ASTRA

TYSK TEKNIK
FÖR ALLA
UPPLEV EN VINNARE.

Astra kombikupé och Sports Tourer är mer än
Opels flaggskepp i kompaktklassen. De är
ett mästerstycke inom tysk ingenjörskonst och
ikonisk design.
I varje Astra förenas premiumfunktioner med
sportig manövrering och oslagbara anslutnings
möjligheter. Den är helt enkelt riktmärket
i kompaktklassen. Inte konstigt att den vunnit
test efter test och dessutom blivit utsedd
till Årets Bil i Europa.
Med banbrytande innovationer som pris
belönta IntelliLux LED® Matrix-strålkastare och
ergonomiska aktiva säten är Astra svår att
motstå.
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FÖRSTA
KLASS.
Astra är skräddarsydd för att sprida välbehag.
Den stora, påkostade interiören skapar rentav
en ny kategori i kompaktklassen.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Utbud av tillval kan variera beroende på marknad.

Interiördesign
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1.

UPPGRADERA DAGEN.
VARJE DAG.
Vänj dig vid förstklassiga standarder och tillval som inbyggd massage
och ventilation, som går väl ihop med de generösa måtten och snygga
klädslarna.
▪ Astra utmärker sig genast som segmentledaren när dörren öppnas
▪ Lyxiga material matchar de sofistikerade färgvalen
▪ Tillval1 sköna Ergonomiska aktiva stolar är idealiska för långfärder
▪ Uppvärmd läderklädd ratt2 förhöjer premiumkänslan
▪ Astras kupé är tystare, lugnare och större än någonsin tidigare

3.

1. Alcantara3. För en sportig känsla kan du uppgradera interiören till Alcantara.
2. Ergonomisk aktiv stol1. Den ergonomiskt certifierade stolen minskar risken
för ryggvärk samt ökar uppmärksamheten och välbefinnandet. Ställ in
stolen till exakt rätt längd med det utskjutbara stödet för låren. Det går att
öka förarens sittkomfort ytterligare med extra funktioner som stols
ventilation4,5 och massagefunktion4,5.
3. Elmanövrerat soltak5. Med den här eleganta öppningen mot himlen kan
du släppa in frisk luft med en knapptryckning. Utbud av tillval kan varirera
beroende på marknad.

Ergonomiska aktiva stolar tillval för alla utrustningsnivåer utom Essentia. Ergonomisk aktiv förarstol standard för Dynamic. De ergonomiska
aktiva stolarna är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.). Certifikatet är ett kvalitetsintyg
som utfärdas av en oberoende testkommitté med olika medicinska experter.
2
Standard.
3
Alcantara-stolar finns som tillval för Dynamic. Finns ej för Enjoy eller Essentia.
4
Ventilations- och massagefunktionen finns inte tillgänglig för Alcantara.
5
Utbud och tillval kan variera beroende på marknad.
1 
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Interiördesign

Utforska Astra ur alla vinklar på www.opel.se/astra

2.
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Lev större.
Om det är mångsidighet du vill ha, så är Astra Sports Tourer
ett självklart val. Vad du än vill göra så har den allt.
▪ Med den valbara elmanövrerade handsfree-bakluckan1 kan
du öppna och stänga bakluckan genom en vinkning med foten
▪ Ställ in öppningshöjden så att den passar platser med lågt
i tak
▪ Handsfreefunktionen för bakluckan detekterar hinder och
stoppas automatiskt för att undvika olyckor

Astra Sports Tourer är en atletisk skönhet ingen kan motstå. Med sitt
generösa bagageutrymme på 540–1 630 l och samma premiumfunktioner
som Astra Kombikupé är Sports Tourer en sann föregångare.

1

Tillval för Dynamic. Finns ej för Essentia och Enjoy.

Interiördesign
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SKAPAD FÖR
SPÄNNING.
Opels motorer levererar gott om kraft till lätta Astra
Kombikupé och Sports Tourer. Det gör bilen sportig, jämn
och reaktionssnabb, men även ekonomisk, så att du kan
se fram emot exceptionell och effektiv körning.
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Spännande motorer

▪ Banbrytande teknik för smidighet och ekonomi
▪ Astra är upp 200 kg lättare1 än föregångaren, vilket
säkerställer exakt och reaktionssnabb körning
▪ Fjädring med wattlänk för smidig, säker manövrering
▪ Astra Dynamic-förare kan slå på och stänga av
sportinställningar efter behag
▪ Nästa generation ECOTEC® -motorer ger lägre
bränslekostnader och utsläpp
▪ Välj en smidig helautomatisk växellåda med sex
växlar eller en manuell växellåda med fem eller sex
växlar
▪ Det finns en rad olika motorer för Astra, inklusive
bensin, CNG och dieselversioner

2.
1.
3.

4.

1. Öka pulsen med 1.6 Turbo Direct Injection med 147 kW (200 hk) och en
topphastighet på 235 km/h2. Du kan även låta dig hänföras av 1,0-liters
ECOTEC® -turbomotorn på 77 kW (105 hk). Med 1.4 ECOTEC® CNG Turbo
på 81 kW (110 hk) finns det ett rent och ekonomiskt alternativ för Astra.
2. Växla med ett leende. Fem eller sex växlar, automatisk eller manuell
växling, med eller utan start/stopp-system – växellådorna för Astra är
jämna och exakta.
3. Välj automat. För smidig växling väljer du en helautomatisk växellåda.
4. Växla till sport. Gör köregenskaperna och väghållningen sportigare med
en knapptryckning. Standard för Astra Dynamic.
Läs mer om Opels spännande motorer på www.opel.se

1
2

Exakt viktminskning beroende på val av motor och utrustning.
Med 1,6-liters motor. Finns endast för Dynamic.

Spännande motorer
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INTELLILUX LED® Matrix

strål
kastare.

Sätt andra ljus i skuggan. Nya Astra inför funktioner
i premiumklass till kompaktklass, och IntelliLux LED® Matrixstrålkastare1 är en nyhet i segmentet.

Standard för Dynamic.
Finns ej för Enjoy eller Essentia.

1 
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Innovativ teknik

HELLJUS som
inte bländar.
1. Med halogenstrålkastare. För att inte andra förare ska bländas växlar du
manuellt mellan hel- och halvljus.
2. Med IntelliLux LED® Matrix-strålkastare. Helljuset avbländas i närheten av
andra fordon och du får ett bredare, perfekt upplyst synfält.
1.

2.

Opel använder smart teknik där den gör nytta:
▪ IntelliLux LED® Matrix-strålkastare1 består av 16 separata LED-element
▪ De reagerar på andra fordon genom att enskilda LED-lampor släcks
▪ Helljuset är alltid bländningsfritt
▪ Ljuskäglan är bredare och längre för maximal sikt
▪ Säkrare och mer avkopplande mörkerkörning
▪ Enastående tillförlitlighet för maximal hållbarhet
Se hur IntelliLux fungerar på www.opel.se

IntelliLux LED® Matrix-systemet har flera avancerade belysningsalternativ:
▪ Kurvbelysning ökar säkerheten ännu mer
▪ Landsvägsbelysningen justeras automatiskt för bättre sikt på mörka vägar
▪ Stadstrafikbelysningen är perfekt i bättre upplysta miljöer
▪ Motorvägsläget garanterar säker, bländningsfri körning i höga hastigheter

1

Standard för Dynamic. Finns ej för Essentia eller Enjoy.

Innovativ teknik

13

OPEL EYE.
LITA PÅ dina sinnen.

Varje Astra är byggd för personer som älskar att köra,
vilket gör Opel Eye så sinnrikt. Det erbjuder extra
säkerhet och bekvämlighet genom ett avancerat
förarassistanssystem1, men avger inga varningar
när de inte behövs och du har alltid full kontroll.
Därför är det ingen överraskning att Astra-serien har
tilldelats högsta betyget fem stjärnor av Euro NCAP
för sina utmärkta säkerhetsegenskaper.

Opel Eye är standard för Enjoy och Dynamic.
Finns ej för Essentia.

1 
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Innovativ teknik
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DELEGERA
PÅ BEGÄRAN.
Säkerhetskameran Opel Eye1 hjälper dig att undvika kollisioner,
fortkörningsböter och så vidare.
▪ Opel Eye är ett system med avancerade säkerhetsfunktioner
▪ Det här kamerabaserade systemet fungerar som ett extra par ögon som
håller koll på omgivningen
▪ Kontinuerlig automatisk assistans hjälper föraren att hålla uppsikt
▪ Kör säkrare och mer avkopplat i trafik och i mörker
▪ Du har alltid fullständig kontroll över din Astra
▪ Aktiv varning vid körfältsavfart förhindrar onödiga varningar
▪ Adaptiv farthållare för hela hastighetsområdet2 för en lyxigare
körupplevelse
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Innovativ teknik

1.

2.

3.

1. Frontalkrocksvarning3. Varnar med en ljud- och meddelande om bilen närmar sig
långsammare fordon för snabbt. För att undvika en påkörning bakifrån börjar
systemet automatiskt att bromsa i hastigheter upp till 60 km/h.
2. Aktiv varning vid körfältsavfart3. Varningssignaler skyddar mot att bilens kurs
ändras – och ratten till och med vrider sig tillbaka något – om du börjar lämna
körfältet utan att lägga i blinkersen.
3. Igenkänning av trafikskyltar3. Det här avancerade systemet visar hastighets
begränsningar och andra trafikskyltar, inklusive tillfälliga elektroniska skyltar.
Adaptiv farthållare (ACC)3. Den håller alltid den förinställda hastigheten och det
valda avståndet (nära, medel, långt) till fordonet framför genom att automatiskt
gasa eller bromosa mellan hastigheter på 30 km/h till 180 km/h (intervall: 150 m).
Automatisk farthållare för hela hastighetsområdet (FSRA)2 är gjord för trafik
stockningar. Med FSRA förblir farthållaren aktiv även när bilen har stannat helt.

Läs mer om Opels säkerhetsteknik på www.opel.se
1

Opel Eye är standard för Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia.

2

Finns endast med vissa automatlådor.

3

En del av säkerhetssystemet Opel Eye i förarassistanspaketet.

Innovativ teknik
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UTRUSTAD för att
ÖVERTRÄFFA
FÖRVÄNTNINGAR.
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Från grundmodellen Astra Essentia till toppmodellen Astra Dynamic– de tre
utrustningsnivåerna för Astra har stil och finess som aldrig tidigare skådats
i den här bilkategorin.

Standard

essentiA

i Astra:

Essentia har all standardutrustning och dessutom:

▪ ESP®, ABS-bromsar och starthjälp i uppförsbacke
▪ Sex krockkuddar, inklusive krockskyddsgardiner i hela bilen
▪ System för övervakning av däcktryck
▪ Nackstöd i hela bilen
▪ Uppvärmd läderklädd ratt
▪ Två ISOFIX-fästen
▪ LED-halvljus för körning dagtid
▪ Elmanövrerade sidospeglar med värme

▪ Luftkonditionering
▪ Elmanövrerade fönsterhissar fram
▪ Inställning av förarstolen i sex riktningar
▪ Inställning av frampassagerarstolen i fyra riktningar
1. Svart grill.
2. 15-tums stålfälgar.

Alla Astra-modeller har funktionerna i listan ovan. Under rubrikerna
Enjoy och Dynamic hittar du några av de extra funktioner dessa
utrustningsnivåer har.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning. Hela listan med Opel Astras
funktioner hittar du på www.opel.se

1.

2.
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enjoy
Elegnata Enjoy har följande utrustning:
▪ Opel Eye – ett kamerabaserat säkerhetssystem
▪ IntelliLink R 4.0, 7˝ pekskärm
▪ 2 - zons elektronisk klimatanläggning
▪ Parkeringssensorer fram & bak
▪ Regnsensor
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1.

2.

1. Kromgrill.
2. 16-tums lättmetallfälgar.

DYNAMIC
Sportiga Dynamic lägger till hela det här kraftpaketet på Enjoy-listan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.

LED Matrix strålkastare samt LED bakljus
Backkamera inkl. stödlinjer
Sportomkopplare för ökad reaktionssnabbhet
Ergonomiska aktiva sportstolar
Svart takklädsel
Elektrisk handbroms
Nyckelfritt system ”Open & Start”

2.

1. Dimljus.
2. Dynamiska 17-tums lättmetallfälgar.
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OPC LINE SPORTPAKET.
När det gäller sportig och dynamisk design levererar Astra på alla sätt. Med OPC Line
Exteriöra eller Interiöra sportpaket1 kan du ta din Astra Kombi till nästa nivå med en fartfylld
motorsportfinish. Kombinera med 18˝ lättmetallfälgar för att göra ännu mer intryck.

OPC Line Exteriört sportpaket. Visa vad du går för. Främre och bakre paneler samt
sidokjolar för din Astra Kombikupé närmare det den gillar mest – vägen.

1
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OPC Line Exteriör och Interiör sportpaket tillval för Dynamic, finns ej för Essentia och Enjoy.

OPC Line Interiör Sportpaket. Upplev dynamik direkt.
Ergonomiska aktiva stolar, ratt med rak nederkant, svart
takklädsel och lättmetallpedaler ger interiören en
verklig premiumkänsla. Uppgradera till Alcantara för
en ännu sportigare känsla.

OPC LINE SPORTPAKET
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Solid & Brilliant

ASTRAS
PALETT.

Summit White

För en 360-gradersvy av Astra i dessa färger,
följ webblänken nederst på sidan.

Indigo Blue

Absolute Red
24

Lacker och färger

Kolla in färgerna på www.opel.se

metallic

Switchblade Silver

Magnetic Silver

Cosmic Grey

Mineral Black

Coconut Brown

Darkmoon Blue

Emerald Green
Lacker och färger
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1.

EN PLATS
ATT TRIVAS PÅ.
För dig som månar om detaljerna är Astras interiör knappast någon besvikelse.
1. E ssentia/Enjoy I. Black Talino-stolsklädsel och Atlantis-dynklädsel. Dekorlister
i Antelao Sand (Essentia/Enjoy) med Silver-inlägg (Enjoy).
2. Dynamic. Black Formula-stolsklädsel och Atlantis-dynklädsel. Dekorlister
i högblank Piano Black i två lager med Piano Black-inlägg
3. Ergonomiska, aktiva stolar med stolsinlägg och innerdynor i Siena-läder
och övriga delar i svart premiumlädereffekt på fram- och ytterbaksätena.
Dekorlisterna varierar beroende på utrustningsnivå.

2.
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Klädslar

4. Alcantara Jet Black. Stolsinlägg i Alcantara Jet Black, dynor i Jet Blackpremiumläder, innerdynor i läder. Shadow Grey-sömmar. Dekorlisterna
varierar beroende på utrustningsnivå.

4.

3.

Frossa i fler klädslar på www.opel.se

Klädslar
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1.

FÄLGARNA
SÄGER ALLT.

Bilens konturer fångar blicken, däcken
sköter snacket.
1. 18-tums lättmetallfälg. Tvåfärgad
design med tio ekrar, 7,5 J x 18,
däck 225/40 R 18 (kod 5PC).
2. 16-tums lättmetallfälg. Fem dubbel
ekrar, 7 J x 16, däck 205/55 R 16
(kod RT0).

2.

3.

3. 16-tums lättmetallfälg. Fem dubbel
ekrar, 7 J x 16, däck 205/55 R 16
(kod QO3).
4. 17-tums lättmetallfälg. Fem dynam
iska dubbelekrar, 7,5 J x 17, däck
225/45 R 17 (kod RM5).
5. 17-tums lättmetallfälg. Elegant
design med tio ekrar, 7,5 J x 17, däck
215/50 R 17 (kod RM6 eller PJE1).
6. 17-tums lättmetallfälg. Fem dubbel
ekrar med svart finish, 7,5 J x 17,
däck 225/45 R 17 (kod RSE).

5.

4.

7. 18-tums lättmetallfälg. Fem sportiga
dubbelekrar, 7,5 J x 18, däck
225/40 R 18 (kod 5PB).

6.

Kolla in alla fälgar på www.opel.se
1

”PJE” tillval och endast för CNG-motorer. 16˝ stålfälg med hjulsidor standard för CNG.

7.
Fälgar
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ÖNSKA DIG
VAD DU VILL.
Det finns bara en sak som är mer tillfredsställande än att hitta drömbilen:
att anpassa den med tillval och tillbehör så att den tillgodoser just dina
behov exakt – precis som en ny bil alltid ska göra.
1. FlexConnect-system. En mångsidig serie som fästs på framstolarnas
nackstöd. Den här hållaren är till för en surfplatta, andra är till för
shoppingkassar, ytterkläder eller dryck.
2. Taklasthållare och Thule-fästen. För stora takboxar och sportutrustning
som surfingbrädor, skidor, cyklar eller varför inte kitesurfingprylarna.
3. Upplysta instegslister. Skydda lacken och ge passagerarna en glimt
av premiumdekoren.
4. Justerbar AirWellness-doftspridare. Fästs i PowerFlex-stången och ger
uppfriskande dofter som Energizing Dark Wood, Balancing Green Tea eller
Purifying Essence.
5. Backspegelskåpor, kolfiber. Iögonfallande backspegelskåpor med
dynamisk kolfiber är lätta att montera och ta bort.
6. Universalhållare för smarttelefoner. Fästs i PowerFlex-stången och laddar
smarttelefonen på ett enkelt sätt inom smidigt synhåll. PowerFlex-fästet
är modulbaserat, så du kan enkelt sätta dit AirWellness-doftspridaren
i stället.

1.
30

Tillbehör

7. Vändbar hård lastmatta. Halksäker och skyddar mot spill och smuts för ett
rent lastutrymme. Om du vill ha en mjukare yta vänder du bara på mattan.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Utforska alla Astra-tillbehör på www.opel.se

Tillbehör
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EN GOD

nyhet.
Astras funktioner har överträffat riktmärken
som definierat hela bilkategorin. Våra motorer följer
samma linje.
▪ Smidiga motorer levererar nog med kraft för det lätta chassit
▪ 1.6 Turbo presterar sportiga 147 kW (200 hk)
▪ Alla dieselmotorer har den senaste generationen av vår teknik för
minskning av NOx-teknik för utsläppskontroll

Däckmärkning
FÄLGAR

195/65
R 15

205/55
R 16

215/55
R 16

215/50
R 17

225/45
R 17

225/40
R 18

Bränsleeffektivitetsklass

B

C–B

C

C

C–B

C

Våtgreppsklass

B

B–A

A

A

B–A

B

Mätvärde för externt rullningsbuller (dB)

71

72–71

71

72

71

70

Klass för externt rullningsbuller

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med
standardutrustning.
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Motorer, däck och växellådor

1
Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon, och de relevanta värdena översätts tillbaka för att möjliggöra jämförbarhet
i NEDC, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/1151.
Kontakta din återförsäljare för att få den senaste informationen och kontrollera om värdena har ändrats. Värdena tar inte hänsyn till specifik användning och körförhållanden, utrustning eller tillval, och kan variera beroende på däckformat. Mer
information om officiell bränsleförbrukning och CO2 -utsläppsvärden finns i riktlinjen ”Riktlinje för bränsleförbrukning, CO2 -utsläpp för nya personbilar” som finns tillgänglig kostnadsfritt hos alla återförsäljare eller på www.transportstyrelsen.se.
2
H-gas i m3/100 km. 3 Fordon med BlueInjection-teknik behöver fyllas på med AdBlue® enligt rekommenderade serviceintervall. Färddatorn indikerar när påfyllning behövs. Mer information finns på www.opel.se

Motorer och växellådor
MOTORER

Växellåda

1.0 ECOTEC® Turbo
Direct Injection
(77 kW/105 hk)
med start/stopp-system

1.4 Turbo
Direct Injection
(92 kW/125 hk)

MT-5

1.4 Turbo
Direct Injection
(110 kW/150 hk)
med start/stopp-system

MT-6

1.6 Turbo
Direct Injection
(147 kW/200 hk)
med start/stopp-system

MT-6

Utsläppsstandard

AT-6

MT-6

AT-6

Euro 6d-TEMP

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.
Bränsle

Bensin

Förbrukning

i l/100 km1

Stadskörning

5,9–5,4

8,0–7,6

7,7–7,6

7,4–7,3

8,5–8,5

8,7–8,3

Landsvägskörning

4,5–4,1

5,0–4,8

4,9–4,8

4,9–4,5

5,5–5,1

5,6–5,3

Blandad körning

5,0–4,7

6,1–5,8

5,9–5,8

5,9–5,5

6,6–6,3

6,7–6,4

Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km1

116–107

141–133

136–133

130–127

151–144

154–146

MOTORER

1.4 ECOTEC® CNG Turbo
(81 kW/110 hk)2

Växellåda

MT-6

1.6 ECOTEC® Diesel
(81 kW/110 hk)
med BlueInjection-teknik3 och
start/stopp-system

1.6 Diesel
(100 kW/136 hk)
med BlueInjection-teknik3 och
start/stopp-system

MT-6

Utsläppsstandard

MT-6

AT-6

Euro 6d-TEMP

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.
Bränsle

CNG

Diesel

Förbrukning

i kg/100 km1

i l/100 km1

Stadskörning

8,5–8,3

5,7–5,5

5,7–5,3

6,3–5,9

Landsvägskörning

5,3–5,1

3,9–3,8

4,4–4,1

4,4–3,9

Blandad körning

6,5–6,3

4,5–4,4

4,7–4,4

5,1–4,6

Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km1

116–113

120–115

125–116

134–122

MT-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda, AT-6 = 6-växlad automatisk växellåda

Saknar du någon uppgift? Besök www.opel.se

Motorer, däck och växellådor

33

VÄLJ EN
VINNARE.
Opel har tagit fram ett nytt utbud av färger som lyfter
fram Astra Kombikupé och Sports Tourer. Räkna med ett
svårt val.
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Lacker och färger
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S/MY19

THE FUTURE IS EVERYONES

Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte exakt.
Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland.
Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.com/astra

Utgåva 07/18

