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Nowoczesna stylistyka i zaawansowane technologie: Opel prezentuje
od wie on  Vectr  i Signum

• Interesuj ca stylistyka przodu wyra a dynamizm jazdy

• Nowy, doskona y, aluminiowy silnik benzynowy V6 turbo o mocy 230 KM

• Wszystkie silniki wysokopr ne wyposa one s  standardowo w bezobs ugowy filtr

cz stek sta ych, nowa jednostka 1.9 CDTI o mocy 100 KM

• Udoskonalone zawieszenie IDS zapewnia lepsze prowadzenie i wy szy komfort

• Najwy szy poziom innowacji w tej klasie pojazdów, obejmuj cy m.in. uk ad sta ej

kontroli amortyzacji CDC, powi zane z uk adem kierowniczym reflektory adaptacyjne

AFL i uk ad zachowania toru przyczepy

Rüsselsheim. Najwa niejsze wprowadzone rozwi zania w modelach Vectra i Signum

obejmuj  ca kowicie odnowiony, przykuwaj cy uwag  przód, zmodyfikowan  gam

silników z now  jednostk  2.8 V6 turbo o mocy 230 KM oraz wiele nowinek technicznych.

Najnowsza wersja popularnego przedstawiciela Opla w klasie samochodów rednich

wykorzystuje tak e nowe ustawienie podwozia ze zoptymalizowanym uk adem

kierowniczym, zapewniaj ce jeszcze lepsz  dynamik  i wi kszy komfort jazdy. Uk ad

interaktywnego zawieszenia IDSPlus z systemem sta ej kontroli amortyzacji CDC, to wci

wyj tek w tej klasie samochodów, dost pny obecniew wi kszej liczbie wersji silnikowych.

Inne, niezbyt cz sto spotykane rozwi zania w tej klasie, to biksenonowe reflektory

adaptacyjne AFL i bezobs ugowy filtr cz stek sta ych, standardowo oferowany we

wszystkich wersjach wysokopr nych, w tym z nowym silnikiem 1.9 CDTI o mocy 100 KM.

Nowa Vectra i Signum produkowane b  w nowoczesnym zak adzie w Rüsselsheim

w Niemczech, a sprzeda  rozpocznie si  na prze omie wrze nia i pa dziernika.

„Nowy przód wyra nie odzwierciedla doskona  dynamik  jazdy nowej Vectry i nowego

Signum” – mówi Hans H. Demant, wiceprezes GM Europe ds. technicznych i dyrektor

generalny Adam Opel AG. – „Pe ena wyrazu stylistyka i najnowsze rozwi zania s  typowe
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dla modeli Opla”. Wkrótce po wej ciu na rynek w 2002 roku Vectra sta a si  bestsellerem

europejskiej klasy samochodów rednich i utrzyma a t  pozycj  w ubieg ym roku,

osi gaj c udzia  w rynku na poziomie 9,2 procenta. Do chwili obecnej sprzedano na

ca ym wiecie oko o 600 000 egzemplarzy Vectry trzeciej generacji. Vectra zdoby a tak e

najwy sze noty w wielu testach prowadzonych przez niemieckie i europejskie media

motoryzacyjne.

Dynamiczny front w nowym j zyku stylistycznym Opla i udoskonalone wn trze

Najbardziej charakterystyczn  cech  nowej cztero- i pi ciodrzwiowej Vectry sedan, Vectry

kombi i Opla Signum jest zaprojektowany ca kowicie od nowa przód, stanowi cy kolejny

etap ewolucji j zyka stylistyki Opla. Wraz z charakterystyczn  lini  okien przód pojazdu

wyra a dynamizm i sportowy charakter samochodu. Inne cechy charakterystyczne to

typowe dla Opla prze amanie maski silnika, ostrzej zarysowany przedni zderzak oraz,

co najwa niejsze, przednie lampy, zachodz ce na nowo zaprojektowane b otniki i mask .

Przyci gaj  one uwag  dzi ki cylindrycznym reflektorom, ukrytym pod przejrzystymi

szklanymi obudowami. Szeroka, chromowana listwa z du ym logo Opla, to dominuj ca

cecha os ony ch odnicy. Czarny, przypominaj cy struktur  plaster miodu, przedni i du e

boczne wloty powietrza ze zintegrowanymi wiat ami przeciwmgielnymi podkre laj

przód nowej Vectry.

Wn trze modeli Signum i Vectra jeszcze nigdy nie oferowa o tak wysokiej jako ci

i doskona ego wykonania. Górna cz  panelu instrumentów i drzwi wyko czone s

materia em przypominaj cym skór . Deska rozdzielcza tworzy wra enie wi kszej lekko ci

i elegancji dzi ki nowym konturom panelu instrumentów, zaokr glonym naro nikom

wlotów powietrza i chromowanym prze cznikom. Ca  uzupe nia nowy, dwukolorowy

dekor z du ymi wstawkami z drewna lub aluminium, wie cz cy górn  cz  panelu.

Wszystkie wersje nowej Vectry i Signum wyposa one s  w sportow , trzyramienn

kierownic .

Dzi ki innowacyjnej koncepcji nadwozia, cz cej w sobie przestronno  kombi i sportow

lini  coupé, oraz innowacyjnemu systemowi FlexSpace, Signum zajmuje szczególne

miejsce w ród pojazdów Opla klasy redniej. Aby podkre li  to w sposób wizualny,

konstruktorzy dodali do designu przedniej cz ci nowego Signum kilka nowych

elementów. Metaliczno-szare belki os ony ch odnicy, centralny wlot powietrza otoczony
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chromowan  ramk  w kszta cie litery U i wiat a przeciwmgielne w chromowanych

obwódkach podkre laj ce pionowe linie i wyra aj ce dyskretn  elegancj .

Nowy silnik 2.8 V6 turbo, rozszerzona gama silników wysokopr nych, standardowo

oferowany filtr DPF

W nowej Vectrze i Signum dost pna jest szeroka gama nowoczesnych silników ECOTEC –

pi  benzynowych (o pojemno ci skokowej 1,6 – 2,8 litra i mocy 100 – 230 KM) i cztery

wysokopr ne CDTI z uk adem wtrysku bezpo redniego common-rail (o pojemno ci 1,9 –

3,0 litra i mocy 100 – 184 KM), wyposa one standardowo w bezobs ugowy filtr cz stek

sta ych. Wszystkie silniki spe niaj  wymagania normy emisji spalin Euro 4.

Najsilniejsz  jednostk  w modelu Vectra i Signum jest obecnie ca kowicie nowy,

sze ciocylindrowy, aluminiowy silnik benzynowy o pojemno ci skokowej 2,8 litra,

wyposa ony w podwójn  spr ark , która zapewnia ogromn  moc. Widlasty silnik

sze ciocylindrowy z g owicami ustawionymi pod k tem sze dziesi ciu stopni,

wykorzystuj cy zmienne fazy rozrz du, osi ga 90 procent wynosz cego maksymalnie 330

Nm momentu obrotowego ju  przy 1.500 obrotach na minut . Maksymalna jego warto

dost pna jest w przedziale obrotów od 1.800 do 4.500. Osi gi, jakie zapewnia ta

jednostka, s  równie imponuj ce: potrzeba zaledwie 7,4* sekundy, aby rozp dzi  pojazd

od zera do 100 km/h, a jego maksymalna pr dko  wynosi oko o 250* km/h – to nowy

rekord w przypadku Vectry. Najsilniejsz  jednostk  wysokopr  jest silnik 3.0 V6 CDTI

o mocy 135 kW/184 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm, dost pnym

ju  przy 2.000 obrotów na minut . Gam  diesli uzupe nia nowa jednostka 1.9 CDTI

o mocy 100 KM.

Przegl d silników ECOTEC *:

Benzynowe Wysokopr ne (wszystkie standardowo

wyposa one w filtr cz stek sta ych DPF)

1.6   74 kW/100 KM, 150 Nm

1.8   90 kW/122 KM, 167 Nm 1.9 CDTI  74 KW/100 KM, 260 Nm

2.0 Turbo  129 kW/175 KM, 265 Nm 1.9 CDTI  88 kW/120 KM, 280 Nm

2.2 Direct  115 kW/155 KM, 220 Nm 1.9 CDTI  110 kW/150 KM, 320 Nm

2.8 V6 Turbo  169 kW/230 KM, 330 Nm 3.0 V6 CDTI  135 kW/184 KM, 400 Nm

* Dane wst pne
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W zale no ci od silnika, dost pna jest pi cio- lub sze ciobiegowa r czna lub

automatyczna skrzynia biegów. Poza podstawowymi jednostkami benzynowymi 1.6

i 1.8, wszystkie silniki standardowo wspó pracuj  z sze ciobiegow  r czn  skrzyni

biegów, za  sze ciobiegowa automatyczna przek adnia z funkcj  ActiveSelect dost pna

jest z silnikami 2.8 V6 Turbo, 1.9 CDTI o mocy 150 KM i 3.0 V6 CDTI.

Lepsze prowadzenie, wy szy komfort

Udoskonalone interaktywne zawieszenie IDS zapewnia jeszcze lepsz  kontrol  nad

pojazdem i odczuwalnie wy szy komfort jazdy. Nowe zestrojenie przedniego i tylnego

zawieszenia, jak równie  elektro-hydraulicznego uk adu kierowniczego przyczynia si

do wy szej stabilno ci podczas jazdy i zapewnia lepsze reakcje uk adu kierowniczego

w trakcie jazdy na wprost. Oprócz precyzyjnego zestrojenia zwieszenia, komfort jazdy

podwy szaj  zoptymalizowane tuleje przedniej i tylnej osi.

Jeszcze bardziej poszerzona gama doskona ych rozwi za  technicznych

Interaktywne zawieszenie IDSPlus z systemem sta ej kontroli amortyzacji CDC oraz sie

cz ca wszystkie systemy kontroli jazdy wci  nie maj  sobie równych w segmencie

samochodów rednich, co zapewnia Oplowi przoduj  pozycj  w kategorii

adaptacyjnych uk adów jezdnych. Inne nowo ci w Vectrze i Signum to biksenonowe

reflektory adaptacyjne AFL o dynamicznym zakrzywieniu promienia wiat a czy

regulowany w zale no ci od warunków pogodowych, zalecany przez ortopedów fotel

kierowcy MultiContour. Nowe opcje to program stabilizacji toru jazdy przyczepy,

zapobiegaj cy wychylaniu si  samochodu i przyczepy, system dogrzewania Quickheat

i gniazdo telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth i kontrol  g osow .

Elastyczno  w dynamicznej konstrukcji

Cho  ju  wersja sedan mo e poszczyci  si  przestronnym wn trzem, Vectra kombi

podtrzymuje tradycj  wytyczania nowych standardów w klasie redniej, a to za spraw

baga nika o pojemno ci a  1.850 l (standard VDA). Oprócz tego wersja ta oferuje kilka

przemy lanych i praktycznych rozwi za , jak wszechstronny system FlexOrganizer

do baga nika, zdalnie otwierana klapa baga nika czy chowany hak holowniczy.

Opel Signum ma taki sam rozstaw osi (2830 mm) jak Vectra kombi, która jest o 130 mm

sza od wersji sedan. Dzi ki unikalnemu systemowi FlexSpace, Signum zapewnia

ogromn  elastyczno  przy dynamicznym i eleganckim wygl dzie. Wystarczy kilka
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prostych czynno ci, aby zmieni  samochód pi ciomiejscowy w czteroosobow  limuzyn

o wyj tkowym poziomie komfortu, spotykanym w samochodach luksusowych. Ka dy ze

skrajnych foteli mo na przesuwa  o 130 mm, co zapewnia optymaln  przestrze  na nogi

lub alternatywnie – pojemny baga nik. Po z eniu opar  wszystkich tylnych foteli

powstaje przestrze  baga owa o ca kowicie p askiej pod odze. W takiej konfiguracji

mo na przewie  nawet 1.410 litrów adunku. Niedo cigniona wszechstronno ,

wyj tkowe wn trze, innowacyjne technologie i unikalna koncepcja nadwozia, zapewniaj

modelowi Signum szczególne miejsce w segmencie samochodów rednich.

Tekst i zdj cia dost pne pod adresem www.media.opel.com
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