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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Zgodovina Oplovega kompaktnega razreda 

 

Opel Kadett in Astra: 86 let določanja smernic kompaktnega razreda 

 

• Opel je leta 1936 s Kadettom ustanovil cenovno dostopen kompaktni segment 

• ‘Wirtschaftswunder’ – Opel Kadett A je bil gonilo nemškega gospodarskega čudeža 

• Kadettova naslednica Astra F je s 4,13 milijona vozil najbolje prodajani Oplov model 

doslej 

• 11 generacij Kadetta in Astre je vedno znova prinašalo novosti na trg kompaktnih 

vozil 

• Nova Astra z drznim in čistim dizajnom ter elektrifikacijo začenja novo dobo 

 

Opel Astra šeste generacije je novo merilo v kompaktnem segmentu in hkrati 

nadaljevanje tradicije, ki se je začela pred 86 leti. Leta 1936 je Opel kot prvi nemški 

avtomobilski proizvajalec s Kadettom na ceste poslal cenovno dostopen in družinam 

prijazen kompakten avtomobil. 

 

Koncept trga za kompaktne avtomobile se je v letih nemškega gospodarskega čudeža 

(Wirtschaftswunder) tako močno razvil, da je Opel leta 1962 v Bochumu v Nemčiji zgradil 

povsem nov proizvodni obrat, namenjen prav izdelavi Kadetta. 

 

Drugi ključ do uspeha je bil, da Opel ni nikoli počival na lovorikah. Vsaka nova generacija je 

prinesla več inovacij, na primer štirivaljni motor z vodnim hlajenjem v Kadettu A (1962), 

senzacionalno aerodinamično karoserijo Kadetta E (1984) ali prilagodljive žaromete (AFL) 

v Astri H (2004). 

 

Zdaj se zgodovina spet ponavlja. Z drznim in čistim oblikovanjem ter najsodobnejšo 

tehnologijo Astre modelnega leta 2021 – vključno s priključno hibridnimi modeli in 

baterijsko elektirčno Astro-e – Opel začenja novo obdobje v kompaktnem segmentu. 

 

https://int-media.opel.com/en/vehicles/passenger-cars/new-astra
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Leto 1936: Kadett z revolucionarno povsem jekleno enotno karoserijo 

 

Oplova tradicija odločilne sile v kompaktnem segmentu se je začela z originalnim 

modelom Opel Kadett leta 1936. Po Opel Olympii, prvem nemškem avtomobilu, 

izdelanem s povsem jekleno enotno karoserijo, je tudi Kadett uporabil to revolucionarno 

tehnologijo. 

 

V primerjavi s klasično leseno karoserijo, nameščeno na okvir šasije, ima metoda z enotno 

konstrukcijo številne prednosti, kot so manjša teža za izboljšano zmogljivost in manjšo 

porabo goriva ter večja varnost zaradi stabilnosti potniške celice in nižjega težišča. 

 

Odlike Kadetta A (1962–1965) so bili živahen 1,0-litrski motor, velik prtljažnik in veliko 

prostora za potnike v notranjosti. Recept za uspeh je vseboval tudi sestavino, s katero 

se določeni tekmec ni mogel kosati. Odprtina za dolivanje goriva je bila na zunanji strani 

in ne v prtljažniku, ki je bil rezerviran za preprosto shranjevanje prtljage. “V prtljažniku ne 

boste nikoli vonjali bencina,” so se pošalili avtorji oglasov, ki so poslali navihan izziv v 

Wolfsburg. 

 

S Kadettom D (1979–1984) je Oplov kompaktni razred vstopil v novo obdobje. Ta novi 

model je prvič imel namesto zadnjega pogona pogon na prednji kolesi ‘made by Opel’. 

Prostorsko varčna prečna razporeditev pogonskih sklopov je omogočila izvedbo, ki je bila 

zgled prostornosti. Čeprav je bil novinec krajši od predhodnika, je bil v notranjosti večji in 

je ponujal precej več prostora kot številni Kadettovi tekmeci. 

 

Astra F pooseblja duha devetdesetih let prejšnjega stoletja in prinaša novo ime 

Oplovemu kompaktnemu modelu 

 

Ko je Opel Astra F leta 1991 doživela svetovno premiero, se je svet močno spreminjal. 

Sedma generacija Oplovega kompaktnega modela je utelešala duha časa kot noben drug 

avto. Novi model ni dobil le novega imena – Astra, tako kot dvojčica sorodne britanske 

znamke Vauxhall –, temveč tudi številne novo razvite varnostne sisteme. Visoka stopnja 

možnosti recikliranja je dokazovala osredotočenost na okoljsko skladnost. 
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Astra F ni bila le vozilo velikih sprememb, temveč ostaja Oplov najbolje prodajani model 

doslej: med letoma 1991 in 1997 jih je nemški avtomobilski proizvajalec izdelal približno 

4,13 milijona. 

 

Popolnoma nova Astra šeste generacije predstavlja drzen korak v prihodnost 

 

S povsem novo Astro je Opel ponovno stopil na prag nove dobe v kompaktnem 

segmentu. CO2 je nova valuta avtomobilske industrije, zato je elektromobilnost 

ključnega pomena za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Nova Astra ima tako ključno 

vlogo pri elektrifikaciji modelnega portfelja znamke. Enajsta generacija Oplovega 

kompaktnega modela bo prvič na voljo kot priključni hibrid, od leta 2023 pa tudi kot 

baterijsko električna Astra-e. 

 

Nova Astra je tudi izjemen odraz Oplovega oblikovanja, naslednji korak pri uresničevanju 

nove drzne in čiste oblikovalske filozofije nemškega avtomobilskega proizvajalca. Vizor 

kot obraz, mišičasti blatniki in napete površine izražajo športno in samozavestno 

osebnost, v notranjosti pa bo na voznika osredotočena armaturna plošča Pure Panel 

zagotovila novo čustveno izkušnjo.  

 

Petinosemdeset let po originalnem Kadettu je povsem nova Opel Astra s svetovno 

premiero jeseni 2021 pogumno stopila v prihodnost in nadaljuje tradicijo svojih 

predhodnic. 

 

1936–1940: Opel Kadett – osvajalec src in razuma 

 

Hitri štirisedežnik je zmogel skoraj 100 km/h in ni trajalo dolgo, da si je našel pot v srca 

javnosti. Cenili so ga tudi novinarji: “Kot so potrdile prve testne vožnje, Kadett vsekakor 

ni običajno vozilo v tem cenovnem razredu,” je 5. decembra 1936 zapisal nemški časopis 

Braunschweiger Tageszeitung. Šasija z Dubonnetovim neodvisnim prednjim 

vzmetenjem in zadnjo osjo z listnatimi vzmetmi je izhajala iz modela Opel Olympia, 

štirivaljni motor iz sive litine z ravno glavo pa je bil vzet iz modela Opel P4. Iz 1073 cm3 

delovne prostornine je iztisnil 23 KM. Prednosti prevzema tehnike iz modularnega 

sistema so imele ključno vlogo tudi pri nizki ceni avtomobila. Tako kot njegova večja 

sestra Olympia, ki ji je bil podoben po videzu, je bil tudi Kadett sodoben avtomobil. Med 



   
   

Informacija za medije 

 

4 
 

značilne poudarke so sodili skladna razmerja kot pri kombilimuzini in integrirani žarometi. 

Leta 1938 je bila z večjo izboljšavo sredi cikla dodana nova maska hladilnika v slogu 

poznega art decoja – strokovnjaki ta model danes uvrščajo v vmesno generacijo. 

 

Od Kadetta do Admirala 

 

“Prav tako okreten, vsestranski in poslušen za vse voznikove ukaze, kot bi pričakovali od 

poklicnega kadeta,” je leta 1936 o Oplovem novem avtomobilu zapisal kölnski časnik 

Kölnische Zeitung. Njegovo ime Kadett je bilo tako novo kot segment. Vse do premiere 

prve Astre leta 1991 je Oplova linija kompaktnega segmenta to ime uporabljala več kot 

pet desetletij. Podjetje je leta 1937 in 1938 predstavilo še dve seriji z imenoma, ki 

izhajata iz nemške mornarice – Admiral in Kapitän. 

 

Enotna karoserija in izjemno sodobna proizvodnja 

 

Po Olympii, ki je bila prvo nemško serijsko vozilo z enotno jekleno karoserijo, je imel 

enotno karoserijo tudi prvi Kadett. V primerjavi s klasično leseno karoserijo na okvirju ima 

ta konstrukcija številne prednosti. Tako manjša masa avtomobila na primer omogoča 

boljše vozne zmogljivosti in ugodnejšo porabo goriva, medtem ko je raven varnosti višja 

zaradi toge potniške celice in nižjega težišča. Samonosna konstrukcija je odprla vrata 

novi proizvodni metodi, ki se še danes pogosto uporablja: karoserijo in pogonski sklop 

(motor, menjalnik, osi) ‘poročijo’ na proizvodni liniji s pomočjo hidravličnih dvigal. Opel je 

Kadette izdeloval v Rüsselsheimu. Leta 1936 je podjetje upravljalo najsodobnejšo 

kovačnico na svetu in največjo karoserijsko stiskalnico v Evropi. 

 

Sveže oblikovanje in inovativna tehnologija 

 

Žarometi, vgrajeni v karoserijo, namesto starih ločenih luči so Kadettu dali svež videz. To 

ni presenetljivo, saj je prav Opel prvi v Evropi poskrbel za popularizacijo sodobnega 

avtomobilskega oblikovanja. V tridesetih letih prejšnjega stoletja, kmalu po vključitvi 

podjetja v skupino General Motors, je bil na pobudo Harleyja Earla, glavnega oblikovalca 

GM, v Rüsselsheimu ustanovljen oblikovalski oddelek. 
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Veliko avtomobila za vaš denar: prvi Kadett je že leta 1936 ponujal odlično razmerje med 

ceno in kakovostjo ter tako demokratiziral luksuz. To je postalo značilno za znamko 

Opel. Podrobnosti, kot so hidravlične zavore na vseh štirih kolesih, smerniki, 

prezračevanje brez prepiha skozi trikotno okno na tečajih in ‘protiprašni’ prtljažnik, 

dostopen od znotraj, so bile v tistem času za to kategorijo avtomobilov zelo nenavadne 

– v Kadettu so bile standardne. 

 

Kadett je bil prvi Oplov model, ki je bil opremljen z uplinjačem s padajočim tlakom zraka s 

tako imenovano venturijevo cevjo. V tej cevi, poimenovani po italijanskem fiziku 

Giovanniju Battisti Venturiju (1746–1822), se gorivo meša z vstopajočim zrakom pred 

dušilno loputo. Venturijeva cev je cev z gladkimi stenami in zožitvijo. Ko zrak teče skozi 

cev in prečka zoženi del, mora na tej točki teči hitreje kot v drugih delih. Zato nastane 

podtlak (kot na zgornji strani letalskega krila). Na zoženi točki je cev, napolnjena z 

bencinom. Vakuum v venturijevi cevi vsrka gorivo in ga vleče za seboj. 

 

Na kratko 

 

Serija      prva generacija Opla Kadetta 

Obdobje proizvodnje    1936–1940 

Število izdelanih vozil    107.608 

Karoserijske izvedbe    dvovratna limuzina 

      štirivratna limuzina 

      dvovratni kabriolet 

Motor      bencinski: 1,1 l/23 KM 

 

Karoserija/podvozje 

Zasnova karoserije/podvozja   samonosna povsem jeklena karoserija 

Vzmetenje prednjega kolesa   toga os, kovana 

Vzmetenje/blaženje prednjega kolesa Dubonnetove vzmeti/blažilniki 

Vzmetenje zadnjega kolesa   toga os v obliki bendža 

Vzmetenje/blaženje zadnjega kolesa poleliptične listnate vzmeti, hidravlični 

blažilniki; ‘običajna limuzina’ od leta 1937: 

poleliptične listnate vzmeti, blažilniki 

Krmiljenje, tip     polžasto segmenčno krmiljenje 
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Kolesa, tip     kolesa z jeklenimi koluti 

Pnevmatike, dimenzije (osnova)  4,50 x 16 

 

Dimenzije/mase 

Dolžina/širina/višina (mm) (limuzina)  3810 x 1375 x 1455  

‘Posebna limuzina’ (od leta 1937)  3840 x 1375 x 1535 

‘Normalna limuzina’ (od leta 1937)  3710 x 1375 x 1455 

Medosna razdalja (mm) (limuzina)  2337 

Kolotek spredaj/zadaj (mm)   1075/1168 

Masa praznega vozila (kg)   757 

 

 

Povojne generacije: od Kadetta A do trenutne Astre 

 

1962–1965: Opel Kadett A – za gospodarski čudež 

 

Velik prtljažnik in veliko prostora za štiri osebe ter nov, živahen motor in nizki stroški 

vzdrževanja so bili recept za uspeh Kadetta A. Opel jih je med letoma 1962 in 1965 izdelal 

skoraj 650.000. Silhueta dvovratne limuzine s skrajšanim zadkom je bila poslovna in 

sodobna. Linija pod stranskimi okni je bila spuščena nizko, panoramska okna so 

omogočala dobro vidljivost, okrasna letev, ki je potekala ob strani, pa je poudarjala 

raztegnjeno obliko. Prednja blatnika sta se zožila v žaromete, zadnji deli pa so bili 

oblikovani kot plavuti. Notranji prostor je nadvse navdušil lastnike običajnih majhnih 

avtomobilov. Prtljažnik je bil prostor, rezerviran za prtljago, pokrov rezervoarja za gorivo 

pa je bil na zunanji strani! “Opel Kadett, na kratko: O.K.,” je zapisala Oplova oglaševalska 

ekipa, ki se ni mogla upreti niti šali na račun konkurentov v Wolfsburgu. “V prtljažniku ne 

boste nikoli vonjali bencina,” so nagajivo zapisali. Kadett je imel s sodobnim, vodno 

hlajenim spredaj nameščenim motorjem še eno veliko prednost pred hroščem. Štirivaljni 

agregat s prostornino 993 cm3 je razvil 40 KM in je od marca 1963 poganjal tudi novega 

Kadetta Caravana. 

 

1965–1973: Opel Kadett B – ‘Das Auto’ 
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Črki A sledi črka B in leta 1965 je nova generacija nadomestila prvi model. Novi Kadett je 

bil dolg več kot štiri metre in tako precej večji od predhodnika. Kar zadeva njegovo 

modno postavo, so se oblikovalci zgledovali po svojih kolegih na drugi strani oceana. 

Raven in nagnjen zadek je spominjal na modele ‘fastback’, ki so bili priljubljeni v ZDA. Leta 

1966 so v časopisu Automobil Illustrierte zapisali: “Moč in hitrost lahko vidite, še preden 

zaslišite motor.” Ne le dolžina, večja je bila tudi moč. Oplovi inženirji so za 3 mm povečali 

izvrtino štirivaljnega motorja. Osnovni motor s prostornino 1078 cm3 je razvil 45 KM. Na 

voljo je bil tudi motor 1.1 S z večjo kompresijo in 55 KM. 

 

Kadett je bil hitro uspešen in od septembra 1965 do julija 1973 so izdelali več kot 2,6 

milijona vozil. Njegov uspeh pa vsekakor ni bil omejen na državo, v kateri se je rodil. Leta 

1966 je izvozna kvota dosegla 50 odstotkov, saj so si Kadetta privoščili kupci iz 120 držav 

po vsem svetu. 

 

1973–1979: Opel Kadett C – športnik 

 

Družina Kadetta C je imela veliko obrazov: pameten družinski avtomobil, privlačen drugi 

avtomobil s praktičnimi zadnjimi vrati ali tekmovalni športni kupe v bojnih barvah. Med 

letoma 1973 in 1979 so jih izdelali 1,7 milijona. Kadett C s pogonom na zadnji kolesi je 

prišel na trg avgusta 1973 s čistim oblikovanjem karoserije in novo prednjo osjo z 

dvojnimi prečnimi vodili. Značilni oblikovni elementi so bili ravna maska pred hladilnikom, 

pokrov motornega prostora s tipičnim Oplovim pregibom in podaljšek prednjega 

odbijača v obliki spojlerja. “Kadett se ne le izjemno dobro pelje, temveč je tudi odlično 

oblikovan in čisto izdelan. Ne zahteva veliko vzdrževanja, je prijazen v primeru popravil in 

varčen pri vožnji,” so ga v številki 20/73 pohvalili strokovnjaki za testiranje avtomobilov 

pri ‘auto motor und sport’. Zmogljivi GT/E je debitiral na salonu IAA leta 1975. Njegov 1,9-

litrski motor z vbrizgavanjem Bosch L-Jetronic je razvil moč 105 KM in je zgolj 900 

kilogramov težkega Kadetta pognal do največje hitrosti 184 km/h. 

 

1979–1984: Opel Kadett D – avto s prednjim pogonom 

 

Četrta generacija povojnega Kadetta je pri Oplu uvedla novo dobo kompaktnega razreda. 

Na avtomobilskem salonu IAA 1979 je debitiral prvi Oplov model s pogonom na prednji 

kolesi, in sicer kot sodobno oblikovan Kadett D. Paket je bil resnično prepričljiv. Čeprav je 
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bil novinec s 3998 mm 126 mm krajši od predhodnika, je imel daljšo notranjost in 

bistveno več prostora kot številni tekmeci. Tradicije pa nista prekinila le razporeditev 

pogonskih sklopov in podvozje z vzvojno gredjo zadaj: Kadett je dobil nov 1,3-litrski 

motor OHC s 60 ali 75 KM. Revolucija se je nadaljevala z različicami karoserije. Poleg 

prostorne kombilimuzine s prostornino prtljažnega prostora do 1425 litrov je Opel 

ponujal le različice fastback. Januarja 1983 je sledil športni Kadett GTE z največjo 

hitrostjo 187 km/h, opremljen z 1,8-litrskim štirivaljnim motorjem z močjo 115 KM. Druge 

tehnične spremembe so vključevale tesnejše in nižje podvozje, nove blažilnike volana in 

notranje prezračevane kolutne zavore spredaj. Od leta 1979 do 1984 so izdelali 2,1 

milijona Kadettov D. 

 

1984–1991: Opel Kadett E – svetovni prvak v aerodinamiki 

 

Drugi Kadett s prednjim pogonom, ki so ga izdelovali med letoma 1984 in 1991, je bil 

razglašen za ‘avto leta 1984’ in je bil absolutni zmagovalec. V času njegove ‘vladavine’ so 

jih prodali kar 3.779.289, kar pomeni, da je bil najbolje prodajani Opel do tedaj in pravi 

svetovni prvak v aerodinamiki. Oplovi inženirji so leta 1984 zagotovo zadeli glavni 

dobitek. Kadett E, ki je temeljil na konstrukciji predhodnika, vendar je imel povsem novo 

obliko kombilimuzine, je bil pripravljen na zvezdniško kariero. Že Kadett D je bil s 

koeficientom zračnega upora 0,39 najboljši v svojem segmentu, vendar je ta vrednost v 

primerjavi z njegovim naslednikom zbledela. Model E je po 1200 urah natančnega 

nastavljanja v vetrovniku dosegel senzacionalni koeficient 0,32. Športni GSi je bil s Cd 

0,30 in aerodinamičnim uporom 0,57 m2 najbolj aerodinamična kombilimuzina na svetu. 

Kupci so novo obliko sprejeli že po nekaj mesecih, kar je tlakovalo pot novi zgodbi o 

uspehu, ki je Kadettu E leta 1987 zagotovila 625.000 novih registracij po vsej Evropi. V 

tem času se je kombilimuzina že povzpela na vrh svojega razreda. Od jeseni 1985 je spet 

bila v ponudbi različica s podaljšanim zadkom, prva po Kadettu C. Poleg tega je športna 

različica GSi postavila cilje, ki so jim tekmeci le stežka sledili. Ko je leta 1987 na prizorišče 

prišel legendarni motor s 16 ventili, so ga tekmeci med vožnjo gledali le še od zadaj. 

 

1991–1997: Opel Astra F – prodajna uspešnica 

 

Med letoma 1991 in 1997 so izdelali približno 4,13 milijona Aster F, s čimer je postala 

najbolje prodajani Oplov model vseh časov. Razvojno delo je bilo osredotočeno na 
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združevanje sodobnega oblikovanja z večjim notranjim prostorom, izboljšanim udobjem 

in večjim poudarkom na varovanju okolja. 

 

Kadettova naslednica je prevzela ime britanskega sestrskega modela (četrta generacija 

modela Kadett se je v Združenem kraljestvu od leta 1980 prodajala kot Vauxhall Astra). 

Opel je z novo zvezdo začel tudi varnostno ofenzivo. Vse Astre so ponujale sistem 

aktivnih varnostnih pasov z zategovalniki na prednjih sedežih, po višini nastavljive 

varnostne pasove in oporo sedežev ter stransko zaščito, vključno z dvojnimi ojačitvami 

iz jeklenih cevi v vseh vratih. Prvič so bili vsi motorji opremljeni s katalizatorji. 

 

1998–2004: Opel Astra G – vsestranski avto 

 

Spomladi 1998 je bila Astra z obliko, podobno kupeju, vse od začetka na voljo kot tri- in 

petvratna kombilimuzina ter kot karavan. Kasneje so dodali limuzino s podaljšanim 

zadkom, kupe in kabriolet. Napredna neodvisna zasnova, dinamična tehnologija podvozja 

in pogonskega sklopa ter skoraj dvakrat večja vzvojna in upogibna togost kot pri 

predhodnici so bile le nekatere od značilnosti povsem nove, druge generacije Opel Astre. 

V celoti pocinkana karoserija novega modela je imela ključno vlogo pri ohranjanju visoke 

vrednosti. Aktivna varnost je bila povečana s 30-odstotnim povečanjem svetlobne moči 

prozornih halogenskih žarometov H7 in povsem na novo zasnovanim podvozjem za 

dinamično varnost (DSA). To je udobje združevalo z okretnim in varnim upravljanjem tudi 

pri polni obremenitvi. Medosna razdalja je bila daljša za približno deset centimetrov, kar 

je omogočilo več notranjega prostora, zlasti več prostora za kolena zadaj in večjo 

prostornino prtljažnika, ki je meril 370 litrov. 

 

2004–2009: Opel Astra H – mogočen avto 

 

Z dvanajstimi motorji z močjo od 90 do 240 KM in sedmimi karoserijskimi različicami je 

bila kupcem Astre H na voljo res izjemna izbira, zato ne preseneča, da so jih prodali več 

kot 2,7 milijona. Tretja generacija Opla Astre se je ob predstavitvi marca 2004 ponašala z 

naprednim oblikovanjem, izjemno vozno dinamiko in številnimi tehničnimi inovacijami 

ter je takoj zmagala na številnih primerjalnih testih v strokovnih avtomobilističnih 

publikacijah. Med tehnološkimi vrhunci Astre sta bila prilagodljiv sistem podvozja IDSPlus 

s stalnim elektronskim uravnavanjem blaženja (CDC), ki ga sicer najdemo le v luksuznem 
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segmentu in ekskluzivnih športnih avtomobilih, ter sistem prilagodljivih žarometov 

(AFL) z dinamičnim usmerjanjem svetlobnega snopa v ovinkih. Astro je odlikovala tudi 

odlična stopnja varnosti. Prodajna uspešnica je veljala za eno najvarnejših limuzin v 

kompaktnem segmentu. 

 

2009–2015: Opel Astra J – oblikovalska umetnina 

 

Kiparska umetnost v kombinaciji z nemško natančnostjo – Opel Astra J ne uteleša le 

nove oblikovalske filozofije znamke, temveč voznikom pomaga tudi z vrsto tehnologij, ki 

so že pomembno prispevale k uspehu Insignie, prodajne uspešnice srednjega segmenta. 

Sistem kamer ‘Opel Eye’ prepoznava prometne znake in voznika obvešča o omejitvah 

hitrosti ali prepovedih prehitevanja. Prav tako voznike opozori, če obstaja nevarnost, da 

bi zapeljali s svojega voznega pasu. S sistemom žarometov AFL+ lahko Astra pogleda 

‘okoli ovinka’ in po potrebi luči celo samodejno zasenči ali preklopi na dolg svetlobni 

snop.  

 

S podvozjem, ki ga je mogoče izboljšati s prilagodljivo tehnologijo FlexRide, lahko Astra v 

celoti izkoristi svoje dinamične sposobnosti. Nova konstrukcija zadnje osi zagotavlja 

užitek v vožnji, izboljšano vodljivost in največje udobje z vgrajenim Wattovim členom, ki 

izboljša nadzor nad kolesi. Vozniki Astre lahko uporabljajo tudi novo generacijo prednjih 

sedežev, ki so bili razviti v skladu z najnovejšimi spoznanji na področju varnostne 

ergonomije in so prejeli znak kakovosti organizacije AGR (Akcija za zdrav hrbet), ki ga 

podeljuje združenje neodvisnih strokovnjakov s področja medicine in varovanja hrbta. 

 

2015–2021: Opel Astra K – evropski avto leta 2016 

 

Do 200 kg lažja, s prostornejšo notranjostjo kljub manjši skupni dolžini in učinkovitejša 

zaradi izključne uporabe motorjev nove generacije – nova Opel Astra predstavlja kvantni 

skok v razvoju, zato je zasluženo prejela naziv evropski avto leta 2016. Kompaktni avto je 

spet na voljo kot petvratna limuzina in kot prostoren Sports Tourer. 

 

Nova Astra K nadaljuje tradicijo, ki se je začela z Astro G, in izstopa tudi s svojo svetlobno 

tehnologijo. Je prvi avtomobil, ki je v segment kompaktnih vozil uvedel prilagodljivo, 

povsem LED matrično tehnologijo Intelli-Lux LED®, dotlej rezervirano za luksuzne in 
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prestižne modele višjih razredov. Nova generacija sistemov za pomoč vozniku vključuje 

tudi prepoznavanje prometnih znakov, asistenco za ohranjanje voznega pasu z 

opozorilom na zapuščanje voznega pasu ter indikator razdalje in opozorilo na nevarnost 

naleta s samodejnim zaviranjem v sili. Poleg tega nova Astra K ponovno zagotavlja dobro 

počutje z na novo zasnovanimi ergonomskimi prednjimi sedeži, tudi tokrat s 

certifikatom organizacije AGR. Ta prednja sedeža za doplačilo sta lahko opremljena celo s 

prezračevanjem in masažno funkcijo. 

 

Od leta 2021: nova Opel Astra – elektrificirana izzivalka 

 

S svetovno premiero povsem nove Astre jeseni 2021 nemški proizvajalec avtomobilov 

odpira naslednje poglavje: prvič bo model kompaktnega razreda na voljo z električnim 

pogonom. Opel novo Astro ponuja kot priključni hibrid z dvema stopnjama zmogljivosti, 

od leta 2023 pa bo na voljo tudi kot baterijsko električna Astra-e. Ponudbo pogonskih 

sklopov dopolnjujejo različice z izjemno učinkovitimi bencinskimi in dizelskimi motorji v 

kombinaciji s šeststopenjskimi ročnimi in osemstopenjskimi avtomatskimi menjalniki z 

optimiziranim trenjem. Nova Opel Astra je tudi oblikovni izraz nemške znamke. 

Dinamična kot še nikoli doslej, s čistimi, napetimi površinami, brez odvečnih elementov 

in z novim obrazom znamke, ki ga predstavlja Opel Vizor. Z najnovejšo generacijo 

kompaktnega razreda Opel dokazuje, da je Astra pripravljena določati smernice nove 

dobe. 

 
 

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 

 

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


