית תאורת פנים עם הוצאת המפתח

++-מראה בסך השמש לנוסע
+++מאפרה ומצת

שמע
+++רדיו דיסק מקורי

+--שליטה על מערכת השמע מההגה
+++2 רמקולים + 2 טוויטרים ואנטנה אינטגרלית

+++תצוגה עילית הכוללת שעון, תאריך ומד טמפרטורה חיצונית

מפרט טכני אופל קורסה
5 דלתות5 דלתות3 דלתות

EssentiaEnjoy

בטיחות וביטחון
+++זוג כריות אויר קדמיות בגודל מלא: מערכת דו שלבית לניפוח הכריות הקדמיות

+++כרית אויר נוסע חכמה עם אפשרות נטרול
+++זוג כריות צד בגודל מלא

+--זוג כריות וילון
+++5 חגורות בטיחות מוצלבות

+++חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים ומגבילי כח
+++אימובילייזר מקורי עם זיהוי אוטומטי של מערכות ממוחשבות

+++הגנה בפני פתיחת הדלתות האחוריות  על ידי ילדים
+++חיווי דלתות ותא מטען פתוחים

+--משענות ראש )קדמיות( אקטיביות

צמיגים וחישוקים
185/70R14185/70R14185/65R15מידת צמיגים

+++חישוקי פלדה עם כיסוי דקורטיבי
+++צמיג חליפי  

ראות
+++מראות צד חשמליות 

+++התראה קולית על פנסים דולקים
+++פנסי חזית מעוצבים

מושבים
+שחור בלבדשחור בלבדריפוד בד בצבעים שחור/אדום/כחול

+++ריפוד בד בדיפוני הדלתות
+++מושב נהג מתכוונן לגובה

מידות
285285285נפח תא מטען )ליטר(

10501.1001.100נפח תא מטען )ליטר( מושבים מקופלים
10.410.410.4קוטר סיבוב )מ’( בין מדרכות

454545נפח מיכל דלק )ליטר(



OPEN ש.י.ר. שלמה יבוא רכב בע"מ 
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*נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה

נתוני צריכת דלק בליטרים ל - 100 ק"מ

קבוצת זיהום משולב בינעירוני עירוני דגם

14 9.1 6.6 13.5  Edition 4 דלתות
2 ליטר טורבו

14 9.1 6.6 13.5 Edition 5 דלתות
 2 ליטר טורבו

14 9.1 6.6 13.5  Sport tourer 5 דלתות
2 ליטר טורבו

9 5.9 4.7 8.1  Diesel Edition 4 דלתות
2 ליטר טורבו

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EC  715\2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי

)גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

91 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 זיהוםזיהום מירבי
מירבי

זיהום
מזערי



מפרט טכני אופל אינסיגניה
4 דלתות  Sports Tourer 5 דלתות4 דלתותמפרט טכני אופל אינסיגניה

2.0 ליטר דיזל2.0 ליטר בנזיןמנוע טורבו

1,9981,956נפח )סמ”ק(
220/5,300160/4,000 הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

35,7/2,000-4,00035/1,750-2,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
7.88.110.1תאוצה 100-0 קמ”ש )שניות(

6 הילוכיםתיבת הילוכים אוטומטית - 
3.333.20יחס העברה סופי

240210מהירות מירבית )קמ”ש(

בלימה היגוי ושילדה
+ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

+ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+בלמי דיסק קדמיים ואחוריים מאווררים

+מוט הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולמרחק

Sports Tourer 4/5 דלתותמפרט אבזור אופל אינסיגניה

בטיחות וביטחון
Euro NCAP 5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק+

+משענות ראש קדמיות מתכוונות )4 כיוונונים( אקטיביות
+משענות ראש ליושבים מאחור

זוג כריות אויר קדמיות בגודל מלא:   
+מערכת דו שלבית לניפוח הכריות הקדמיות

+כריות אויר נוסע חכמה עם אפשרות נטרול
+זוג כריות צד

+זוג כריות וילון
+5 חגורות בטיחות מוצלבות

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה 
+עם קדם מותנים ומגבילי כח

אימובילייזר מקורי עם זיהוי אוטומטי
+של מערכות ממוחשבות

+ נעילת דלת אוטומטית עם תחילת נסיעה )לפי תכנות(
+ הגנה בפני פתיחת הדלתות האחוריות על ידי ילדים

+ עיגוני ISOFIX במושבים האחוריים

 מערכת hill start assist למניעת הדרדרות
+ בעת תחילת נסיעה בעליה

צמיגים וחישוקים
225/55R17מידת צמיגים

115/70R16 ”16 צמיג חלופי בגודל+
+חישוקי אלומיניום

ראות
+מראות צד חשמליות + חימום

+התראה קולית על פנסים דולקים
+פנסי ערפל קדמיים

Sports Tourer 4/5 דלתותמפרט אבזור אופל אינסיגניה

 מושבים

 מושב נהג מתכוונן חשמליות לגובה )4 מצבים( 
+ + כוונונים לתמיכת גב תחתון

 אבזור חיצוני
+ פגושים, מראות צד, ידיות לדלתות בצבע הרכב

+ תאורת חוץ - “ליווי עד הבית” )לפי תכנות(

+-מסילות גג אורכיות בצבע כסף

אופציה פנורמיאופציה חלון גג חשמלי

+- ספוילר אחורי

 אחסון
+ כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

+ מסעד יד בשורה השניה כולל מחזיק כוסות ותא אחסון

 ידיות אחיזה מלפנים ומאחור. בשורה אחורית 
+ בשילוב ווי תליה

נגלל+ כיסוי לתא המטען

+-4 ווי קשירה בתא המטען

++ פתיחה מרחוק של תא המטען

מידות )מ”מ(

  Sports Tourer

Sports Tourer 5 דלתות4 דלתותמידות

500530540נפח תא מטען )ליטר(

1,4651,530-נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(

11.40קוטר סיבוב )מ’( בין קירות

10.90קוטר סיבוב )מ’( בין מדרכות

70נפח מיכל דלק )ליטר(

1,5031,610משקל עצמי משוער כולל נהג )ק”ג(

2,0202,0352,165משקל כולל )ק”ג(

517532555משקל נשיאה מותר )ק”ג(

100משקל נשיאה מותר על גג הרכב )ק”ג(

גרסת ה- OPC Line  מציעה לך צעד נוסף להעניק לאופל אינסיגניה שלך מראה 
ספורטיבי ייחודי ויחד עם זאת לשמור בקנאות על המראה האלגנטי שלה.

 	          OPC Line -                 ”19  חישוקים ספורטיבים מסגסוגת קלה
 	                                        OPC Line - מרכב נמוך
 	                                           OPC Line - הגה עור ספורטיבי
 	                                   OPC Line - חצאית קדמית נמוכה
 	                           OPC Line - חצאית אחורית נמוכה משולבת בשני אגזוזים
 	OPC Line - ספויילר אחורי
 	OPC Line - דוושות אלומיניום מחוררות

245/ֿ40R19

 SRI דגם

להנות מהמצוינות הדינמית המאפיינת את אופל אינסיגניה,
כשהיא ממוטבת לצורכי הנהג התובעני ביותר.

:Edition-אבזור נוסף מעבר לאבזור ה

חישוקי סגסוגת קלה  18”           	 
מרכב נמוך                               	 
הגה רגיש למהירות      	 
 	                                   flex ride שילדת
מושבים סופרטיבים ארגומטריים - ברי הארכה                          	 
כיוון חשמלי לכסא נהג )8 מצבים(	 
כסא נוסע חשמלי 4 מצבים	 
דוושות אלומניום  מחוררות 	 
חישני גשם                               	 
חישני אורות                             	 
 	  USB שקע

245/ֿ45R18  

SPORT OPC LINE דגם

התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי הרכב שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י סוכן המכירות. ט.ל.ח
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מנוע
1,362נפח )סמ"ק(

140/4,900-6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

20/1,850-4,900מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

10.9תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

אוטומטית - 6 הילוכיםתיבת הילוכים

3.33יחס העברה סופי

197מהירות מרבית )קמ"ש(

בלימה, היגוי ושילדה
 ABS A - מערכת למניעת נעילת גלגלים

 ESP A - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

 A בלמי דיסק קדמיים ואחוריים

 A מוט הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולמרחק

מידות )מ"מ(
4,658אורך

1,884רוחב

1,685גובה

2,760בסיס גלגלים

152נפח תא מטען )ל'( שורה שלישית בשימוש

710נפח תא מטען )ל'( שורה שלישית מקופלת

1,860נפח תא מטען )ל'( שורה שניה ושלישית מקופלות

1,093אורך תא מטען שורה שלישית מקופלת )מ"מ(

840גובה תא מטען )מ"מ(

1,057רוחב תא מטען בין בתי גלגל )מ"מ(

11.9קוטר סיבוב )מ'( בין קירות

11.4קוטר סיבוב )מ'( בין מדרכות

58נפח מיכל דלק )ליטר(

1,640משקל עצמי משוער כולל נהג )ק"ג(

2,340משקל כולל )ק"ג(

התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי הרכב שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י סוכן המכירות. ט.ל.ח* נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
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בטיחות וביטחון
Euro NCAP 5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק A 

 A משענות ראש קדמיות מתכווננות )2  כיוונונים( אקטיביות

 A משענות ראש ליושבים מאחור

 A זוג כריות אויר קדמיות בגודל מלא: מערכת דו שלבית לניפוח הכריות הקדמיות

 A זוג כריות צד לנהג ולנוסע

 A זוג כריות וילון

 A כרית אויר נוסע חכמה עם אפשרות נטרול

 A 7 חגורות בטיחות מוצלבות

 A זוג עיגוני ISOFIX במושבי השורה השניה

 A אימובילייזר מקורי עם זיהוי אוטומטי של מערכות ממוחשבות

 A חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים ומגבילי כח

 A הגנה בפני פתיחת הדלתות האחוריות  על ידי ילדים

 A נעילת דלת אוטומטית עם תחילת נסיעה )לפי תכנות(

 A נעילת מכסה דלק בנעילה המרכזית

צמיגים וחישוקים
225/50R17מידת צמיגים

 A צמיג חלופי מוקטן וחסכוני

אופציהחישוקי אלומיניום

ראות
 A מראות צד חשמליות + חימום

 A פנסי חזית בעיצוב בומרנג

 A התראה קולית על פנסים דולקים

 A פנסי ערפל קדמיים

מושבים
 A מושב נהג מתכוונן לגובה 

  -  FLEX 7 מערכת A 

אבזור חיצוני
 A פגושים, מראות צד וידיות דלתות בצבע הרכב

 A מסילות גג אורכיות בצבע שחור

 A ספוילר אחורי

TOURER מפרט טכני אופל זאפירה
Tourer מפרט אבזור אופל זאפירהEnjoy

מיזוג אויר
 A מערכת בקרת אקלים מפוצלת כולל מסנן ריחות וחלקיקים ופתחי מיזוג לשורה השניה

אבזור פנימי
 A 4 חלונות חשמליים )סגירה/פתיחה מהירה(  

 A הגה מצופה עור כולל שליטה על מע' השמע ומערכת בקרת שיוט

 A מוט הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולמרחק

 A נעילה מרכזית באמצעות שלט רחוק

 A מפתח עם להב נשלף

12V שקע מצת + בתא מטעןשקע חשמלי

 A השהיית תאורת פנים עם הוצאת המפתח

מוארתתאורת קריאה ליושבים מלפנים ומאחור

 A מראה בסך השמש לנהג ולנוסע

 A בקרת שיוט אוט'

 A מחשב דרך

 A מגב אחורי + מתז

שמע
AUX חיבור + MP3 רדיו דיסק מקורי קורא A 

 A 4 רמקולים ואנטנה אינטגרלית

 A תצוגה מסך הכוללת שעון, תאריך ומד טמפרטורה חיצונית

אחסון
 A כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

 A קונסולה משולבת בתא סגור ומשענת יד

 A ידיות אחיזה מלפנים ומאחור. בשורה אחורית בשילוב ווי תליה

נגללכיסוי לתא המטען

 A 4 ווי קשירה בתא המטען

 A קונסולה מרכזית משולבת עם משענת יד ותא סגור

 A תאי אחסון + 2 מחזיקי כוסות אינטגרליים

 A תא כפפות מואר + תא אחסון עילי

 Aתא אחסון עם תריס נגלל מתחת למושב הנוסע

 A קונסולה בין המושבים בשורה השלישית עם 2 מחזיקי כוסות

 A 3 תאים לאחסון משקפי שמש
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