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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Nova Opel Astra: poudarek razvoja 

 

Nabita s čustvi: drugačen razvojni pristop za novo Opel Astro 

 

• Nov način: razvoj vozila se osredotoča na ‘zaznano kakovost’ 

• Novo upravljanje: polovico ekipe glavne inženirke Marielle Vogler sestavljajo ženske 

• Novi zvoki: posebna zvočna kulisa za novo Astro 

 

 

Nova Opel Astra s svojim drznim in čistim oblikovanjem zbuja čustva. To je tudi 

posledica njene zelo posebne razvojne poti, ki jo prodajna uspešnica – prvič na voljo kot 

elektrificiran model – odraža tako zunaj kot znotraj. Popolnoma novo šesto generacijo 

Astre je 25-članska osrednja ekipa razvijala tri leta. Presenetljivo je, da je bila približno 

polovica članov ekipe ženskega spola. Merila kakovosti strateških dobaviteljev za Astro je 

na primer usmerjala Zuzana Majorova. Razvoj povsem digitalne armaturne plošče Opel 

Pure Panel je vodila Haiyan Yu. Oblikovanje notranjih barv in materialov je v veliki meri 

določila Ilka Höbermann s svojo ekipo. In zdi se logično, da je bila Mariella Vogler kot 

glavna inženirka odgovorna za celoten razvoj in je velik poudarek namenila ‘zaznani 

kakovosti’. 

 

“Zbrala se je mednarodna ekipa, ki je uresničila cilj z veliko odprtostjo in medsebojnim 

spoštovanjem,” pravi Mariella Vogler. “Avta, ki je sposoben vzbujati pozitivne občutke, ne 

moreš ustvariti s komolčarsko miselnostjo. Na rezultat ni toliko vplival ženski dejavnik, 

temveč različne sposobnosti in talenti, ki so omogočili boljše sodelovanje, interakcijo in s 

tem končni izdelek.” 

 

Na koncu je bila nova Astra razvita drugače kot katerikoli Opel doslej: bolj čustveno, z 

velikim poudarkom na ‘zaznani kakovosti’. Ne glede na to, ali gre za vizualne, zvočne ali 

haptične dražljaje – nova Astra mora pri kupcu sprožiti zadovoljstvo na vseh senzoričnih 

področjih. “Želeli smo ustvariti simpatično vozilo, ki bo zaznano kot zaželeno v vsakem 

pogledu,” pojasni glavna inženirka. V tem kontekstu ‘zaznana kakovost’ v svetu razvoja 

https://www.opel.si/avtomobili/astra-modeli/astra/hatchback/pregled.html
https://www.youtube.com/watch?v=ip0f_k58IGk
https://www.youtube.com/watch?v=ffnhwkd5YXc
https://www.youtube.com/watch?v=ffnhwkd5YXc
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vozil ni neznana disciplina, vendar je bila pri novi Astri prvič dosledno vključena kot fiksna 

specifikacija od samega začetka. 

 

Odločitev za to spremembo paradigme je tesno povezana s preoblikovanjem znamke, ki 

je potekalo leta 2018 vzporedno z začetkom razvoja nove Astre. Takrat so se 

strokovnjaki s področij oblikovanja, trženja in inženiringa intenzivno ukvarjali z 

utelešenjem Oplovih vrednot ‘nemško’, ‘dostopno’ in ‘vznemirljivo’ prek oblikovalskega 

jezika, tehnologije in vsebine vozila. Rodila se je Oplova oblikovalska filozofija z 

atributoma ‘drzen’ in ‘čist’. Napočil je pravi čas za ustvarjanje Astre s prav posebnim 

značajem. 

 

Odlična haptika: mehanizem, ki sproži povezanost 

 

Kar dela novo Astro tako zaželeno, ni le njena jasnost, temveč vsota močnih občutkov, ki 

jih je mogoče najti v številnih vidikih avtomobila. Linije bočnega pogleda so izrisane 

jasno, a hkrati močno, da vzbujajo občutek samozavesti. “Ko kot oče ali mati položite 

otroka v sedež in zaprete vrata, želite biti prepričani, da ste vi in vaša družina zaščiteni,” 

pojasnjuje Mariella Vogler. Primer haptične odličnosti je mogoče najti na zadnjem delu 

petvratne Astre. Ekipa se je želela izogniti tistemu neprijetnemu občutku, ki ga poznajo 

vsi – ko morate seči v nevidno votlino na prtljažnih vratih, da bi jih odklenili. Zato so 

mehanizem za odpiranje vgradili v Oplov emblem. Rezultat je Oplov blisk, ki deluje na 

dotik in sproži povezanost z uporabnikom. Astra se svoji zgodovini poklanja še z eno 

podrobnostjo: ‘škrge’ na stebričku C spominjajo na Opel Kadetta. 

 

Vizualno razstrupljanje: redukcija na bistvene elemente povečuje zadovoljstvo 

 

Časovni skok, ki se je zgodil v notranjosti nove generacije Astre, je tesno povezan z 

‘zaznano kakovostjo’. Ko se usedete za volan, se počutite dobrodošli. Ta občutek 

dobrega počutja je dosežen z redukcijo notranjosti na najnujnejše – razvojna ekipa to 

imenuje ‘vizualno razstrupljanje’. S povsem digitalno armaturno ploščo Pure Panel so 

analogni zasloni stvar preteklosti. Namesto tega novi uporabniški vmesnik ponuja 

intuitivno izkušnjo z jasnim videzom. Dejstvo, da je ekipa nekatere funkcije opremila s 

stikali, poudarja uporabni značaj Astre. Ko na primer voznik začuti potrebo po svežem 

zraku, stikalo ‘Max AC’ takoj zagotovi polno moč klimatske naprave. 
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Nova zvočna kulisa: godala in tolkala dajejo ton 

 

Da bi ustvarili celostno prijetno vzdušje, je ekipa novi Astri namenila celo lastno zvočno 

kuliso – kolikor dopuščajo varnostne zahteve. Zvončki zagotavljajo povsem novo in 

prijetno akustično okolje – ritmični zvok smernika, opozorilni signal varnostnega pasu. 

Ekipa je bila prepričana, da so zvoki, ki spominjajo na pločevinke, preveč neosebni. Zato 

so zaprosili glasbenika, naj pride v snemalni studio in na svoja godala in tolkala posname 

zvočne sekvence, ki zdaj harmonično spremljajo voznika pri vožnji.  

 

Z roko v roki: ‘mehka kakovost’ na osnovi ‘trdne kakovosti’ 

 

Zaznana kakovost je v Astri dobila nov pomen, a druge značilne Oplove lastnosti zaradi 

tega niso bile potisnjene v ozadje. “Jasno nam je bilo, da lahko nova Astra vzbuja želje le, 

če ohranimo preverjene atribute znamke. Poleg ‘mehke’ zaznane kakovosti ima torej 

pomembno vlogo tudi ‘trdna kakovost’,” pravi Mariella Vogler. Navsezadnje je Opel že 

dolgo znan kot ‘zanesljiv’. Tako je morala tudi nova Astra, kot vsak nov Oplov model, 

opraviti zahteven maraton testov, preden je dobila pečat odobritve za serijsko 

proizvodnjo. Postaje so vključevale raznovrstne zimske preizkuse pri nizkih 

temperaturah v polarnem krogu, nešteto krogov v testnem centru v Dudenhofnu ter 

obsežne preizkuse v klimatskem vetrovniku in laboratoriju EMC (EMC = elektromagnetna 

združljivost). Šele po uspešno opravljenih vseh testih je novi model dobil zeleno luč in 

uradno homologacijo. 

 

Poleg tega nova Astra v kompaktni segment prinaša novosti, ki so bile prej na voljo le v 

vozilih višjih razredov. Med te visokotehnološke in udobne sisteme sodijo najnovejša 

različica prilagodljivih Intelli-Lux matričnih LED® žarometov in prednji sedeži s 

certifikatom AGR (Kampanja za zdrav hrbet), ki so jih razvili v podjetju. V razvojni ekipi 

prevladuje občutek ponosa na dosežke: “Želimo, da bi uporabniki občutili navdušenje, ki 

smo ga vsi, ki smo sodelovali pri razvoju, vložili v avtomobil,” sklene glavna inženirka v 

imenu celotne ekipe. 
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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. 

mailto:ana.zeleznik@wallisautomotive.eu
https://int-media.opel.com/

