
CALIBRA

OPELe



EEN AUTO DIE VELEN JALOERS NAKIJKEN. CALIBRA.

C((/ibm V6.

Maar liefst vierhonderdvijFtig

centimeter rasechte sportcoupé. De

Calibra is onbetwistbaar één van de

opwindendste auto's die op onze wegen

te zien zijn. Daarvoor heeft hij inter-

nationaal al verschillende onderscheidin-

gen verworven. Zijn luchtweerstands-

coëfficiënt van 0,26 is nog steeds de

laagste die bij een in serie geprodu-

ceerde auto in deze klasse ooit is bereikt.
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VIER MAAL CALIBRA -
OMDAT IEDEREEN EEN ANDER TEMPERAMENT HEEFf.

o 2.5·V6·24V·ECOTEC-motor

o 125 kW/l70 DlN-pk

o max. koppel 227 Nm/4200 tpm

o elektroni.sch gestuurde 4-traps

automaat

o acceleratie van 0-100 km/u

in 8.8 sec.

o maximumsnelheid 234 km/u

o 2.0i-16 V-turbomotor

o 150 kW/204 DlN-pk

o max. koppel 280 Nm/2400 rpm

o unieke 6-versnellingsbak

o acceleratie van 0-100 km/u

in 6.8 sec.

o maximumsnelheid 245 km/u

o Z.Oi-motor

o 85 kWI115 DIN-pk

o max. koppel 170 Nm/2600 tprn

o close-ratio 5-versnellingsbak

o acceleratie van 0-100 km/u

in 10.0 sec.

o maximumsnelheid 205 km/u

o 2.0i-16V-motor

o 110kW1J50DlN-pk

o max. koppel 196 Nm/4600 tpm

o close-ratio 5-versnel!ingsbak

o acceleratie van 0-100 km/u

in 8.5 sec.

o maximumsnelheid 223 km/u
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HIER BENT U IN UW ELEMENT.

U voelt het direct: in de cockpit

van de Ca1ibra zit u precies goed.

Omgeven door comfortabele techniek

en de bijzondere sfeer die u van een

exclusieve sportcoupé verwacht.

Alle bedieningselernenren zijn ergo-

nomisch en logisch geplaatst. U grijpt

nooit mis, want alles bevindt zich pre-

cies daar waar u het verwacht.

Hel i'!fU-disp/o)1 gpft

dc lijd m !J//;/en-

tcmpera/lm}" 'weer.

Zodra // ptantsneenn

in de Catihra, cruaart

// 'wal comfort VfllI/OP-

J/ivl'tl/t inbondt. 0((/

sporlÎ7,ilt:Î' en comfort

pr/lIl!1 samengaan,

bl"wijs! dl' royale stnn-

dnardnimet ing.
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Wat kan een auto van dit kaliber nog

fascinerender ma ken? Een zeldzame

combinatie van techniek, veiligheid en

comfort van het hoogste niveau. Vanaf

nu wordt de Calibra ook geleverd met

de nieuwe 2.5-liter-V6-24V-ECOTEC-

motor.

Standaard met het elektronische

Traction-Control-Systeem (TCS) en

ABS, Opel Full-Size Airbags voor be-

stuurder en voorpassagier en CFK-

vrije airconditioning.
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CALIBRA.
HIGH-TECH VEILIGHEID. .. STANDAARD.

Constructieverbeteringen en een

gea vanceerd standaard -veil igh eidssys-

teem zorgen ervoor dat de inzittenden

van de Calibra aan alle kanten opti-

maal beschermd zijn. De passieve

veiligheid van de Calibra wordt nog

vergroot door de dubbele stalen balken

in de portieren, extra versterkte dor-

pels en middenstijlen. een uiterst stijve

carrosserie en schokabsorberende kreu-

kelzones voor en achter. Standaard is

natuurlijk ook het Ca1ibra actief-veilig-

heidsgordelsysteem met in hoogte

verstelbare veiligheidsgordels en gordel-

spanners op de voorstoelen. Standaard

op de Calibra Turbo en V6 zijn de

Opel Full-Size Airbags, die met 67 liter

luchtinhoud aan bestuurderskant en

140 liter voor de passagier bijna twee-

maal zo groot zijn als de gangbare

Eurobags.

ABS
Elektronisch gestuurd

A mi-Blokkeer-Systeem

(ABS).
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Gordetspmmers Op tIL'

ooorstodm, in hoog/I'

verstelbare 1}eiligIJeids-

gordels en vriligbeid.\-

profielen in de stodio-

dam,

Bii cm frontnle nanrij-

ding vuil{'/! de Opel

FI//I-Size Airvags zich

IJilll/eI! 50 mitlisecon-

dm 'i)olledig.

Dali/ai;' de cOlllü;'/t/(if

uan dllbbdc s(fllm bal-

/<1'11 i" dl' portieren en

sdiok tibsorieren dl'

kreukelzones voor eu

nebter zijn iJlzillClldm

op///II((a/ besrbennd.
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