Opel Corsavan

Modelul Opel Corsavan
Cu aspectul său plăcut, sportiv și proaspăt, modelul Opel Corsavan reprezintă o
declarație clară de stil pentru orice afacere în care imaginea este importantă.
Designul părții frontale este dinamic, iar spațiul de încărcare cu formă practică
și protecție a pragului de încărcare proiectată special asigură o sarcină utilă de
excepție, de 475 kg. Suficient de mic pentru a se strecura pe străzile aglomerate
din zonele urbane, dar destul de mare pentru a se deplasa cu rapiditate la drum
deschis, modelul îmbină un șasiu dinamic cu un habitaclu luminos și spațios, asigurând un nivel înalt de siguranță.

Volumul maxim
al portbagajului
0,92 m3

Sarcină utilă maximă
până la 475 kg

Programul electronic
de stabilitate Plus
(ESP®Plus)

Lungimea maximă
a suprafeței de
încărcare 1,26 m

Interval de service
principal la
60.000 km/2 ani

Sistem anti-blocare
la frânare

Garanție anticoroziune de 12 ani

Dotări standard. Modelul Opel Corsavan
a fost creat pentru a face din muncă o
plăcere. Dotările standard includ:
• Închidere centralizată telecomandă
• Oglinzi exterioare reglabile electric
• Afișaj Triple Info
• Airbag șofer
• Jante oțel 14˝ cu capace de roată
• Tablă în culoarea caroseriei în locul
geamurilor spate
• Indicator schimbare trepte viteză,
transmisie manuală
• Servodirecție în funcție de viteză
• Avertizare depășirea viteză legală
• Sistem de asistență la frânare
• Material Punch/Elba, gri închis
Dotări opționale individuale. Disponibile
pachete de dotări opționale specifice
și multe dotări opționale individuale, ce
includ:
• Aer condiționat
• Computer de bord
• Sistem Park Pilot spate
• Proiectoare de ceață
• Transmisia Easytronic® cu 5 trepte
• Jante din aliaj
• Start/Stop pentru motoare 1.3 CDTI
ECOTEC®
Sistemul Start/Stop.
Un motor în funcțiune în
timp ce autovehiculul
staționează consumă
carburant și produce
emisii de CO2. Sistemul Start/Stop de la
Opel oprește automat motorul atunci
când autovehiculul staționează. Motorul
este repornit rapid, imediat ce este
activat ambreiajul.

Model Opel Corsavan Business Edition.
Dotări suplimentare:
• Aer condiționat
• Radio CD 30 MP3
• Comenzi radio pe volan
• Proiectoare de ceață
• Reglare înălțime scaun șofer
• Geamuri față electrice
• Coloană de direcție reglabilă în
înălțime și adâncime
• Cheie pliabilă
• Covor din cauciuc pentru portbagaj
• Plasă bagaje în zona de încărcare,
fixată pe podea
• Lampă de lectură față

Dotări de siguranță. Pe lângă echipamentele standard de siguranță, pentru sporirea
acesteia sunt disponibile, de asemenea, airbagul pentru pasagerul din față, tetierele
active și programul electronic de stabilitate Plus (ESP®Plus).
Program electronic de stabilitate Plus (ESP®Plus). Intervenția controlată a frânelor
pe maximum 3 roți contracarează chiar și subvirarea extremă (de exemplu, mișcări
bruște de evitare), pentru a menține controlul asupra autovehiculului.

Sistem de navigație Touch & Connect.
Sistem multimedia cu ecran tactil intuitiv,
compatibil cu card de memorie SD,
sistem de navigație 2-D/3-D pentru tot
teritoriul Europei, radio/player CD,
funcție Bluetooth™ și comenzi MP3 player
pe ecran prin intermediul portului USB.
Sistem audio 4 x 20 W, cu 7 difuzoare.

Zona de încărcare. Spațiul de încărcare
ușor accesibil al modelului Opel Corsavan
este protejat de panouri montate până
la jumătatea pereților laterali și de un
perete despărțitor robust. Partea superioară a peretelui despărțitor din plasă
din oțel, covorul din cauciuc pentru podeaua portbagajului și acoperirea
completă a portbagajului reprezintă
dotări opționale.

Interior și echipamente opționale

Gama de accesorii. Alegeți accesorii
specifice pentru autovehiculul dumneavoastră Opel Corsavan, din gama extinsă
de accesorii Opel, care conține:
• Portbagaje/sisteme de fixare
• Accesorii pentru tractare
• Protecții pentru caroserie
• Elemente pentru sporirea siguranței
• Sisteme de fixare a încărcăturii
• Sisteme audio și de navigație
• Elemente de acoperire a suprafeței de
încărcare
• Suporturi pentru telefoane mobile

Park Pilot. Activat automat prin selectarea treptei de marșarier, sistemul Park
Pilot asigură emiterea unui semnal sonor
de avertizare chiar și pentru obiectele
cu înălțime foarte mică aflate în afara
câmpului vizual al șoferului.
(17 16 017/18)

Suport de bază pentru acoperiș. Suportul de bază pentru acoperiș robust și
sigur poate fi încuiat și permite montarea
unei game complete de sisteme de
fixare Opel și Thule, cum ar fi portbagaje
de acoperiș, suporturi pentru schiuri
sau biciclete. (17 32 541)

Cârlig de remorcare. Este disponibil un
cârlig de remorcare cu articulație sferică
detașabilă, cu o capacitate maximă de
tractare de 1.300 kg. (67 36 123)

Bandouri de protecție laterale.
Pentru o protecție suplimentară pot fi
montate bandouri de protecție laterale,
negre sau în culoarea caroseriei.
(17 05 084)

Apărătoare de noroi. Apărătoare de noroi de culoare neagră pentru o protecție
eficientă împotriva deteriorării vopselei
și a stropilor de apă. Disponibile pentru
roțile din față și cele din spate, ca seturi
de 2 bucăți (17 18 530/31)

Covorașe. Covorașele pentru toate
anotimpurile protejează interiorul autovehiculului împotriva uzurii zilnice. Ușor
de instalat cu sistemul Opel standard de
fixare a covorașelor. Disponibile și sub
formă de covorașe economice și din velur.
(17 24 235)

Albastru Regal

Galben Flaming

Guacamole

Roșu Magma

Argintiu Sovereign

Henna

Gri Technical

Grasshopper

Argintiu Lake

Pepper Dust

Waterworld

Albastru Oriental

Jante din oțel incl. capac, 5,5 J x 14,
design cu 14 spițe, pneuri 185/70 R 14
Carbon Flash

Jante din aliaj, 6 J x 15, design cu 5 spițe
duble, pneuri 185/65 R 15

Jante din aliaj, 7 J x 17, design cu 5 spițe
duble, pneuri 215/45 R 17

Accesorii, vopsele și jante

Alb Casablanca

ECOTEC 1.3
CDTI®2
cu sistem
Start/Stop

ECOTEC 1.3
CDTI®2

ECOTEC 1.3
CDTI® 2
cu sistem
Start/Stop

ECOTEC 1.3
CDTI® 2

Standard de emisii

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Benzină

Benzină

Benzină

Opel Corsavan

1.0
TWINPORT
ECOTEC®

1.2
TWINPORT
ECOTEC®

1.2
TWINPORT
ECOTEC®

Cilindree (cm3)

1,248

1,248

1,248

1,248

998

1,229

1,229

Putere maximă (kW/cp)
la turația de (rpm)

55/75
4,000

55/75
4,000

70/95
4,000

70/95
4,000

48/65
5,300

51/70
5,600

63/85
5,600

190
1,750–2,250

190
1,750–2,250

190
1,750–3,250

210
1,750–2,500

90
4,000

115
4,000

115
4,000

Cuplu maxim (Nm)
la turația de (rpm)
Transmisie
Consum de carburant
în l/100 km1
Urban
Extra-urban
Mixt
Emisii de CO2 în regim mixt (g/km)1
Intervale de service
principale (km/ani)
intermediare (km/ani)
1

Transmisie cu 5 Transmisie cu 5 Transmisie cu 5 Transmisie cu 6 Transmisie cu 5 Transmisie cu 5 Transmisie
trepte de
trepte de
trepte de
trepte de
trepte de
trepte de
manuală cu 5
viteză,
viteză,
viteză,
viteză,
viteză,
viteză,
trepte/
manuală
manuală
manuală
manuală
manuală
manuală
Easytronic
cu 5 trepte®
4.9–4.8
3.6–3.5
4.1–4.0

5.5–5.3
3.7–3.6
4.4–4.2

4.4–4.3
3.3–3.2
3.7–3.6

5.5–5.4
3.8
4.4

6.6–6.4
4.4–4.3
5.2–5.1

7.3–7.2
4.6–4.5
5.6–5.5

7.3–7.2/6.9–6.8
4.6–4.5/4.5–4.4
5.6–5.5/5-4–5.3

105

112

99–95

117–115

120

129

129/125

60,000/2
30,000/1

60,000/2
30,000/1

60,000/2
30,000/1

60,000/2
30,000/1

60,000/2
30,000/1

60,000/2
30,000/1

60,000/2
30,000/1

În conformitate cu regulamentul CE nr. 715/2007 (în versiunea în vigoare).

2

Toate dimensiunile sunt redate în mm

Cu filtru de particule diesel.

Toate informațiile erau corecte și actualizate în momentul tipăririi. Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment
specificațiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influența valorile indicate. Pentru informații actualizate, contactați distribuitorul
Opel local. Datele privind consumul de carburant și emisiile de CO2 sunt stabilite conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea
aflată în vigoare). Datele privind consumul de carburant și emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume și nu fac parte dintr-o
ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru o comparație între diferite variante de autovehicule. Echipamentele suplimentare pot
crește masa proprie a autovehiculului, ceea ce conduce la reducerea sarcinii utile. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei
maxime și la creșterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanțele de conducere iau în considerare un șofer cu greutatea
de 75 kg și o încărcătură de 125 kg.

Lungimea
Lățimea
spațiului de spațiului de
încărcare (A) încărcare (B)

Opel Corsavan

(mm)

(mm)

1,257

1,264

Lățimea spațiului
Înălțimea
Volumul de înde încărcare
Sarcina utilă
spațiului de
cărcare
între
încărcare (D)
pasajele roților
(C)
(kg)
(mm)
(m3)
(mm)
944

924

345–475

0.919

Unele ilustrații din această broșură conțin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informațiile conținute în această broșură erau corecte la momentul la
care aceasta fost trimisă spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări designului și dotărilor. Culorile tipărite în broșură sunt doar aproximări ale culorilor reale.
Dotările opționale ilustrate sunt disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice și dotările vehiculelor noastre pot varia de la o țară la
alta. Informații despre Proiectarea orientată spre Reciclare, rețeaua de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) și reciclarea VSU-urilor pot fi găsite pe pagina de internet
www.opel.ro. Pentru informații exacte privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre și pentru ofertele aplicabile, vă rugăm să contactați partenerul Opel local.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)
31602130 Tipărit pe hârtie ecologică, fără conținut de clor.
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