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DE ASTRA GSi-16V.
SPORTIVITEIT VAN EEN NIEUWE GENERATIE.

Standaard in iedere Astra GSi-

16V; het elektronisch

gcst I.lurdc A 111 i-Blokkeer-

Systeem (ABS),
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We willen niet overdrijven. Maar het valt nu

eenmaal niet te ontkennen dat Opel een klinkende

naam heeft op het gebied van technologie. Het

onweerlegbare bewijs daarvan wordt op de nu

volgende pagina's overduidelijk geleverd. De Astra

GSi-16V Een auto die de allerlaatste verworven-

heden op technisch gebied in zich verenigt. En die

daarnaast de perfekte kombinatie van sportiviteit,

komfort en zuinigheid biedt. Terwijl ook aandacht

voor het milieu een doorslaggevende rol speelde bij

de ontwikkeling van deze krachtpatser. Bijna zou-



den we het hoofdstuk veiligheid vergeten. En dat

terwijl de Astra GSi-16V standaard is uitgerust

met het geavanceerde Astra GSi-16V-veilig-

heidssysteem. Dat bestaat uit het volledig nieuw

ontwikkelde Traction-Control-Systeern (TCS) en

het elektronisch gestuurde Anti-Blokkeer-Systeem.

Geen overbodige luxe,gezien de fenomenale kracht

van de Asrra GSi-motor. Vanaf nu kan dan ook met

recht worden gesproken van veilige sportiviteit in

de kompakte middenklasse. Zo hoog als het presta-

tieniveau van de Astra GSi-16V is, zo veilig is de

kombinatie van TCS en ABS.

Astra GSi-16V

De Ast ru GSi-16V: nog nooit

werd zoveel indrukwekkende

rechuiek gekombineerd met

zo'n Fraai ontwerp. De

krachtige ASlra GSi-16V meI

z'n robuuste uiterfijk is een

absolute blikvange:r.

Een subtiel, maar veetzeggend

deeail: de dubbele: uitlaat van

de Astra GSi-16Y.
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Astra-komfort

Bij hel komfort van de ASIn

GSi wordt rekening gehouden

met a!le ektieve en passieve

vei Iigh ei dsa sp ek t en.

Het overzichtelijke en

ergonomische instrumenten-

paneel met regelbare

dashboaedverfichting , bevat

onder meer een toerentefler,

De stuurbekrachtiging maakt

het rijkomfort in de: Astra GSi

kempleer.

Ook de perfekt vormgegeven

sportstoelen met geînr egreerd e

teodesreunen. de brede arm-

leuningen en de in hoogte

verstelbare veiligheidsgordels

dragen bij lOt komfort en

veiligheid.

KOMFORTABEL MET IQ.

4

De Astra GSi biedt u nog iets dat u nergens in

de kom pakte middenklasse zult tegenkomen: het

Multi-Function-display. Met één druk op de knop

krijgt u alle vitale funkties van het Opel-Checkcon-

trol-Systeem, de boardcomputer, tijd, datum en

radiofrekwentie via het display op een presenteer-

blaadje.De informatie van het Opel-Checkcontrol-

S.ysteemheeft altijd voorrang. Wanneer dit systeem

iets belangrijks te melden heeft, dan wordt dat



Het Muhi-Function-display

Standaard in de Aura GSi-

16V; sporrsr uurwie+,

sport stcelen voorin, in hoogte

verstelbare bestuurderssroet,

in hoogte verstelbare en

kantelbare hoofdsteunen

voorin, in delen neerklapbare

achterbank, elektrisch

verstelbare en verwarm bare

buitenspiegels in de

karrosseriekleur en verlichting

in het dash boa rd kasrje en in

de bagage ruimte.

automatisch doorgegeven. Zelfs wanneer de radio

aanstaat of de boardcomputer is ingeschakeld. En
el l3lIEI E: rem:=. 1ic: h t:
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behoort eveneens tot de

standaarduitrusting van de

Aura GSi. Del;e ware
met duidelijk leesbare Nederlandse tekst, bijvoor-

info rrnariccenrrale geef

beeld .oliepeil" Meldingen die geen uitstel dulden, belangrijke informatj e weer

zoals .,defekt aan rem- of achterlicht of richting-
van hCI Opd·Checkcontrol-

Systeem. de board computer en

aanwijzer'[ worden om de 15 minuten automatisch de speciaal tegen dierstal

herhaald. Bovendien worden alle aktuele waarschu- beveiligde Astr a-radio (optie).

wingen bij het uitschakelen van de ontsteking en bij

het starten nog een keer herhaald.
Alle informatie van hel Multi-

Puncrion-display is met een

schakelaar aan de

ruitcwi,serhendel op te

vragen. Makkelijker kan het

niet.
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Astra-veiligheid

AST RA: AKTIEF
VEILIGHEIDSGORDELSYSTEEM.

Al bij een Frunt af e aanrijding

mer een snelheid lussen de 8

en 10 km/u trekken de

gordelspanners in een fraktie

van een sekonde strak. Het

plotseling naar voren schieten

van bestuurder en

voorpassagier wordt hierdoor

voorkomen.

Bij Opel gaan sportiviteit en veiligheid altijd

hand in hand. En aangezien de Astra GSi een uiter-

mate sportieve auto is, is bijzonder veel aandacht

besteed aan de aktieve en passieve veiligheid. De

Astra GSi is standaard voorzien van een elektro-

nisch gestuurd Anti-Blokkeer-Systeem (ABS). En

de Astra is de eerste auto in de kompakte midden-

klasse die uitgerust is met een aktief veiligheidsgor-

delsysteem. Een systeem waarmee veiligheidsgor-

dels nog veiliger worden. Het bestaat uit gordel-

spanners aan de voorstoelen, waarmee de gordels

niet alleen vanuit het rolmechanisme, maar ook bij

de sluiting in een fraktie van een sekonde worden

strak getrokken. Gevolg: de kans dat de bestuurder
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of voorpassagier met het hoofd hard op het stuur of

dashboard terechtkomt, wordt tot een minimum

teruggebracht. Bovendien voorkomt de drempel in

de stoelen dat men bij een aanrijding onder de

heupgordel vandaan schiet.



HET ASTRA-VEILIGHEIDSSYSTEEM.
/

Het Traction-Conrrol-Systeern (TeS) is een

kompleet nieuwe ontwikkeling die tot de standaard-

uitrusting van de Astra GSi-16V hoort. Kort

gezegd, wordt daarmee de aandrijfkracht elektro-

nisch geregeld. Wat weer zorgt voor een werkelijk

ongeëvenaarde koersstabiliteit. perfekte rijpresta-

ties en een rotsvaste wegligging. Ook in bochten of

op nat of ongelijk wegdek kunt u probleemloos

accelereren zonder de grip te verliezen. Sensoren

die ook het Anti-Blokkeer-Systeem aansturen,

peilen de slip- en acceleratiewaarden van de aange-

dreven wielen. Het TCS berekent vervolgens hoe

sterk het motorvermogen moet worden terugge-

bracht 0111 beide wielen voor 100% grip te laten

behouden.

De geintcgeeerde dubbele

stalen balken in de porlieren

zorgen voor een nóg belere

bescherming van de

inainendeu bij een eventuele

zijwaa nse aanrijding.

Ou sportief rijden ook veilig rijden kan betekeuen. bewijst de A.~lraGSi·16V meI hel Tracrion-

COnlrOI-Syslecnl. Zelfs onder de moeilijkSle ornsrandighedcn rijdt u veiliger cn daardoor met een

zekerder gevoel.
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ASTRA-MOTORTECHNOLOGIE.
Astra-high-tech

Een motor mei spierballen,

maar ook mei verstand: de

2.0i-16V van de AS!ra GSi. Het

Bosch-Mot eonic

injektiesystecrn regelt de

inspuiting in

overeenstemming mei de

olltSlckingsvolgordc pcr

cilinder. Daardoor worden

niet alleen hoge prestaties,

maar ook exrtcern gunstige

verbruikswaa rdcu gerealisecrd.

De 2.0i-molOr mei 85 kW (115

DIN-pk) met het nieuwe

Bosch-Motronic

injàticsystcc:m (M 1.5). dat

hel onrstekiugsmorn ern en de

hoeveelheid ingespoten

brandstof volledig

elektronisch op elkaar

afstemt.
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Als GSi-rijder verschilt u duidelijk van

"gewone" automobilisten. U neemt geen genoegen

met een doorsnee-uirrustingsniveau of met alle-

daagse prestaties. Middelmaat is niets voor u. U

wilt. heel eenvoudig.de absolute top. Dan wordt het

hoog tijd dat we eens een kijkje nemen onder de

motorkap van de Astra GSi met de 2.0i~16V~motor.

Dit centrum van techniek levert maar liefst 110kW,

oftewel 150 Dl Ncpk. Wat dat in de praktijk voor

gevolgen heeft, laat zich raden. De enorme kracht-

reserves van deze motor worden gekoppeld aan

een intelligente aansturing. Voor dat laatste zorgt

het Boseh-Motronie injektiesysteem. Dat regelt

onder meer dat het ontstekingsmoment,de inspuit-

tijd en de hoeveelheid ingespoten benzine perfekt

op elkaar worden afgestemd. De schadelijke uit-

stoot wordt gereduceerd, de motor wordt ekonomi-

seher en de prestaties nemen toe. Standaard is de

GSi uitgerust met een niet mis te verstane 2.0i-

motor met 85 kW (115 DlN·pk). Een zuinige,

milieubewuste motor, met uitzonderlijk veel ver-

mogen.



ASTRA-MILIEUTECHNOLOGIE. Astra-milieu

Sportieve prestaties, oké. Als we milieuvrien-

delijkheid en een aangenaam klimaat in de auto

maar niet veronachtzamen. Gelukkig heeft men

daarover nagedacht bij de Astra. Ook hier stelt de

Astra GSi, als waardig vertegenwoordiger van de

gehele Astra-klasse, nieuwe normen. Een model-

voorbeeld van een milieubewust auto-ontwerp.

Enkele voorbeelden die dit illustreren: in de Astra

zijn alleen voor hergebruik geschikte kunststoffen

gebruikt. Dat geldt voor bumper en spoiler, tot en

met de bekleding van de spatborden, het instru-

mentenpaneel en de middenconsole. Verder spreekt

het bijna vanzelf dat elke Astra is uitgerust met een

geregelde 3-weg-katalysator. Maar dat is niet alles.

Motoren, koppeling- en remvoeringen zijn 100%

asbestvrij. terwijl het gebruik van cadmium en van

milieu-onvriendelijke oplosmiddelen (die bij-

voorbeeld werden gebruikt voor de lak) tot een

minimum is teruggebracht. De Astra gaat nog een

stapje verder. Ook aan het klimaat binnen in de auto

is gedacht. Iedere Astra is standaard uitgerust met

een interieur~luchtrecirculatiesysteem met mikro-

filters. Dit systeem biedt voor vrijwel 100% bescher-

ming tegen stuifmeel, roet en andere stof- en vuil-

deeltjes. Verder zorgt het systeem desgewenst voor

een volledige recirculatie van de interieurlucht. Het

binnendringen van hinderlijke geurtjes, bijvoor-

beeld van uitlaatgassen, is dan absoluut niet meer

aan de orde!

De Aura is de rrrstr auto in

zijn klasse die slandaard i5

uitgrrus! mrt een interi eur-

luchtrrcirculaliesySlrem.
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DE ASTRA GSi. VORM EN FUNKTIE IN PERFEKTE BALANS.
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De Astra GSi is een auto die indruk maakt door

zijn verschijning, maar vooral door zijn sportieve

prestaties.Zijn opvallende eigenschappen laten nie-

mand onberoerd. En dat is ook eigenlijk geen won-

der. Het koncept van deze auto mag gerust uniek

worden genoemd. Een auto die àlles in zich heeft.

Om te beginnen, natuurlijk zijn ontembare kracht

die hij maar al te graag tentoonspreidt. Maar ook

zuinigheid, komfort, innovatieve veiligheidstech-

nieken. En, last but not least.schoonheid. Want dat

de Astra GSi oogstrelend is, daar hoeft niemand



meer van overtuigd te worden. De robuuste en tege-

lijkertijd elegante vormgeving van de Astra CSi is

helemaal in overeenstemming met z'n prestaties.

Niemand kan natuurlijk heen om de in de karrosse-

riek leur gelakte forse bumpers met geïntegreerde

spoilers voor en achter, de sportieve uitlaat, de

imponerende banden, de luchtsleuven op de

motorkap, de dakspoiler aan de achterzijde en de

"high-tech" flush-glass-technologie. Dit laatste ver-

beten de toch al aërodynamische vorm en redu-

ceert merkbaar het geluid van wind.

Astra GSi

De robuust ogende

ach!~rpar!ij mc! lijn

opvaltende acbterspoiter,

ondeesrreept de

aameekkelijke, sportieve

befijning van de ASin CSi.

Even voor de liefhebbers van

sportieve aksenten: de fraaie

Uil [UI van de Astra GSi.
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Sommige in deze katatogus geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in onze katalogus is gebaseerd op de
laatstbekende gegevens op het moment van ter perse gaan. Uw Opel-dealer zal u gaarne informeren over de laatste produktwijzigingen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een
gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra's zijn alléén legen meerprijs leverbaar. General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en
uitvoering van haar produkten te wijzigen.zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinan·
cierd worden door OPEL-financiering_ De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen. S.E.& O.
Genera! Motors Nederland B.V., Baanhoek 188,3361 GN Sliedrecht. Postbus 1100,3360 Be Sliedrecht.


