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Visie is de dynamische drijfkracht

achter Opel. Met de creativiteit en de

ervaring 0111 die visie te realiseren, zijn

we een van de grootste autoproducen--

ten van Europa geworden. Een blik

op de weg is dan ook voldoende om

te zien waartoe dit heeft geleid. Het

succes van Opel is gebaseerd op een

eenvoudige filosofie: de laatste ont--

wikkelingen in de automobiel techniek

horen thuis in iedere nieuwe Opel.

Niet om snellere, grotere auto's te

produceren. Maar juist om u als Opel

rijd(st)er altijd het beste te bieden op

het gebied van rijplezier en veiligheid.

In ultramoderne onderzoeks-

centra en fabrieken worden Opeis

geproduceerd die de norm stellen op

het gebied van technologie, kwaliteit,

veiligheid en milieubewustzijn.

De norm voor vandaag èn morgen.

OPELB



CALIBRA: VOOR WIE ZICH NIET TE OUD VOELT VOOR
EEN HARTSTOCHTELIJKE RELATIE.

Ca/ibrrl V6.

4



"5 "aai is een woord dat de

Calibra-rijder niet kent. De Calibra is

immers een sportcoupé die onweer-

staanbaar uitnodigt tot sportief rijden.

Een auto die wil laten zien WJt hij in

huis heeft. En dat is heel wat; een

markante, elegante vormgeving,

imposante krachtreserves. ongelooflijk

veel comfort en veiligheidsvoor-

zieningen van het hoogste niveau.

De Calibra is uniek, maar omdat

smaken nu eenmaal verschillen, is

hij leverbaar in vier verschillende

motoruitvoeringen. Calibra V6,

Calibra Turbo, Calibra 2.0i 16V en

Calibra 2.0i.
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ALLEEN VOOR DE VEELEISENDE AUTOLlEFHEBBER.

Cti/ibm V6.

De Cal ibra is een auto voor

de meest veeleisende autorijders. Pas

wanneer u de Calibra uitdaagt, komen

de innovatieve techniek en de supe-

rieure kracht van deze sportcoupé

volledig tot hun recht. Het summum

van die techniek is de uiterst compacte

ECOTEC-V6-motor: een 2.S-liter-motor
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met 6 cilinders, 24 kleppen en een

vermogen van 125 kW/l70 DTN-pk.

Daarnaast is de Culibra leverbaar

met de uiterst krachtige turbomotor

(150 kW/204 DTN-pk), in combinatie

met een unieke 6-versnellingsbak en

vierwielaandrijving. Maar natuurlijk

ook met de betrouwbare 2.0i-16V-

motor (100 kW/136 DTN-pk) of2.0i-

motor (85 kW/115 DIN-pk).
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HEADQUARTERS.

De rO(Á'pi/7MIl de Cntilim V6
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Van hieruit geeft u de com-

mando's. met alles binnen handbereik.

Elke schakelaar, iedere knop is

moeiteloos te bedienen, en bevindt

zich precies dáár waar u ze zou

verwachten. De boardcomputer

informeert u tijdens het rijden over

alle functies: in één oogopslag bent u

op de hoogte, zonder dat uw aandacht

van de weg wordt afgeleid. Zoveel

veiligheid en comfort hoort een echte

sportcoupé ook te bieden.

t» boardcomputer

houdt 11 op dl' boogte

uan bet gl'llliddddl' /'I!

aC/lIdl' /Jrtlllds/ofo/'r-

fnuik. gl'lI/idddde snel-

beid, !log vl'JChildltlrc

brandstofuoormnd.

Vuill'!/!nllpl'mf/fUr I'I!

lijd l'1IlNcJr I"lJl'1I('l'J/S I'l'1I

stotnoatrb-fünct ir.

In br! dashboard Ir~'F/(

ook de me/en arm voor

ofiedruk I'I! ')Of/lll!,f',

~~~',IIi,,'ic';''':'':;;,,. ',.;:,' . ""~-'---,[~.U
,~ ";J

, =~\, j 'j

['~ f"1
L..,. .

i~! ~;~-i-0 ~ IC t~1 (l,
Airconditiollillg

bou dt dl' Cntilim

steeds t1twgo!fl{/!J/

koel I'!I is vt1J/zr!f

sprl'kmd CFK-7)}"ij.

B01JfIldieJI ktll! brt

dnsbbon ui ka stje

-uordm grhoeid.

9



SPORTIVITEIT EN COMFORT ZONDER COMPROMIS.

Crdium V6. Ll'f/erm vl'kledillg is stnndanrd.

Zodra u plaatsneemt achter het

stuur van de Calibra V6, ervaart 1I wat

comfort van topniveau in de praktijk

inhoudt. Dat sportiviteit en comfort

prima samengaan, bewijst de royale

standaarduitrusting: lederen belde-
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ding, in hoogte verstelbare en

velwarmbare voorstoelen, lederen

sportstuur, elektrisch bedienbare

ramen, centrale deurvergrendeling

met "safe-loek", elektrisch verstelbare

en verwarmbare buitenspiegels,

airconditioning en een ó-speaker-

systeem .. Calibra biedt werkelijk alles

wat de veeleisende autoliefhebber

begeert.

MI,t IIn druk op dl'

kl/op opent en s/ui! u

de ramen. Bouardirn

noorden alle UlmCJ7

{I'gdijk gl's/otl'l! zodm

het brstunrdersportier

word! tY,f;/'slo!l'II.

Centrale deuroergren-

deling mei "safe-

lork ", Sluit ook de

ko./Jám;m{1' fII dl'

tnnkdop.
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EXTRA RUIMTE ACHTER DE HAND.

"1-

. ~.< -~
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De achterklep van de Calibra

slaat wijd open, om plaats te maken

voor veel bagage. De kofferruimte met

een laadvolume van 300 liter (VDA-

meting) is meer dan genoeg voor

alledaags gebruik. Wanneer de

achterbankleuning in haar geheel naar

voren wordt geklapt, wordt het laad-

volume zelfs vergroot tot 980 liter. U

zult geen andere sportcoupé vinden

die zoveel ruimte biedt ..

Kml/ll'rkl'lld voor dl'

Ca/ibm: de wijd

openshmndr nebter-

klep m({akt in- 1'1/

nittaden "og gell/ak-

kdijkrr,
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DE OPEL FULL-SIZE AIRBAGS.

Dubbele bescherming voor meer

veiligheid' De Calibra biedt geen

gewone airbags, maar Opel Full-Size

Airbags, die bijna tweemaal zo groot

zijn als de gebruikelijke Eurobag: een

volume van 67 liter aan bestuurders-

kant en 140 liter aan de zijde van de
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voo-passagier. Dankzij hun grote

oppervlak en volume bieden deze

airbags een betere opvang van hoofd

en borst bij een aanrijding. Daarnaast

voorkomen de Full-Size Airbags dat u

of uw medepassagier bij een deels

zijwaartse aanrijding naast de airbag

schiet. De Opel Full-Size Airbag aan

bestuurderszijde is standaard op

Calibra 2.0i en 2.0i-16V. Dubbele
Opel Full-Size Airbags zijn standaard
op Calibra V6 en Calibra Turbo en

tegen meerprijs leverbaar op de 2.0i-

16V en de 2.0i.

DI' Opel FuJ/-SiZl' Air-

bag OIl!7)0l/7tJ! zicb il/

lXII [mctie zmn COl

seconde fII is zeer

andere tests onder I'X-

(rfllll' olllslandÎgberlm

U kmn er zeker 711/1/

zijn dal ril' airbags

rd/l'l'Il il/ 'wakill,g

treden als bet nhl

/lor/ig is.

lIamJ'Jkmrigglpro-

grannnccrd, op bCH;,

uan botsproeven CJ/
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UW PERSOONLIJKE LIJFWACHT.

Ca/ibm TI/rbo.

Dat de Calibra in perfecte

conditie is, ziet iedereen onmiddellijk.

0111 ook de inzittenden in een uit-

stekende conditie te houden, is de

Calibra standaard voorzien van het

uitgebreide Opel veiligheidssysteem,

dat optimale bescherming biedt. Een

uiterst stijve carrosserie, dubbele
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stalen balken in de portieren, extra

versterkte dorpels en middenstijlen,

schokabsorberende kreukelzones voor

en achter, een veiligheidsstuurkolorn

en in hoogte verstelbare veiligheids-

gordels voor en achter met gordel-

spanners op de voorstoelen. In de

stoelbodems is bovendien een

speciaal veiligheidsprofiel aangebracht,

dat voorkomt dat men bij een aan-

rijding onder de gordel doorschiet.

Stuk voor stuk sterke punten die samen

voor een geruststellend gevoel van

veiligheid en vertrouwen zorgen. Een

betere bodyguard dan de Calibra kunt

u zich niet wensen.

Het 'veiligheidsgordel-

systeem oan de

Catibm. In hoogte oer-

stelbare 1mlighe.ids-

gordels voor l'I1 (leb/a

met gordetspenners op

de -uoorstoelen. Bij I'CII

/rol/ta/I' aanrijding

morden hell/'-I'II scbou-

dfrgordd onmiddrllijk

strak getrokkrn.

De Calibra biedt

veiligheid rondom:

optinmle besrbernnng

1HO/ de inzittmdm

dallkzij de geii/l/'-

greerde dubbt'!l' stalen

ball~f!J1in de portieren,

scboknhsorberende

kreukelzones voor f'I1

achter, el! extra -urstakte

dorpels el! middms!ijfm.

-,

Een sper/(lflI1Jáligheids-

projid in de stoel-

bodems -uoorkonn rif/I

/
/

/
/

/
/

I
I
\

men bij· een aanrijding

onder de gordd door-

schiet.
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DYNAMISCH EN DIRECT.

Wie hel liefst sportief en dyna-

misch rijdt, wil een auto die direct

reageert en zich snel aan de omstan-

digheden aanpast. Het volledig

elektron ische Anti- Blokkeer-Systeem

(ABS) voorkomt dat de wielen tijdens
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het remmen blokkeren, zodat de auto

ook bij een noodstop bestuurbaar

blijft. Daarnaast kent de V6 nog het

elektron ische Tracrion-Con trol-

Systeem (TCS), dat uitbreken voor-

komt in onverwacht scherpe bochten.

De Calibra blijft vast op koers, zelfs

bij inhalen op nat of besneeuwd

wegdek of wanneer beide wielen op

verschillende ondergrond terecht-

komen.

Het Cabbra-sport-

onderstel. MePbrnon-

zeerpoten op til' vooras

en stabilisatoren op
voor- rn achteras

7<!(l{lrvOIgfll ook Ol/tIti

extreme omsmndigbc-

dm eor uits/e/mldl'

koersnastbeid.~--
ABS

Calibra V6: ABS en

Tmrtion-Control-Sys-

Irem (fCS) voor 1'fJ/

rotwaste wegligging in

bocbtm. bij !Jrl {(((Cle-

rrrfJ11'11remmen.
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MET HET OOG OP HET MILIEU.
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Een auto bestaat uit zo'n tien-

duizend onderdelen. Aan elk onder-

deel moet aandacht worden geschon-

ken om ervoor te zorgen dat het

eindprodukt ook uit milieu-oogpunt

verantwoord is. Opel heeft daar eerder

dan andere autoproducenten aan

gedacht. Voor produktie en recycling

werd een nieuwe technologie ontwik-

keld, die vandaag de dag in ieder

Opel-mcdel is terug te vinden.

ZO MIN MOGEUJK SCHADELIJKE

MATERIALEN GEBRUIKEN.

o Opel gebruikt lakken op water-

basis, waardoor het percentage

organische oplosmiddelen in de

grondlak is teruggebracht tot 5%,

en in metallic-lak tot 12%.

o Het cadmiumgehalte in alle onder-

delen tezamen is teruggebracht van

500 tot slechts 7 gram.

o Koppeling- en remvoeringen zijn

asbesrvrij, terwijl ook de pakkingen

van motor en uitlaatsysteem geen

asbest meer bevatten.

o In stoelen, dashboard, airconditio-

ning, bekJeding en hoofdsteunen

worden alleen nog CFK-vrije

kunststoffen verwerkt.

TOEPASSING VAN

MILIEUVRIENDELIJKE

TECHNIEKEN.

o Een geregelde 3-weg-katalysator is

standaard op alle modellen.

o lnnovatieve motortechnologie: een

optimaal koppel, laag brandstof-

verbruik en daarmee drastische

beperking van de uitstoot van

schadelijke stoffen. Het nieuwste

voorbeeld: motoren van de

ECOTEC-generatie.

o De automatische versnellingsbak

van Opel: een economische,

elektronisch geregelde 4-traps auto-

matische versnellingsbak met

3 programma's.

EEN LOGISCHE

RECYCU NG-STRA TEG IE.

o Alle panelen, bekledingsstoffen en

bescherm lijsten zijn van recycle-

bare materialen gemaakt.

o Het aantal verschillende toegepaste

materialen is beperkt, zodat deze

achteraf gemakkelijker te scheiden

znn.

o Alle kunststof delen zijn voorzien

van een internationaal gestandaar-

diseerde codering, zodat ze bij het

demonteren sneller herkenbaar en

dus eenvoudiger te recyclen zijn.
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CALIBRA V6:
DE KRACHT VAN DE NIEUWE ECOTEC-MOTOR.

o. ECOTEC- V6- klfppl'Jll'll mr ucnno-

geil van 125 kW//70

DIN-pk. Een motor

1110lor. Eel/ colI/pac!e

IJigIJ-lecb 2.5-/il/'l"-

kmcbtbron mrt 24 1JaJ/ cm mcmoc genera-

tic. oplilJlrt//' prestaties

in brt belt' toerental-

bereik. ecn Inag 'VCf-

bmi" mllt/,,/mall'

uitstoot Vtlll sclmdelijkr

stoffeu.
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De Cahbra V6 wordt drie progrannnn's:

ECOIlOIl~y, Sport en

Win/cr. U lamt ook

standaard g,dl'Verd met

een elektronisch

gestuurde á-traps

automaat 1Il1'1

kieul! voor rrn

5-uers J/ dl ingsbn k.

/'

/
/'

120

100

80
60

40
20

Koppel
Nm

Vermogen
kW

240
160

80

o 1000200030004000500060007000
Toerental in min'

EfII oplllnkriijk boog

koppel: de Za-kleppen-

1I1010r bereikt zijn

nmsinmle kopp!'! van

227 N", al bij 4200

tpm; bovelldim ligl eu
II<,kkYf/r!;tal U01JCJ!

200 Nm vmlf{/300D

toeren.

De Calibra V6-sportcoupé met 0 ABS 0 elektrisch verstelbare en

de ECOTEC-2.5i-V6-motor. Een in- 0 elektronisch geregelde 4-traps verwarm bare buitenspiegels

novatief motorconcept, volmaakt uit- automatische versnellingsbak 0 5-spaaks lichtmetalen velgen

gebalanceerde kracht, een rotsvaste 0 boardcomputer (6) x 15)

wegligging en comfort van het hoogste 0 aircondi tion ing 0 metall ic-fm icalak

niveau: en dat samengebald in een 0 lederen bekleding

markant vormgegeven auto. 0 in hoogte verstelbare, verwarmbare

0 Opel Full-Size Airbags aan voorstoelen

bestuurders- en passagierszijde O centrale deurvergrendeling met

0 elektronisch gestuurd Traction- "safe-loek"

Control-Systeem (TCS) 0 elektrisch bedienbare ramen
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CALIBRA TURBO 4x4.

De conrpacre 2.01-

/6V-m%r met turbo-

lader (J 50 k \V/204

DIN-pk).

Een opll1crkdijk soepele

turbomotor met een

indndaoekkcnd accele-

mtieumnogrn.
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Sportine 6-'vcrslle!-

lingsbak, 5pec/af/l

onneikkrtd voor dl'

Calibra Tlfrbo:jc/ bij

lage snelbeden. kracbtig

/Jij bef optrekkm.

o 1000200030004000500060007000

Toerental in min'

Koppel
Nm

Vermogen
kW

-/

........
/ /

/
,~

140
120
100

BO
60
40
20

275

225

175

125

75

De turbomotor lever/ /fml, ft'IWJI;1til bI;"2400

tpm een koppel uau

280 Nm mordt bereikt.

Zl;'/llllfixill/a(r ucr-

moge/! uan 150 k W

(204 D/N-pk) bij 5600

Cabbra Turbo: de coupé die 0 lederen bekleding

méér biedt - een meer dan krachtige 0 in hoogte verstelbare, verwarmbare

motor, meer dan excellente wegligging voorstoelen 1-11'1 4x4-prilwj)(': per- De viscose-koppeling

en meer dan exclusieve luxe. 0 lederen stuur nranente uiencidaan- zorg! voor 1.)(I/·;(lbdl'

0 Opel Full-Size Airbags aan 0 centrale deurvergrendeling met drijuing met onafban- krach/var/ding in dl!

bestuurders- en passagierszijde "safe-loek"
kdijkl' u,ie/oph((lIg;ng, afiJ/drijving IIIj"Jm r/I'

dil' bij bet remmen de voor- el! «cbtrms.
0 ABS 0 elektrisch bedienbare ramen a eb I eneicla (111dr ijv;llg Daardoor rcngct'r! dl!

0 permanente vierwielaandrijving 0 elektrisch verstelbare en verwarm- ausonmtiscb entkop- Cd/bra Turbo ook bI;'

0 unieke 6-versnellingsbak bare buitenspiegels peil, 1/001'I!I'II /log nat 7(Jl!gd/'k1'11 S1/1'1'/{7tJ

0 boardcomputer 0 5-spaaks lichtmetalen velgen be/erf TCIIlS!(/bilileil. /rtfuker.

0 airconditioning (6Jx16)
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CALIBRA 2.0i-16V

26

De 2.0i-/6V-lIlofor is

i/lClzijill00/.:1V(136

DIN-jlk) l'en echte
kmcbtpatsr. Ma((r r!(/II

'wc! kn !I1C! berII'IIS: dr

gernJtl/lccerde Bosch-

Motronic .NI 2.5, dil:

exact bel oll/sld,illg.'-

I/lOJllI'J/I, de brandstof

illsplliril,,'?, 1'11 de boe-

vl'dbeiri illgl'SpOlm

benzine regd!.



Met 16 kleppen onder de

motorkap beschikt de Calibra 2.0i-16V

over ruime krachtreserves. Tel daarbij

zijn uitgebreide, comfortabele uit-

rusting:

o ABS
o sportieve 5-versnellingsbak

o airconditioning

o Opel-Checkcontrol-Systeem

o boardcomputer

o centrale deurvergrendeling met

"safe-loek"
o lederen stuur

o elektrisch verstelbare en verwarm-

bare buitenspiegels

o 5-spaaks lichtmetalen velgen

(6)xI5)

HI'I krt/{iJligl' {{i/l'J'fijk

tmn dl' Cntibm 2.0;-

/6V'word! ondcrstrrrpt

door dl' sponnitlaat.

Koppel
Nm

Vermogen
kW

21°tfjOO180150120
90

80

60
4020
o

o 1000200030004000500060007000

Toerental in min'

AI/el rvn nmximanl kop-

prtuan /96 Nm bij

4600 Iplll bes(hikt deze

sportroupe zomd

"/;0111'111,," {lIJ "onder-

in " over illr/rukwl'k-

fuud -ueel kradn.
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CALIBRA 2.0i.

De betrouwbare 2.0;-

1II010r bied! /l//'! zijn

85 kW/115 DIN-pil

uit"lekmrle prestmies.
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De Calibra 2.0i voldoet aan alle

eisen die u Jan een sportcoupé zou

kunnen stellen: een geavanceerde, soe-

pele motor, een uitgebreid veilig-

heidspakket en een royale uitrusting:

o ABS

o sportieve 5-versnellingsbak

o Opel Full-Size Airbag aan bestuur-

derszijde

o Opel-Checkcontrol-Systeem

o in hoogte verstelbare bestuurders-

stoel

o centrale deurvergrendeling met

"safe-loek"

o elektrisch bedienbare ramen

o elektrisch verstelbare en verwarm-

bare buitenspiegels

Ellipsoîde-koplamprn:

I'/!II nnirk de/ai! van de

Cabbra. Ui/ent sIJ/a!lI'

kop!{flllpm, die in de

groot-ticbtstand, dallk-

zijcl'lIl1ifgekimd

spiegdsysll'l'lII, bet /ie!;!

lege/ijk Imlldden al

versterken. DI' voor-

ddm: 1'('/1 grotere !i(/)/-

opbrmgsI, nannelijks

strooilidn el! dl/s I'I'JI

sr/;{Irpm' brgrl'llzill~~

tussen !ic!;/ Cl! donker.

Koppel
Nm

Vermogen
kW

80
70
60
50
40
30
20
10

170
150
130
110
90
70

L-
7

/

/ /

/

o 1000 2000 3000 40005000 6000 7000
Toerental in min

Mä zfjll85 kW/lij

DIN-pkprodl/(I'frt dl'

2. Ci-motor soepel een

II!tlxillllflllkoppd tmtt

170 Nm IlIj 2600 tpm.
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DE PERSOONLIJKE NOOT.

Wie een Calibra rijdt, geeft er

blijk van méér te willen dan een door-

snee-auto. Aanvullend op de toch al

rijke standaarduitrusting bieden wij
daarom een omvangrijk assortiment

opties en accessoires, speciaal ontwor-

pen om uw Calibra een persoonlijk

accent te geven.

o Opel 4-traps automatische versnel-

lingsbak (standaard op V6, optie op

2.0i)

o diverse autoradiocassettecombina-

ties en CD-apparatuur

o alarminstallatie

o geïntegreerde mistlampen"

o elektrisch verstelbare koplampen"

Overwarmbare voorstoelen"

o elektrisch schuif-zkanteldak

o lederen bekleding"

o lichtmetalen velgen in verschillen-

de designs

o i 111periaalsysteem

") Standaard op V6 en Turbo.
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Fietsenrek -noor brt ucr-

1JUerCIl1J///12jiet.W'J/.

Unerst gCI!l{/kkdiik 1'11

snel Ie monteren op bCI

basisrek.

CFK-vrije airconditioning.

Alannsystccm.
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CARROSSERIEKLEUREN.

UNI-LAK

10 CtlS(lb!({l!c{/-wir

BRILLIANT-LAK"

79 M((gll1((-rood

TWEELAAGS METALLIC-LAK"

8/ NOVfl-Z'Wfl/"/96 Smokr-grijf

TWEELAAGS MICA(MINERAALEFFECT)LAK"

46jf/1!gk-grol'l137 Neptunr-turquoise
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BEKLEDINGEN.

CALIBRA/CALIBRA 16V/CALIBRA TURBOICALIBRA V6

Stof

96 LI'II.î Antmciet

Leder 111"1

63 Antraciet

Leder 1\1",

60 Beige

Calibra/Calibra 16V/Calibra Turbo/Calibra V6

Bekledingen
Beige

Stof leder 'I~~

Lens Antr. Antraciet

• •
• •
• •• •
• •• •

Leder"?"

Uni-lak
10 Casablanca-wit

Brilliant-lak"
79 Magma-rood •

•
Tweelaags metallic-lak"

•
96 Smoke-grijs
81 Nova-zwart

•
Tweelaags micalak"
37 Neptune turquoise
46 Jungle-groen •
»Stanosarc op V6 en Turbo "Leder op centactvlakken »Aüeen In combinatie met verwarmbare voorsloeien en lederen stuur
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KWALITEIT IN TECHNIEK EN SERVICE.

aPEL
ASSISTANCE
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TECHNIEK VAN A TOT Z.

ABS (elektronisch gestuurd Anti-
Blokkeer-Systeem): Bosch-systeem

met vier sensoren. De voorwielen

worden indivrduee! gestuurd, terwijl de

aansturing van de achtenvielen uitgaat

van het wiel waarvoor cle laagste

wriivingscoéfficiënr wordt geregistreerd.

ABS verhoogt de actieve veiligheid

doordat het voorkomt dat de wielen

tijdens plotseling remmen blokkeren;
houdt de auto ook onder moeilijke

omstandigheden bestuurbaar en voor-
komt dat de auto gevaarlijk "uitbreekt"

bij het afremmen in de bocht.

Achterwielophanging: onafhankelijke
achterwielophanging d.m.v. driehoe-

kige dr.ragarrnen aan een hulpframe.

Aan beide zijden dubbelkonische mini-
blokveren met progressieve werking.

Casdrukschokdempers standaard op de

Cdlibr.l 16V, Turbo en V6.

Actief veiligheidsgordelsysteem met
gordelspanners:

voorin in hoogte
verstelbare 3-

punts veiligbeiels-

gordels met

oprol.rurorna.u en
bevestiging aan de

stoelen Achterin
3-punts veiligheidsgordels met oprol-

automaat. Ccrdelsp.mners op de voor-

stoelen trekken de gordels bij een
froru.ile aanrijding in een fractie van

een seconde srr.ik, waarmee de kans dat

bestuurder of voorpassagier met her

hoofd op het stuur of het dashboa-d
terechtkomt tot een minimum wordt

teruggebracht.

Airbags: Opel Full-Size Airbags voor
bestuurder (inhoud 67 liter) en voor-

passagier (inhoud l..tQ liter), met bijna

tweernaal zoveel volume als Eurobags.
In combin.uie met het actief veilig-

heidsgordelsysteem zorgen ze voor

optimale passieve veiligheid. Bij een

fronr.ile a.utrijding met een snelheid
van ten minste 28 km/u activeert een

sensor de airbag binnen 20 milli-

seconde, na een interne controle en

berekening van de kracht van de
aanrijding. Na slechts 150 milliseconde

is het hele proces voltooid. Als extra

bescherming zorgt een speciale

telescoopconstructie van de

stuurkolom ervoor dat
deze bij een aanrijding

in elkaar schuift.
Anti-corrosie-

bescherming: kritieke
delen van de

carrosserie zun

verzinkt. De blanke

carrosserie IS

gefosfateerd en in een
kathodisch dompelbad van een anri-

corrosielaag voorzien. Felsranden en

lasnaden zijn met een speciale coating

afgedicht. Motorkap, bagageruimte,
portieren, achterpanelen. spatborden
en voorpanelen zijn voorzien van een

speciale dil ti-

corrosiegrondlak.
Gedeelten van de
bodem en dorpels

die gevoelig zijn
voor steenslag, zijn

voorzien van een

.inri-steensl.igl.iag. De grondlak is

.t.mgebraclu door middel van een
elektrolytisch procédé. De bodem en

holle ruimten, zoals dorpels, onder-

g~un .ils extra bescherming. een speciale
wasbehandeling. Een kunststof kuip in

de wieibsten biedt optirn.i!e
bescherming tegen vuil en steenslag.

Calibra Turbo 4x4: onder normale

ornsr.mdrgheden, op droog wegdek,
wordt de aandrijfkracht van de Culibra

voor ongeveer 750/0 op de voorwielen
en voor 250..0 op de .tchte rwielen

overgebracht. De viscose-koppeling in
de russenbak VJn cle versnelling past de

overbreng! ngsverhoud ing .1u rom.uisc h

<I.1Il de ru- en wegomst.indigheden dan.
W,mneer de voorwielen grip verliezen

bij bijvoorbeeld accelereren op gladde

ondergrond of als de achteras zwaar

beladen is, nemen de achterwielen de

aandrijving voor de volle honderd
procent over. De achterwielaandrijving

wordt bij het remmen direct automa-

tisch ontkoppeld, voor een betere rem-

stabiliteit. Het systeem
werkt volledig automa-

tisch, waardoor schake-

len nooit nodig is. Elke
Calibra is voorzien van

een achrer.rs met onaf-
hankelijke wielophangin-

gen; schijfremmen voor

en achter (vóór inwendig

geventileerd).

Carrosserie: zelfdragende, stalen
carrosserie, op de computer ontworpen
volgens de "finire elementen" ..

methode; voorgeprogrammeerde
kreukelzones voor en achter. "Flush

glass't-vorrngeviug met een vloeiende

overgang van de carrosserie en
portieren naar de ruiten. Extra versterkt

dakframe. dorpels en zijpanelen voor

en achter. Dubbele stalen balken in de
portie ren. Luc ht wee rst.m cl scoëfficién t

(Cw-wa.rrde) 0,26, voor een laag brand-
stofverbruik en hoge rijprestaties.

Optimale bescherming V.IIl

voetg.mgers: afgeronde contouren,
geen scherpe hoeken, en brede,

vervormbare bumpers.

Dashboard: antracietkleurig, z.iclu

afgewerkt
dashboard met

kilometerteller,
dagkilometer-

teller, toeren-

teller, snel-

heidsmeter,
oliedruk- en

voltmeter.

Info-display
voor tijd en

buirenrernpe-

ratuur.
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Brandstofmeter met

waarschuwingslam pje
voor lage tankinhoud.

Koelvloeistof-

te m pera t u u nrteter.

Indicatielampjes voor

handrem, richtingaan-

wijzers, ontsteking,

motoroliedruk en groot

licht. Knipperlicht
waarschuwt voor glad-

heid. Sigareue-aansteker.

Remmen: diagonaal
gescheiden remsysteem

met rembekrachtiging en remkracht-

regelaar op alle uitvoeringen (zie ook
ABS). Schijfremmen voor en achter
(vóór inwendig geventileerd).

Schone motoren: 2.0i-motor met

geregelde 3-weg-katalysator:
geavanceerde Boscb-Morronic 1.5,

benzine-inspuitsysteem met brandstof-

afschakeling bij snelheidsverminderiug,
m icroprocessor-gestu u rde on tsteki ng,

toeren talbegrenz er, elektron ische

zelfdiagnose met noodloopprogramma.
ECOTEC-2.0i-16V-motor met geregelde

3-weg-katalysator: geavanceerde

Simree 56.1 met brandstofafschakeling
bij snelheidsvermindering, directe

ontsteking zonder verdeler, sequentiële

inspuiting, selectieve klopregeling en
speciale luchtmassameter. elektronische

zelfdiagnose met noodloopprogramma.
2.Si-V6-motor met geregelde 3-weg-

katalysator: Bosch-Mortonic M 2.8

met brandsrofafscb.ikeling bij snelheids-

vermindering. Compacte vormgeving:
cilinders geplaatst in een hoek van 54°,

kleppen in een hoek van 36°. Geïnte-

greerd 0 I ie-I v 1oe isto fkoe Isys Iee rn ,

sequentiële inspuiting, selectieve klop-

regeling, speciale luchtmass.uuerer.
directe ontsteking zonder verdeler,

rweestra.ilsinspuiting voor optimale

verbranding.
2.0i-16V-turbomoror met geregelde

3-weg-katalysator: Boseh-Metronie

M 2.7 met brandstofafschakeling

bij snelheidsvermindering,

regelt eveneens de turbodruk,

sequentiële inspuiting, selec-
tieve klopregeling.

Stoelen: speciale sportstoelen

voorin. In hoogte verstelbare

bestuurdersstoel. Stoelen met
een ingebouwd veiligheids-

profiel, dat voorkomt dat men

bij een aanrijding onder de

gordel doorschiet. In hoogte
verstelbare, comfortabele

hoofdsteunen voorin. Asym-

metrisch gedeelde, neerklapbare

ach terbankl eun ing.

S tu u r in ri ch ti ng: ra ndheuge Ibest u ri ng
met schokabsorberende veiligheids-

stuurkolom met indrukbare. telesco-

pische stuuras en koppelingselemenr.
De Calibra blijft onder alle omstandig-

heden bestuurbaar dankzij de gedeelte-

lijk vervormbare schacht. Zacht

afgewerkt veiligheidsstuur.
Traction-Control-Systcem (op V6):

verbetert de koersstabiliteit bij het
accelereren, in bochten, bij het inhalen,

op hellingen, en in het algemeen bij

een lage wrijvingscoëfficiënt (bij nat
weer, vorst of sneeuw).

Transmissie: sportieve 'i-versnellingsbak,

of" ó-versnellingsbak op de turbomotor.

Als extra leverbaar: elektronisch

geregelde -l-rr.rps automatische

versnellingsbak met keuze tussen

"Economy"- en "Sporrt-stand voor

normale rijomst.mdigheden en
"Winter't-stand voor gemakkelijker

optrekken op nar of besneeuwd
wegdek.

Verlichting: koplampen met stadslicht,

asymmetrisch dimlicht en ellipsoïde
groot licht; lichthoogte van de kop-

lampen elektrisch instelbaar. Regelbare

dashboardverlichting. Interieurver-
lichting met contactschakelaars in de

voorportieren en vertraagde uitschake-

ling. Leeslampjes voorin. Twee achter-

u itri jl am pen, mistach te rli eh t.
Verwarming en ventilatie: mengluchtsys-

teem (onafhankelijk van rijsnelheid of

toerental) met 4-traps ventilator.
Tochtvrij doorstroomventilatiesysteem.

Twee centraal geplaatste, in richting

insrelbare blowers; naar keuze
gedeeltelijk vetwarmde ventilatielucht

voor frisse lucht met een aangename
temperatuur in de winter. Twee

blowers aan de zijkanten.

Voorwielophanging: voorwielaan-
drijving. Onderhoudsvrije, onafhanke-

lijke ophanging met McPherson-

veerpoten. De voorwielophanging is
gemonteerd aan een hulpchassis waar-

aan ook een stabilisatorslang en de
achterste motorsteun zijn bevestigd, zo-

dat rijgeluiden en vibraties nog minder

aan de carrosserie worden doorge-
geven. De zelfcorrigerende voorwiel-

standen zorgen voor een hoge koers-

---... stabiliteit, ook bij remmen. De
Culibra Turbo, V6 en2.0i-16V

zijn voorzien van gasdruk-

schokdempers.
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De kwaliteit van Opel is spreek-

woordelijk. Wij leveren niet alleen een

perfect produkt, maar bieden ook een

vakkundig advies en vlotte service. Bij de

ruim 7000 Opel dealers in heel Europa

staan gekwalificeerde vakmensen klaar om

u persoonlijk van dienst te zijn.

1 JAAR GARANTIE OP

IEDERE NIEUWE OPEL.

Opel heeft een garantietermijn van

een vol jaar, zonder kilometerlimiet. Maar

natuurlijk biedt Opel nog meer: de

garantie dat u voor een zéèr betrouwbare

auto met een lange levensduur hebt

gekozen.

1 JAAR GARANTIE OP

ORIGINELE OPEL

ONDERDELEN EN -ACCESSOIRES.

Voor de kwaliteit van de originele

Opel-onderdelen en -accessoires staan wij

in. Daarom geeft uw Opel dealer op alle

originele Opel-onderdelen en -accessoires

een vol jaar garantie. Voor ingebouwde

onderdelen of accessoires zijn in geval van

garantie zelfs de kosten van (de)montage

inbegrepen, voor zover deze werkzaam-

heden door de Opel dealer zijn verricht.

En ook zonder kilometerlimiet.

3 JAAR GARANTIE OP DE OPEL

FREEDOM-ACCU.

Wij geven 3 jaar garantie op iedere

nieuwe Opel Freedom-accu. Daarmee zijn

alle problemen uitgesloten - zelfs in de

strengste winter.

6 JAAR GARANTIE OP

DOORROESTEN.

Opel geeft u een betrouwbare, lange

garantie op doorroesten vanbinnen uit.

Met als voorwaarde dat u uw auto volgens

de aanwijzingen tegen vocht beschermt en

de voorgeschreven onderhoudsbeurten laat

uitvoeren.

36/1

DRIE MAANDEN

BOVAG-GARANTIE OP

ONDERHOUD EN REPARATIE.

Opel dealerbedrijven staan bekend

om hun vakwerk. Daarom hebt u na een

onderhoudsbeurt of reparatie drie maan-

den werkplaatsgarantie volgens BOVAG-

voorwaarden. Voor alle zekerheid.

OpEl DIRECT SERVICE/

MASTERFIT.

Uw Opel dealer staat altijd direct

voor u klaar en repareert kleine defecten

onmiddellijk. Tegen van tevoren afge-

sproken prijzen.

OpEL-ACCESSOIRES-SERVICE.

Om uw Opel een nóg individueler

karakter te geven, biedt Opel in aanvulling

op de standaarduitrusting een enorme

reeks comfortabele accessoires. De

Opel dealer monteert deze graag en

vakkundig voor u. En geeft uiteraard ook

hierop een vol jaar garantie.

OPEL EUROSERVlCE.

Een dicht, internationaal net van

ruim 7000 Opel dealers, dat garandeert dat

u ook in het buitenland kunt rekenen op

snelle service door geschoolde werkplaats-

technici. En waar ook de originele Opei-

onderdelen en -accessoires verkrijgbaar

zun.

DE OPEl DEALER GEEFT U

VOLLEDIGE INFORMATIE.

Ook dat hoort bij een goede service:

onze medewerkers leggen u graag alles uit.

Wat er precies gerepareerd is, waarom en

wat het heeft gekost.

DE OPEL DEALER IS PUNCTUEEL.

Een belangrijk punt: op onze

service-afspraken kunt u rekenen. Als we

morgen zeggen, bedoelen we ook morgen.

En mocht er toch iets veranderen, dan

brengen we u direct op de hoogte.

OpEl FINANCIERING.

Als u een auto wilt laten financieren,

kunnen wij u een op maat gesneden finan-

ciering aanbieden, rekening houdend met

uw persoonlijke omstandigheden. Het aan-

bieden van deze financiering via uw

Opel dealer is al jaren de specialiteit van

Opel Financiering.

LEASING.

Leasing is maatwerk. Daarom is uw

Opel dealer gaarne bereid u volledig te

informeren over alle mogelijke vormen van

leasing.

DE OPEL DEALER REGELT UW

SCHADEREPARATIE.

Schadegevallen worden snel en

vakkundig door de Opel dealer

afgehandeld. Zodat u iedere dag opnieuw

zonder zorgen kunt rijden.

OP El BIEDT HULP BIl PECH

ONDERWEG.

Alle kopers en koopsters van een

nieuwe Opel kunnen rekenen op een jaar

lang gratis hulp bij pech onderweg,

ingaande de afleveringsdatum. Eén

telefoontje naar Opel Assistance en het

serviceteam staat met raad en daad voor u

klaar. 24 uur per dag, in 31 Europese

landen.

OPEL DEALER ONDERHOUDSPLAN.

Het Opel Dealer Onderhoudsplan

verzekert u tegen vrijwel alle onderhouds-

en reparatiekosten. Informeer bij uw

Opel dealer naar de vaanvaarden van dit

programma.

OPEL DEALER NON-STOP

GARANTIE.

Met de Opel Dealer Non-Stop

Garantie kunt u de garantie op uw Opel

met 24 maanden verlengen.

Sommige In deze catalogus geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen lil detail verschillen van de werkelijke uitvoenug.
De infonn.uic in deze catalogus is gebaseerd op de laatstbekende gegeven> op her moment van he! ter perse gaan- Uw Opel
dealer zalu gaarne mtonueren over eventuele produktwuzigmgen. De gedrukte kleuren kunnen sleelus een gemiddelde indruk
geven V.1Il de werkelijkheid. Ajgebeelde extra's zun alléén tegen meerpriis leverbaar Opel Nederland behoud! zich he! recht
voor te allen njde constructie en uitvoering "'In haar produkren te wIJZigen. zonder verplichting eerder geleverde prodokten
chenovereenkomsrig Ie veranderen. OPEl FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. De Opel de.der verstrekt II gaarne
alle inlichtingen. S.E &0. Opel Nederland B.V., Baanhoek 188,3361 GN Sliedredli. Postbus 1100,3360 Be Slicdrcçhl. OPELB


