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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Nova Opel Astra: ponudba pogonskih sklopov 

 

Poln spekter: nova generacija prvič na voljo tudi kot priključni hibrid in povsem baterijsko 

električna Astra-e 

 

• Zabavna in odgovorna vožnja: vrhunski priključni hibridi v dveh stopnjah zmogljivosti 

• Nič emisij: prodajna uspešnica v kompaktnem segmentu leto po uvedbi nove 

generacije tudi kot Opel Astra-e s povsem električnim pogonom 

• Alternativni pogoni: ponudbo dopolnjujejo izjemno učinkoviti bencinski in dizelski 

motorji  

 

Nova Opel Astra vstopa v novo dobo – in kaže, kaj Opel misli z izrazom ‘greenovation’ 

(zelene inovacije): okoljsko ozaveščeno veselje do vožnje. To se začne pri ponudbi 

pogonov. Najnovejša generacija uspešnice kompaktnega segmenta ni le prvič 

elektrificirana – je tudi prvi Oplov model, ki bo na voljo kot priključni hibrid v dveh 

stopnjah zmogljivosti, leta 2023 pa tudi kot povsem baterijsko električna Astra-e. Od 

oktobra, ko so trgovci začeli zbirati naročila, so na voljo tudi različice z izjemno 

učinkovitimi bencinskimi in dizelskimi motorji v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim in 

osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom z optimiziranim trenjem. 

 

Kar zadeva alternativne pogonske možnosti, je v ponudbi nove Astre za vsakogar nekaj. 

Kupci bodo kmalu lahko izbirali med povsem električnim pogonom, priključnim hibridom 

in klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem. Razpon sistemske moči sega od 81 

kW/110 KM do 165 kW/225 KM (kombinirana poraba goriva po WLTP1: 1,0–5,8 l/100 km, 

emisije CO2 22–131 g/km) – zato so zagotovljene vrhunske vozne zmogljivosti. Opel v 

najnovejši generaciji svoje uspešnice kompaktnega segmenta uživanje v vožnji združuje 

z vrhunsko učinkovitostjo in odgovorno vožnjo. Nova Astra nadaljuje Oplovo tradicijo 

 
1 Navedeni podatki o porabi in emisijah CO2 so skladni s homologacijo WLTP (uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018 se za 

homologacijo novih vozil uporablja svetovno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP), ki je nov in bolj realističen 

preskusni postopek za merjenje porabe goriva in izpustov CO2. WLTP v celoti nadomešča ‘novi evropski vozni cikel’ (NEDC), ki so ga 

kot preskusni postopek uporabljali prej. Zaradi realnejših preskusnih pogojev so po WLTP izmerjeni podatki o porabi goriva in emisijah 

CO2 v številnih primerih višji v primerjavi s podatki, izmerjenimi po NEDC. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 se lahko razlikujejo 

glede na specifično opremo, dodatno opremo/opremo za doplačilo in dimenzije pnevmatik. 
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prinašanja inovativnih in prelomnih tehnologij v kompaktni segment, da so dostopne 

vsem – in to velja tudi za ponudbo pogonskih sklopov. 

 

Tehnološko napreden pogon za najvišjo učinkovitost: nova Astra kot priključni hibrid 

 

Vrh ponudbe pogonov predstavlja Astra kot priključni hibrid. Priključno hibridna Astra, ki 

je na voljo že od začetka sprejemanja naročil, razvije sistemsko moč 133 kW/180 KM in 

največji navor 360 njutonmetrov (kombinirana poraba goriva po WLTP1: 1,1 l/100 km, 

emisije CO2 24–26 g/km). Izjemno zmogljivost zagotavlja zgledna interakcija motorja z 

notranjim zgorevanjem in elektromotorja. V tem primeru 1,6-litrski štirivaljni bencinski 

motor zagotavlja 110 kW/150 KM, elektromotor pa prispeva do 81,2 kW/110 KM. Za 

mestno vožnjo brez emisij je možno preprosto izbrati električni način. Takrat lahko nova 

priključno hibridna Astra s pomočjo 12,4-kWh baterije izključno na električni pogon 

prevozi do 60 kilometrov po WLTP2. 

 

Vrhunec v ponudbi hibridnih motorjev je odličen motor z osupljivo sistemsko močjo 165 

kW/225 KM in največjim navorom 360 njutonmetrov (kombinirana poraba goriva po 

WLTP1: 1,1–1,4 l/100 km, emisije CO2 24–31 g/km; predhodni podatki), ki ga bo mogoče 

naročiti tekom leta. Bencinski motor v tem primeru razvije 133 kW/180 KM. Moč se na 

prednjo os prenaša prek udobnega osemstopenjskega avtomatskega menjalnika. 

 

Obe priključni hibridni različici ponujata veliko uživanja v vožnji: odlikuje ju športnemu 

avtomobilu podoben pospešek iz mirovanja do 100 km/h v 7,6 sekunde, dosežeta pa 

največjo hitrost do 225 oziroma 235 km/h (135 km/h z električnim pogonom). 

 

Ultra-sodobni motorji z notranjim zgorevanjem: živahni bencinski in dizelski pogoni 

 

Kupci lahko glede na svoje zahteve in individualne želje izberejo ustrezno vrsto pogona. 

Motorje z notranjim zgorevanjem, ki dopolnjujejo ponudbo nove Opel Astre, odlikujeta 

tudi izjemna učinkovitost in varčna poraba goriva. 

 

 
2 Doseg izključno z električnim pogonom v skladu z WLTP: 59–60 km, električni doseg (mestna vožnja po EAER) 70–74 km. Doseg je 

bil določen v skladu z metodologijo za preskusni postopek WLTP (R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1151). V vsakdanjih razmerah se 

lahko dejanski doseg razlikuje in je odvisen od različnih dejavnikov, zlasti od načina vožnje, značilnosti poti, zunanje temperature, 

uporabe ogrevanja in klimatske naprave ter predhodnega ogrevanja oziroma hlajenja vozila. 
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1,2-litrski trivaljni turbo bencinski motor z neposrednim vbrizgom goriva in 

šeststopenjskim ročnim menjalnikom razvije moč 81 kW/110 KM (kombinirana poraba 

goriva po WLTP1: 5,4–5,5 l/100 km, emisije CO2 123–126 g/km). Poleg tega je na voljo tudi 

bencinski motor z močjo 96 kW/130 KM in šeststopenjskim ročnim menjalnikom 

(kombinirana poraba goriva po WLTP1: 5,4–5,7 l/100 km, emisije CO2 123–129 g/km) ali 

osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom (kombinirana poraba goriva po WLTP1: 5,6–

5,8 l/100 km, emisije CO2 126–131 g/km). Bencinski motor razvije največji navor 230 Nm od 

1750 vrtljajev v minuti. 

 

1,5-litrski štirivaljni dizelski motor s 96 kW/130 KM zagotavlja največji navor 300 Nm pri 

1750 vrtljajih v minuti in je na voljo s šeststopenjskim ročnim menjalnikom (kombinirana 

poraba goriva po WLTP1: 4,3–4,5 l/100 km, emisije CO2 113–119 g/km) ali osemstopenjskim 

avtomatskim menjalnikom (kombinirana poraba goriva po WLTP1: 4,5–4,6 l/100 km, 

emisije CO2 117–122 g/km). 
 

KONTAKT:  

Ana Železnik, WAE S (+38640-666-302, ana.zeleznik@wallisautomotive.eu). 

 
O Oplu 
Opel je eden največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov in je z obsežno ofenzivo elektrifikacije 

prevzel vodilno vlogo pri zmanjšanju emisij CO2. Podjetje je v Rüsselsheimu v Nemčiji leta 1862 

ustanovil Adam Opel. Avtomobile so začeli izdelovati leta 1899. Opel je del korporacije Stellantis NV, 

globalno vodilnega podjetja, ustvarjenega za novo dobo trajnostne mobilnosti, ki je januarja 2021 

nastalo z združitvijo Groupe PSA in FCA Group. Skupaj z britansko sestrsko znamko Vauxhall je Opel 

prisoten v več kot 60 državah po vsem svetu. Opel dosledno izvaja strategijo elektrifikacije za 

zagotavljanje trajnostnega uspeha in izpolnitev pričakovanj uporabnikov glede mobilnosti v 

prihodnosti. Do konca leta 2024 bodo vsi evropski Oplovi modeli osebnih vozil na voljo tudi v 

elektrificirani različici. Od leta 2028 bo Opel v Evropi povsem osredotočen na baterijsko-električna 

vozila.  

Obiščite https://int-media.opel.com 

 
O WAE S d.o.o. 
WAE S d.o.o. je hčerinsko podjetje WAE Kft., s sedežem na Madžarskem, ki se že 30 let ukvarja z 

avtomobilskim poslom v srednji in vzhodni Evropi. Decembra 2020 je podjetje postalo veleprodajni 

uvoznik za vozila Opel v Sloveniji in v ospredje postavlja tako partnerje kot stranke. Verjame v prvovrstne 

storitve skozi učinkovit poslovni model z agilnimi odločitvami in osredotočenostjo na vsako posamezno 

stranko. V podjetju WAE S d.o.o. so zavezani k rasti in razvoju, ter dolgoročnemu uspešnemu poslovanju 

Opla in skrbi za blagovno znamko v Sloveniji tudi v prihodnje. 
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