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Nowy Opel Corsa: pi  gwiazdek Euro NCAP za poziom bezpiecze stwa

Najwy sza ocena za poziom bezpiecze stwa pasa erów w testach zderzeniowych

Rüsselsheim. Wkrótce po wiatowej premierze na Mi dzynarodowym Salonie

Motoryzacyjnym w Londynie nowy Opel Corsa jest ju  jednym z najlepszych modeli

w swojej klasie pod wzgl dem bezpiecze stwa. Niezale na europejska organizacja

oceniaj ca nowe samochody Euro NCAP (European New Car Assessment Programme)

przyzna a modelowi Corsa najwy sz  not  (pi  gwiazdek) za poziom bezpiecze stwa

pasa erów. W wymagaj cych testach wysoko oceniono Cors  tak e pod wzgl dem

ochrony dzieci i pieszych, przyznaj c w obydwu kategoriach po trzy gwiazdki.

Hans Demant, Dyrektor Generalny Adam Opel GmbH i Wiceprezes ds.

Technicznych GM Europe: „Z wielk  przyjemno ci  przyjmujemy ten dowód

uznania dla zaanga owania firmy Opel na rzecz bezpiecze stwa. Jednak e dobre

wyniki w testach zderzeniowych to dopiero cz  efektów naszych intensywnych

prac konstrukcyjnych. Równie wa ne jest dla nas zapobieganie wypadkom

poprzez zaawansowane koncepcje podwozia lub takie innowacje, jak system

adaptacyjnego o wietlania drogi Adaptive Forward Lighting. W badaniach

nad bezpiecze stwem pasywnym koncentrujemy si  g ównie na zapewnieniu

maksymalnej ochrony pasa erom, pieszym i innym u ytkownikom dróg

we wszystkich rodzajach wypadków”.

Integralny system bezpiecze stwa w nowej Corsie to efekt kilkudziesi ciu lat prac

badawczo-rozwojowych prowadzonych w Rüsselsheim przez in ynierów zajmuj cych

si  bezpiecze stwem. Wszystkie istotne systemy bezpiecze stwa czynnego i biernego,

które przyczyniaj  si  do ograniczenia zagro  w czasie jazdy lub kolizji, nale

w samochodach marki Opel do jednego systemu: SAFETEC.

Do elementów podnosz cych pasywne bezpiecze stwo kierowcy i pasa erów w nowej

Corsie nale  mi dzy innymi: zoptymalizowane strefy kontrolowanego zgniotu
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i wzmocnienia specjalnie dostosowane do tych stref, dwufazowe czo owe poduszki

powietrzne, których stopie  nape nienia zale y od si y uderzenia w czasie kolizji, boczne

poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa era z przodu, pirotechniczne napinacze pasów

bezpiecze stwa i regulacja wysoko ci mocowania przednich pasów bezpiecze stwa,

a tak e opatentowany system od czania peda ów PRS (Pedal Release System), który

w razie silnego uderzenia w przód pojazdu zmniejsza ryzyko urazów stóp kierowcy.

System ISOFIX gwarantuje optymalne zamocowanie noside ek i fotelików dzieci cych,

a o obowi zku zapi cia pasa bezpiecze stwa przypomina kierowcy optyczny

i akustyczny sygna  ostrzegawczy. Bezpiecze stwo aktywne zapewniaj  mi dzy innymi:

zaawansowane podwozie i najnowocze niejsze systemy ABS i ESP, a tak e innowacyjne

rozwi zania w uk adzie o wietlenia pojazdu, takie jak reflektory poprawiaj ce widoczno

w zakr tach.

W razie uaktywnienia si  uk adu ABS w czasie hamowania, adaptacyjne wiat a „stop”

wiec wiat em pulsuj cym z cz stotliwo ci  pi ciu b ysków na sekund , ostrzegaj c

innych kierowców. Nape nienie si  poduszek powietrznych powoduje automatyczne

czenie wiate  awaryjnych jako ostrze enia dla innych u ytkowników drogi. Takie

rozwi zania, jak specjalna pianka o ma ej g sto ci przed belk  wzmacniaj  przedni

zderzak oraz maska silnika specjalnie zaprojektowana pod k tem skutecznego

poch aniania energii uderzenia pomagaj  ograniczy  urazy pieszego w razie kolizji

z jego udzia em.

Oceniaj c bezpiecze stwo pasa erów Euro NCAP przeprowadza trzy ró ne testy

zderzeniowe: zderzenie czo owe przy pr dko ci 64 km/h ze sta  odkszta caln

przeszkod  przesuni  wzgl dem osi symetrii pojazdu o 40 procent, uderzenie bokiem

pojazdu z pr dko ci  50 km/h w ruchomy odkszta calny obiekt (w obydwu przypadkach

przeszkody symuluj  inny pojazd) oraz uderzenie bokiem pojazdu w s up z pr dko ci

29 km/h. Partnerami programu Euro NCAP s  mi dzy innymi: Komisja Europejska,

niemieckie, brytyjskie i holenderskie ministerstwa transportu, a tak e automobilkluby,

w tym niemiecki ADAC.
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