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OPEL ASTRA
MET HET OOG OP

DE TOEKOMST.

Auto-ontwerpers dromen allemaal van één

ding: de auto van de toekomst maken. De auto

die geheel nieuwe normen stelt qua veiligheid,

duurzaamheid, milieu en techniek. De auto die

zijn tijd vooruit blijft en waarover men na jaren

nog met bewondering hoort spreken. Velen

zlJn dagelijks bezig die auto te onnverpen.

Sommigen komen aardig in de richting. En heel

af en toe, eens in de zoveel jaar, slaagt een enke-

ling. Van dat zeldzame moment bent u
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nu getuige. Want u hebt zojuist kennisgemaakt

met: de Opcl Astra.

U hebt gelijk, een schitterende automobiel.

Maar daarmee houdt elke vergelijking met ge-

wone auto's op. De grensverleggende techniek,

de baanbrekende details, het ongeëvenaarde rij-

gedrag. Het maakt de Opel Astra tot een ver-

haal apart. Een verhaal dat u in één adem zult

lezen. En dat u jarenlang zal blijven boeien.
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Astra-veiligheid

Dankzij dc srnlcn balken in de

deuren, worden de inzittenden

maxirunal beschermd bij een zij-

waartse aanrijding.

In een frukt ie van een sekonde

trekken de gordelspanners

strak. Zclh bij een frontale aan-

rijding russen de Sen IOkm/u.

Het plotseling naar voren schie-

ten van bestuurdercn voorpas-

sagier wordt hierdoor voor-

komen.
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TECHNIEK ALS
UITGANGSPUNT.

VEILIGHEID ALS DOEL

Het is kenmerkend voor elke Opel. En

toch weet de Astra ermee re verrassen: het on-

gekend hoge technologische niveau. Onder de

motorkap, maar ook op het gebied van kom-

fort, rijplezier, passieve en aktieve veiligheid.

Geen 'techniek om de techniek', maar techniek

die ten dienste staat van één centraal gegeven:

u. Telkens wanneer u in de Astra stapt, zult u

het dan ook direkt beamen: de ontwerpers heb-

ben de Asrra als het ware om II heen gebouwd.

Als eerste in zijn klasse heeft de Astra links

en rechts voorin veiligheidsgordels die zijn uit-

gerust met gordelspanners. De kans dat u of uw

voorpassagier in geval van een frontale aanrij-

ding, met het hoofd op het stuur of dashboard

terechtkomt, wordt hierdoor minimaal. De

deuren zijn voorzien van stalen balken, waar-

door de inzittenden maximaal beschermd zijn

bij een zijwaartse aanrijding.



KOMFORT ALS
STANDAARDUITRUSTING

Astra-komfort

Hel 1\'1ulti-Funcrion-display met de speciale Ast ra-radio in de Ast ra CD en Ast rn GSi. Met één druk op de

frekwentie- via het display op cm presentecrbhadie.

knop krijgt u nllc vitale fuu kries van het Opd-Chcckcontrol-SystcC!l1, de boardcomputer. I iid en radio-

MODEL lAl 1.6i I.Si 2.0i 2.0i 16 V 1.70 1.7TD

GL • • • •
GT ." • • •
GLS • • • • • •
CD • • •
CSi • •
CL Stationwagon • • • •
Club Starionwagon • • • • • •
GlS Stationw.ai:0n • • • • • •
CD Stationwagon • • •

A11ebenzinemotoren ûjn SInndaard voorzien van een geregelde

j-wcg-katalysmoe. DcTurho-Dic$elmOlor,$landaard mei '11 speciaal

afgcstcldcdicscl-katalyulOf. I) SpccialcGT-rnolor: 60 kW (82 DIN-pk).

De nieuwe T urbo-Dicselmuto r

met inter-cooler. Mei een VeT-

mobcn \,:1.(160kW (82 OIN-pk).

Leverbaar vanaf november '91.

N emen we een kijkje in bijvoorbeeld de

Astra CD of Astra GSi, dan valt u alweer in een

andere verbazing: het Multi-Function-display.

In kombinatie met de boardcomputer en het

Opel-Checkconrrol-Systeem wordt dit dis-

play een ware informatiecentrale. Met één druk

op de knop krijgt u alle funk ties op een pre-

senteerblaadje, Is de Astra uitgerust met de spe-

ciale Astra-radio, dan zal zelfs de radiofunktie

via het display worden weergegeven.

Het ventilatiesysteem met mikrofilters

biedt trefzekere bescherming tegen stuifmeel,

roet en andere kleine srof- en vuildeelrjes.

Terwijl u dacht dat hij niet bestond, hebt u

hem nu gevonden: de auto die u op het lijf ge-

schreven is. De Opel Astra.

De mikrofilters in het ventilatiesysteem zorgen voor maximale beo

$cherrning tegen stuifmeel, roet en andere kleine stof- en vuildeeltjes.
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Astra GLS, GL, GT

ASTRA
ÉÉN NAAM, VELE

KARAKTERS.

Ruimte. ruimte en nog eens 'Komfort' zou her trefwoord zijn, als wc

de Astra GLS kon moesten omschrijven. Een

auto van huis uit. Het standaard Astra-display
ruimte. D~Iis de Astra GLS.

stoelen, brede armleuningen en auto waarvan u zowel binnen de bebouwde

met digitaalklokje en radiowcergavemogelijk-

heid en de in hoogte verstelbare en kantel bare
MeI ergonomisch gevormde

perfekt gcplnmstc gordclbcvcs- kom als ver daarbuiten met volle teugen zult

genieten. De Astra GL is een uiterst komplete

hoofdsteunen voorin, zijn slechts twee voor-
tigingcn. Gemak en veiligheid

beelden.
zoals u nog niet elders aantrof.
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De Asrra Gt.: bij de Ast ra GL

De Anra GlS: let op de speciale wiekleksets. de in hoogte versrelbare

bestuurdersstoel. in Jelen neerklapbare achterbank en IO~'cI extra

iruerjcurver-lichr ing als verwarrningsopeningcn achter-in.

De cockpit van Je ASlra GLS, Voorzien van 5-vcnncllingsbak,

toerenteller en centrale Jeu rVl'q;rl'nJcling (inclusid vergrendeling

van achterklep en ran kdop, met antidiefslalbevciliging),

Enige zelfbeheersing is toch wel op haar

plaats wanneer 1I in de cockpit van de Asrra GT

plaats neemt. Het is één en al sportiviteit war

deze auto uitademt. Ontdek het allemaal zelf

tijdens een proefrit.

kan niemand meer ser-ieus van

een basismodel spreken. Zo

vcclomvnnend is zijn

st a nJaa rd u it rust in g.
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Astra GSi

ASTRA
HIGH-TECH MET

De Astra GSi, een fenomenaal brok

techniek. Deze imponerende bolide beschikt

over temperament en ongekend veel vermogen.

Een 2.0i-motor 111et geregelde 3-weg-kata\ysa-

tor, goed voor niet minder dan 85 kW (115

DIN-pk), een 5-versnellingsbak, toerenteller

en 3-spaaks Sportstuur. Her sportief afgestelde

onderstel met gasgevulde schokdempers, is

standaard uitgerust met ABS en inwendig ge-

ventileerde schijfremmen voor en achter. En als

eye-catcher in de cockpit: het Multi-Function-

display. Ook de komfortabele design-sport-

stoelen laten er geen misverstand over bestaan.

We hebben hier te maken met een auto van bij-

zondere klasse.

De Astra GSi-16V verdient het predikaat

'summa cum laude'. Dit wonder der techniek is

standaard zelfs uitgerust met het T raction Con-

trol-Systeem (TCS), een SOOrt 'omgekeerde
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G Si.
TEMPERAMENT

ABS'. Deze nieuwe roepassing van Opel zorgt

ervoor dat de koersstabilireit, de rijprestaties en

de wegligging aanzienlijk verbeteren. In de

bocht kuilt u zonder problemen optrekken. Of

inhalen zonder dat u bang hoeft te zijn voor

mogelijke 'uitbreek'-neigingen. Zelfs bij wisse-

lende wcgkondities behoudt deze Astra konti-

nu grip op de weg. U hoeft geen liefhebber te

zijn om verslaafd te raken aan de Astra GSi.

Het mag natuurlijk wel.



De imposante 2.0i-16 V-motor

met IIOkW{150DIN-pk).

Welkom in dc cockph van de

Aura CSi, met Jvspaaks spon-

stuur cn het geavanceerde

M II h i-Puncucn-displny.

Binnen kort "oor "de medeweggebruik ers een bekend beeld: de achterkant van de Astr-a CSi. Met de futu-

ristisch.' achteespoiler als finishing touch \':In de fraaie bdijning.

Sportief rijden zonder onnodige

risico's, dankzij het Trucnon

Comrol-Sysrccm (TCS) ook

onder minder ideale omstandig-

lwdcn.
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Astra Club Stationwagon

ASTRA
GEEFT

DE

STATIONWAGON
UW_EANTASIE
RUIMTE.

Iedereen heeft wel eens van die momenten

waarop hij wcgdroomt: mer her gezin een

weekend erop uit, inclusief bagage, 's zaterdags

naar het voetbalveld met een auto vol pupillen

en 's avonds in stijl naar het theater. En dat alles

in één en dezelfde auto. Stijlvol en tegelijkertijd

enorm praktisch zijn de Asrra Stationwagons.

Welke Asrra Starionwagon u ook kiest, u zult

hoe dan ook veel plezier beleven aan een auto

die op alle punten perfekt is uitgevoerd. Neem

nu bijvoorbeeld de Astra Club Stationwagon.

Om te beginnen geldt dar u standaard een zee

van ruimte hebt. Standaard zijn eveneens: een

Lsi-motor met 44 kW (60 DIN-pk) en geregel-

de 3-weg-katalysawr en 5-versnellingsbak. De

bestuurdersstoel voorin is in hoogte verstel-
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baar. Achterin blijft de enorme laadruimte ver-

bazen. Helemaal wanneer de in delen neerklap-

bare achterbank naar voren wordt geklapt. Het

afdekscherm beschermt de bagageruimte tegen

al te nieuwsgierige blikken van buitenaf. Want

nieuwsgierig zal men zeker zijn. Verder zijn

standaard: een dakreling. getint, warmtewe-

rend glas rondom, een handbediende niveaure-

geling, een ventilatiesysteem met mikrofilrers,

gordelspanners voorin en in hoogte verstelbare

veiligheidsgordels, zowel voor- als achterin.

Eén en al komfort, dit interieur mcr spor tsroclcn, waarvan de

best u urdcrssrocl in hoogte verstelbaar is, met in hoogte vcr-stelba r e

en kanlelhare hoofdstcu ncn voorin.



Van welke kant u 'm ook

bekijkt, de ASIn Club 51a110n-

wagon nug ge:tien worden,

Fraai, maar vooral heel prak-

tisch is de la31,;doorlopende

achterklep voor moeiteloos in-

en uitladen.

Wilt ti veel ruimte. meer r uirme of maximale ruimte? De Asrra Club

5tationwagon biedt hel allemaal. Met de in delen neerklapbare ach rer-

bank beschikt u over drie vcrschilknd<·laadruimtcvarÎanten.
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Sommige in dn" k3taJogus geillustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen "an de werkelijke uil,·oer;ng. De Înfomlatie in <In" katalogus is gebaseerd op de laarst 1:
bekende gege,'ens op hel mom~nt van ter perse gaan. Uw Opel-dealer 1.:11u gaarne informeren over """ntud" produktiewijzigingen. Dl' gedrukte kleuren kunnen slechts een Cl
gemiddelde indruk gcven Van de werkelijkheid. Afgebeelde extra's zijn alléén tegen meerprils leverbaar. Genera! Motors behoudt zich het recht "oor IC allen rijde konSlmktie en
uitvoering van haar produkten re wiiaigcu. zonder verpllchring '-roeger geleverde wagens dienovereenkomstig te vcranderen. De ":Inkoop kan op gunstige voorwaarden ge(jnan- [--:::.:...-111 a-
..,ierdworden door Opel-fin3ndering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen. S.E.&O. :;;::... ~
Genera! Motors Nederland B.V., Baanhoek 188,3361 GN Sliedrecht. Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht. ::E


