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Opel ја најави новата Astra
Opel отсекогаш имал силен и 

квалитетен адут во компакт 
класата, а Astra е горд наследник 

на Kadett со кого и започна 
приказната. Првата генерација на 

Kadett се појавила на пазарот во 
1936 година, а за следната Kadett 

A генерација купувачите морале 
да чекаат до 1962 година. Во 1991 

година, „штафетата“ ја презема 
првата генерација на Astra.

Почеток на 
приказната

о Mokka, Adam, Corsa и Karl, 
Opel продолжува со трендот 

на лансирање на комплетно нови 
автомобили, кои во случајот со 
Astra значат нова генерација на 
вториот најпродаван автомобил 
на германската марка.
Кратко по тестирањето на 
прототипот, Opel ги објави и 
првите официјални фотографии 
на комплетно новата генерација 
на Astra, која веќе е подготвена 
за септемвриската премиера 
во Франкфурт од каде ќе започ-
не една, сигурни сме, успешна 

Портфолиото на 
компакти на Opel како 

Kadett и Astra во 
историјата значи про-

дажба од над 24 
милиони примероци

приказна. 
Однадвор помала, однатре попро-
сторна и со успешно комплетира-
на диета, Astra доаѓа во најдобро 
издание досега и ќе ги предиз-
вика поновите ривали од компакт 
класата.

A генерација купувачите морале 
да чекаат до 1962 година. Во 1991 

година, „штафетата“ ја презема 
првата генерација на Astra.

П

Неколку месеци пред премиерата, производителот со први 
официјални детали за новата генерација

Почетната верзија ќе 
биде со бензинецот 

со три цилиндри и 95 
коњски сили

Актуелно

Opel ја најави новата Astra
Неколку месеци пред премиерата, производителот со први 
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Актуелно

Opel ја најави новата Astra Изразено во бројки, тоа значи 5 
сантиметри пократка за вкупни 
4,37 метри и минимално пома-
ло меѓуоскино растојание, а во 
зависност од изведбата, новата 
GM платформа и ќе и обезбеди 
на Astra намалување на тежи-
ната меѓу 120 и 200 килограми 
со уште подобра распределба на 
истата. Повеќе простор за нозете 
на задната клупа и поголема 
удобност за возачот и совозачот 
кои нема да бидат разочарани од 
ергономијата и комодитетот во 
седиштата за лесно совладување 
и на подолги делници.
За понудата да биде уште 
подобра ќе влијае и одлуката 
на Opel со овој автомобил во 
комбинација да бидат само 
моторите од најновото ултрамо-
дерно семејство на агрегати од 
Риселсхајм. 
Понудата на мотори значи опција 
за силина меѓу 95 и 200 коњски 
сили, а основната бензинска 
изведба ќе располага со мотор 

со три цилиндри и 105 коњски 
сили. 1.6 литарскиот CDTI агрегат 
во најмалку моќното издание ќе 
смета на 95 коњски сили, а Opel 
посебно го истакнува алумини-
умскиот 1.4 литарски ECOTEC 
мотор кој на располагање има 145 
коњски сили и вртежен момент од 
250 Nm.
Во однос на конективноста, Opel 
Astra во своето портфолио очеку-
вано ќе го добие OnStar системот 
(во земјите во кои е достапен), 
а ќе биде и првиот компакт со 
Matrix LED светла.
Септемврискиот саем во Франк-
фурт ќе биде настанот на кој ќе 
биде претставената новата Astra, 
a тоа ќе значи нов позитивен 
импулс за Opel веќе по стартот на 
продажбата кон крајот на година-
та. Тоа го докажува и фактот што 
статистиката вели дека портфо-
лиото на компакти на Opel како 
Kadett и Astra во историјата значи 
продажба од над 24 милиони 
примероци. 

Astra со доаѓа со намалена должина и тежина и поголем комфор за патниците

Opel Astra во своето портфолио 
очекувано ќе го добие OnStar системот

Поквалитетни материјали и трендовски изглед во кабината на новата Astra

Секоја генерација ги зголемува стандардите во однос 
на безбедноста, комфорот и ефикасноста, а новата 

Astra уште еднаш ќе постави нови стандарди во компакт 
класата. Меѓу другото, ова ќе биде и прв Opel кој ќе биде 

лансиран со уникатниот OnStar сервис кој е подготвен 
да помогне, асистира и да ги спасува сопствениците на 

Astra 24 часа дневно, 365 дена во годината, 
- Карл-Томас Нојман, CEО на Opel

Opel Astra во своето портфолио 
очекувано ќе го добие OnStar системот

Поквалитетни материјали и трендовски изглед во кабината на новата Astra

Opel ја најави новата Astra




