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Με µια µατιά: Νέο Opel Crossland X

•

Πρεµιέρα: Βερολίνο, Φεβρουάριος 2017 και Σαλόνι Αυτοκινήτου Γενεύης, Μάρτιος
2017

•

Λανσάρισµα: Το σύστηµα παραγγελιών ανοιχτό από το Μάρτιο του 2017, στους
∆ιανοµείς από τέλη Ιουνίου

•

Περιγραφή: Συµπαγές, ευέλικτο crossover συνδυάζει στυλ και ευελιξία. Εµφάνιση
µοντέρνου SUV µε δίχρωµη βαφή, ευρύχωρο, εξαιρετικά ευέλικτο εσωτερικό µε χώρο
για µέχρι πέντε άτοµα, υπερυψωµένη θέση καθισµάτων, συρόµενα πίσω καθίσµατα και
µεγάλος χώρος αποσκευών. Προορίζεται για συνθήκες πόλης και ταξίδια διακοπών.
Υπερσύγχρονα συστήµατα υποστήριξης, κορυφαίες καινοτοµίες και κορυφαία ψηφιακή
συνδεσιµότητα Opel χάρη στο σύστηµα Opel OnStar και τεχνολογία IntelliLink
συµβατό µε Apple CarPlay και Android Auto.

•

∆ιαστάσεις σε mm:
o

4.212 / 1.765 / 1.605 (Μήκος / πλάτος / ύψος)

o

Χώρος αποσκευών 410 – 1.255 L

Κύρια χαρακτηριστικά:

•

Σχεδίαση και µηχανολογία:
o

Τολµηρές, ζωηρές και µοντέρνες γραµµές µε άριστη διάταξη χώρων

o

Βελτιωµένη σχεδιαστική φιλοσοφία Opel: προηγµένο και σκληροτράχηλο στυλ

o

Περίοπτη µάσκα και Opel Blitz µε χαρακτηριστικά φώτα ηµέρες σε σχήµα
διπλού φτερού

o

Οριζόντια εµπρός γραµµή διευρύνει το Crossland X

o

Κλασικά προστατευτικά SUV και ασηµί ένθετα µπροστά και σε όλο το κάτω
τµήµα του οχήµατος

o

∆ίχρωµη “ανεξάρτητη οροφή“
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o

Η τοξοειδής, χρωµιωµένη γραµµή οροφής που πέφτει προς τα πίσω θυµίζει το
αγαπηµένο Opel ADAM

o

Εντυπωσιακό, στιβαρό πίσω τµήµα χάρη σε µία ορατή, προστατευτική ποδιά
και τα ψηλά τοποθετηµένα πίσω φώτα LED σε σχήµα διπλού φτερού

o

Στο εσωτερικό, το cockpit έχει σαφή διάταξη µε τον πίνακα οργάνων και την
κεντρική κονσόλα προσανατολισµένα προς τον οδηγό

o

•

Προαιρετική, µεγάλη πανοραµική κρυστάλλινη οροφή για εξαιρετική θέα

Τεχνολογίες, συστήµατα υποστήριξης κα άνεση:
o

Καινοτόµοι προβολείς full LED µε λειτουργίες όπως φωτισµός στροφών,
υποστήριξη µεγάλης σκάλας και αυτόµατη ρύθµιση ύψους δέσµης

o

Head Up display προβάλλει τις σηµαντικότερες πληροφορίες για την ταχύτητα
και τα συστήµατα πλοήγησης και υποστήριξης στο άµεσο πεδίο ορατότητας του
οδηγού

o

Εµπρός κάµερα Opel Eye υποστηρίζει συστήµατα όπως Σύστηµα Αναγνώρισης
Οδικής Σήµανσης (Speed Sign Recognition) και Σύστηµα ∆ιατήρησης Λωρίδας
Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist).

o

Σύστηµα διατήρησης σταθερής ταχύτητας µε περιοριστή ταχύτητας (Cruise control
with speed limit)

o

Σύστηµα Αναγνώρισης Επικείµενης Σύγκρουσης (Forward collision alert) µε
ανίχνευση πεζού και το Αυτόµατο Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic
12

Emergency Braking)

o

Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System)2 αξιολογεί το επίπεδο
κόπωσης µέσα από το στυλ του οδηγού και τον παροτρύνει να κάνει διάλειµµα
εάν κρίνεται αναγκαίο

o

Σύστηµα Προειδοποίησης Πλαϊνού Τυφλού Σηµείου (Side Blind Spot Alert)
χρησιµοποιεί αισθητήρες υπερήχων και επισηµαίνει οχήµατα που κινούνται
εκατέρωθεν του αυτοκινήτου προειδοποιώντας τον οδηγό µε µία λυχνία στον
αντίστοιχο καθρέπτη

1

Λειτουργεί αυτόµατα µεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης
για µείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστηµα µειώνει την
ταχύτητα κατά 22 km/h, το µέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος για
να µειώσει ακόµα περισσότερο την ταχύτητα.
2
Forward Collision Alert µε ανίχνευση πεζού και Automatic Emergency Braking και Driver
Drowsiness Alert διαθέσιµα από φέτος το καλοκαίρι.
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o

Πανοραµική Κάµερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera) µε γωνία
θέασης 180 πίσω

o

Αυτόµατο Σύστηµα Υποβοήθησης Παρκαρίσµατος (Automatic Park Assist)
αναγνωρίζει κατάλληλους παράλληλους ή κάθετους χώρους στάθµευσης και
παρκάρει αυτόµατα το όχηµα. Ο οδηγός λειτουργεί µόνο τα πεντάλ

o

Σύστηµα Keyless Open & Start

o

Θερµαινόµενο παρµπρίζ και θερµαινόµενο τιµόνι

o

Εργονοµικά καθίσµατα AGR µπροστά (AGR – Καµπάνια για Υγιή Πλάτη)

o

Ατοµικά συρόµενα πίσω καθίσµατα µετακινούνται µέχρι 150 mm, είναι
διαιρούµενα 60/40, και µε την αναδίπλωσή τους αυξάνουν το χώρο αποσκευών
από 410 σε 520 L

o

Σύστηµα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιµότητας Opel OnStar µε Wi-Fi
Hotspot3 και περαιτέρω υπηρεσίες όπως κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο4 και
αναζήτηση χώρου στάθµευσης5

o

Τελευταία γενιά infotainment IntelliLink συµβατή µε Apple CarPlay και Android
µε µεγάλες έγχρωµες οθόνες αφής έως 8-ιντσών

o

•

Ασύρµατη επαγωγική φόρτιση smartphone

Κινητήρες και κιβώτια:
o

Προηγµένος, αλουµινένιος 3-κύλινδροι βενζινοκινητήρες και 4-κύλινδροι diesel
µε κορυφαία απόδοση

o

Κινητήρες στο λανσάρισµα:
Βασικός βενζινοκινητήρας 1.2 L µε 60 kW/81 hp (Κατανάλωση στον
κύκλο NEDC: στην πόλη 6,5-6,46 l/100 km, εκτός πόλης 4,4 l/100 km,
µικτός κύκλος 5,2-5.16 l/100 km, 116-1156 g/km CO2)
1.2 Turbo µε άµεσο ψεκασµό, µε 81 kW/110 hp ή 96 kW/130 hp (NEDC
κατανάλωση καυσίµου: στην πόλη 6,5-5,66 l/100 km, εκτός πόλης 4,84,26 l/100 km, µικτός κύκλος 5,4-4,86 l/100 km, 123-1096 g/km CO2)

3

Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δηµιουργία λογαριασµού στην OnStar Europe
Ltd. Οι Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασµό µε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις
ισχύουν µετά το πέρας της προβλεπόµενης δοκιµαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται
στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαθεσιµότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισµούς
και χρεώσεις των υπηρεσιών.
4
Μέσω booking.com. Απαιτούνται διεύθυνση e-mail και πιστωτική κάρτα
5
Μέσω Parkopedia
6
Με ελαστικά χαµηλής αντίστασης κύλισης
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1.6 liter diesel, µε 73 kW/99 hp ή 88 kW/120 hp (Κατανάλωση στον
κύκλο NEDC: στην πόλη 4.7-4.16 l/100 km, εκτός πόλης 3.6-3.36 l/100
km, µικτός κύκλος 4.0-3.66 l/100 km, 105-936 g/km CO2)
o

Κιβώτια: πεντατάχυτα και εξατάχυτα µηχανικά κιβώτια, εξατάχυτο αυτόµατο
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Νέο Opel Crossland X: Περίληψη

Opel Crossland X: Κοµψό Όχηµα Πόλης µε Μοντέρνο Στυλ SUV
•

Νέο, προηγµένο crossover λανσάρεται στην ανερχόµενη κατηγορία CUV/SUV

•

Το Opel Crossland X πλαισιώνει το δηµοφιλές Opel Mokka X στην οικογένεια Χ

•

Υπερυψωµένη θέση καθισµάτων, ευρύχωρη καµπίνα και υψηλό επίπεδο ευελιξίας

•

Εξαιρετικές τεχνολογίες µε συστήµατα Opel OnStar, infotainment & υποστήριξης

•

Head up display, κάµερα οπισθοπορείας 180 µοιρών & Σύστηµα Καινοτόµων
Προβολέων Full LED

Σας παρουσιάζουµε το νέο Opel Crossland X: στιλάτο και συµπαγές εξωτερικά, εξαιρετικά
ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικά, µε µοντέρνα διχρωµία και προηγµένη εµφάνιση SUV.
Μετά την πρεµιέρα του στις αρχές Φεβρουαρίου, αυτό το ευέλικτο crossover πόλης είναι το
δεύτερο µοντέλο της οικογένειας Opel X στην κατηγορία B δίπλα στο σπορ bestseller, το
Mokka X. Το τρίτο µέλος το µεγαλύτερο Grandland X, θα λανσαριστεί στην κατηγορία C
αργότερα µέσα στη χρονιά.
Συγκριτικά µε το Opel Mokka X, που διατίθεται µε προαιρετική τετρακίνηση για
περιστασιακή χρήση εκτός δρόµου, το νέο Opel Crossland X προορίζεται για αστικές
περιοχές µε µελετηµένες εξωτερικές διαστάσεις, ενώ είναι ιδανικό και για ψώνια αλλά και
εκδροµές. Με µήκος 4,21 m, το νέο Crossland X είναι 16 cm µικρότερο από ένα Astra αλλά
ταυτόχρονα 10 cm ψηλότερο. Οι επιβάτες απολαµβάνουν την εξαιρετική ορατότητα που
τους παρέχουν τα υπερυψωµένα καθίσµατα. Μία προαιρετική, πανοραµική κρυστάλλινη
οροφή επιτείνει την αίσθηση ευρυχωρίας, για τους πιο απαιτητικούς.
Επιπλέον, το νέο µοντέλο συνοδεύεται από εξαιρετικές καινοτοµίες που κάνουν την
καθηµερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο άνετη και ευκολότερη. Σύστηµα Καινοτόµων
Προβολέων Full LED, head up display και Πανοραµική Κάµερα Οπισθοπορείας 180µοιρών (Panoramic Rear View Camera) µαζί µε Προηγµένο Σύστηµα Υποβοήθησης
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Παρκαρίσµατος (Advanced Park Assist), Σύστηµα Αναγνώρισης Επικείµενης Σύγκρουσης
(Forward Collision Alert) µε ανίχνευση πεζού και Αυτόµατο Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης
(Automatic Emergency Braking)1, Σύστηµα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness
2

System)

, Σύστηµα Αναγνώρισης Παρέκκλισης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist),

Σύστηµα Αναγνώρισης Οδικής Σήµανσης και Πλαϊνού Τυφλού Σηµείου (Speed Sign
Recognition και Side Blind Spot Alert)

είναι µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα. Το νέο Crossland X

διαθέτει επίσης εξαιρετική συνδεσιµότητα Opel OnStar µε Wi-Fi Hotspot3 και άλλες
υπηρεσίες όπως κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο4 και αναζήτηση χώρου στάθµευσης5.
Επίσης: σύγχρονη τεχνολογία IntelliLink infotainment συµβατή µε Apple CarPlay και
Android Auto µε έγχρωµες οθόνες αφής έως 8 ιντσών. Επίσης συµβατά smartphones
µπορούν να φορτίζονται ενώ χρησιµοποιούνται µε ασύρµατη επαγωγική φόρτιση.
Οδηγός και συνοδηγός απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα των αναγνωρισµένων,
εργονοµικών καθισµάτων, µε πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken). Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η Opel είναι η µοναδική κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων που
προσφέρει τέτοια άνεση στην κατηγορία (µε τα Crossland X και Mokka X). Συνεχίζοντας, ο
χώρος αποσκευών των 520 L – χωρίς αναδίπλωση πίσω καθισµάτων – είναι κορυφαίος
στην κατηγορία. Επιπλέον, η διαµήκης διαδροµή των πίσω καθισµάτων µπορεί να
ρυθµίζεται σε εύρος 150 mm, είτε για µεγαλύτερη άνεση στην περιοχή των ποδιών ή για
αύξηση χώρου αποσκευών. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει την ευελιξία του Crossland X.
«Η ζήτηση για µικρά µοντέλα SUV και crossover, κατάλληλα για κυκλοφοριακές συνθήκες
πόλης αυξάνεται σηµαντικά. Το Crossland X µε ένα συνδυασµό σύγχρονης σχεδίασης
SUV, εξαιρετικής συνδεσιµότητας και υψηλής πρακτικότητας αντιπροσωπεύει έναν
δεύτερο ισχυρό ανταγωνιστή σε αυτή την κατηγορία, δίπλα στο σπορ Mokka X,» δήλωσε ο
1

Λειτουργεί αυτόµατα µεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης
για µείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστηµα µειώνει την
ταχύτητα κατά 22 km/h, το µέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος για
να µειώσει ακόµα περισσότερο την ταχύτητα.
2
Forward Collision Alert µε ανίχνευση πεζού και Automatic Emergency Braking και Driver
Drowsiness Alert διαθέσιµα από φέτος το καλοκαίρι.
3
Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δηµιουργία λογαριασµού στην OnStar Europe
Ltd. Οι Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασµό µε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις
ισχύουν µετά το πέρας της προβλεπόµενης δοκιµαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται
στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαθεσιµότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισµούς
και χρεώσεις των υπηρεσιών.
4
Μέσω booking.com. Απαιτούνται διεύθυνση e-mail και πιστωτική κάρτα.
5
Μέσω Parkopedia.

Σελίδα 3

CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann. «Το ευέλικτο Crossland X προσφέρει οδηγική
απόλαυση µε τη ‘επένδυση’ ενός αστικού lifestyle, που το κάνει ιδανικό για την πόλη και
αποδράσεις στην εξοχή.»
Η κατηγορία CUV/SUV B αυξάνεται θεαµατικά µε τις πωλήσεις να έχουν πενταπλασιαστεί
από το 2010. Ένα από τα bestseller µοντέλα και, κατά συνέπεια, από τα trendsetter είναι
το Opel Mokka X. Το Crossland X τώρα θα διεγείρει το ενδιαφέρον γι’ αυτή τη ραγδαία
ανερχόµενη κατηγορία και θα ενισχύσει την άνοδο της µάρκας Opel.
‘Καθαρή’ σχεδίαση και απόλυτη αξιοποίηση χώρου
Ένα ‘αστικό crossover’ πρέπει να διαθέτει τολµηρή φιλοσοφία, προηγµένα χαρακτηριστικά
και σύγχρονο στυλ. Το νέο Crossland X τα έχει όλα, διατηρώντας παράλληλα τον κλασικό
χαρακτήρα ενός Opel µε βέλτιστη αξιοποίηση χώρων και τεράστια προσωπικότητα. Με
µήκος 4.212 mm, πλάτος 1.765 mm και ύψος 1,605 mm, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή
για τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel ‘η Γλυπτική Τέχνη Συναντά τη Γερµανική Ακρίβεια’
συνδυάζοντας το προηγµένο στυλ µε τη στιβαρότητα. Παρατηρώντας το από µπροστά,
κυρίαρχο στοιχείο είναι η µάσκα µε ένα απαστράπτον Opel Blitz. Προστατευτικά SUV και
ασηµί ένθετα µπροστά και σε όλο το κάτω τµήµα του οχήµατος υποστηρίζουν µία εικόνα
αυτοπεποίθησης µε στοιχεία λειτουργικής και σπορ κοµψότητας.
Μοντέρνες, πλαϊνές γραµµές διατρέχουν τη φαινοµενικά ‘αιωρούµενη οροφή’, που
διαχωρίζει οπτικά το πάνω από το κάτι τµήµα του οχήµατος, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται
οπτικά η αίσθηση µήκους του Crossland X, αλλά και η εσωτερική ευρυχωρία του. Η οροφή
αποτυπώνει επίσης τη σχέση του µε την κυρτή, χρωµιωµένη γραµµή παραθύρων του Opel
ADAM που ‘πέφτει’ προς τα πίσω. Όπως µε τον πρωταθλητή εξατοµίκευσης, ο πελάτες
µπορούν να παραγγείλουν διαφορετικό χρώµα για την οροφή. Το εντυπωσιακό πίσω
τµήµα του Crossland X υποδηλώνει ένα SUV χαρακτήρα, µε τις εµφανείς, προστατευτικές
ποδιές του.
Αποτελώντας τη βάση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel, η γλυπτική τέχνη µε µία
αίσθηση της ακρίβειας έχει επηρεάσει και το σχεδιασµό εσωτερικού. Το ταµπλό οργάνων
και η κεντρική κονσόλα υιοθετούν σαφή δοµή και οριζόντια διάταξη σε σχέση µε τον οδηγό.
Σαν κέντρο ελέγχου του οδηγού, το cockpit επιτείνει την αίσθηση δυναµικής οδήγησης. Μία
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εκτενής γκάµα κινητήρων από βενζινοκινητήρες µέχρι diesel και LPG που συνδυάζονται µε
µηχανικά και αυτόµατα κιβώτια διασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις.
Η απερίγραπτη αίσθηση ευρυχωρίας και τα κορυφαία εργονοµικά καθίσµατα του
Crossland X συµβάλλουν σηµαντικά στην άνεση των επιβατών. Το crossover πείθει και µε
το υψηλό επίπεδο ευελιξίας του, που φτάνει µέχρι τα ατοµικά συρόµενα πίσω
καθίσµατα. Αυτά είναι διαιρούµενα 60/40 και µπορούν να µετακινούνται έως 150 mm,
αυξάνοντας το χώρο αποσκευών από 410 σε 520 L µέσα σε δευτερόλεπτα. Επιπλέον, ο
χώρος αποσκευών µπορεί να φτάσει τα 1.255 L µε πλήρη αναδίπλωση των πίσω
καθισµάτων. Λύσεις αποθήκευσης για την καθηµερινή µεταφορά αντικειµένων υπάρχουν
σε αφθονία σε όλη την καµπίνα. Το Crossland X κλειδώνει, ανοίγει και ξεκινά µε το
σύστηµα Keyless Open & Start.
Πρωτοποριακή τεχνολογία φωτισµού και σηµαντικά συστήµατα υποστήριξης
Το νέο Opel Crossland X υπόσχεται ακόµα πιο ξεκούραστα και ασφαλή ταξίδια µε
πολυάριθµες υπερσύγχρονες τεχνολογίες και συστήµατα υποστήριξης. Το Καινοτόµο
Σύστηµα Προβολέων Full LED διασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα στο σκοτάδι. Το
προαιρετικό σύστηµα Head Up Display µειώνει τον κίνδυνο διάσπασης της προσοχής,
καθώς προβάλλει τα σηµαντικότερα δεδοµένα για την ταχύτητα, την πλοήγηση και τα
συστήµατα υποστήριξης στο άµεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού.
Η εµπρός κάµερα Opel Eye επεξεργάζεται διάφορα δεδοµένα και αποτελεί τη βάση για τα
συστήµατα υποστήριξης οδηγού όπως Σύστηµα Αναγνώρισης Οδικής Σήµανσης (Speed
Sign Recognition)

και Σύστηµα ∆ιατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist). Εάν

το σύστηµα καταγράψει ότι ο το αυτοκίνητο αποµακρύνεται τυχαία από τη λωρίδα του, τότε
προειδοποιεί το οδηγό µε ακουστικά και οπτικά σήµατα. Επίσης, το Σύστηµα διατήρησης
σταθερής ταχύτητας µε περιοριστή ταχύτητας (Cruise control with speed limit) κάνει την
οδήγηση πιο ευχάριστη. Σύστηµα Αναγνώρισης Επικείµενης Σύγκρουσης (Forward
collision alert)

µε ανίχνευση πεζού και Αυτόµατο Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης

(Automatic Emergency Braking) βοηθά στην αποφυγή ατυχηµάτων και συνδυάζεται µε Σύστηµα
Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System).
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Το Crossland X διατίθεται επίσης µε Πανοραµική Κάµερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear
View Camera)

που αυξάνει τη γωνία θέασης στο πίσω τµήµα του αυτοκινήτου στις 180

µοίρες. Η τελευταία γενιά του Προηγµένου Συστήµατος Υποβοήθησης Παρκαρίσµατος
(Advanced Park Assist) διευκολύνει το παρκάρισµα, αναγνωρίζοντας κατάλληλους χώρους
στάθµευσης και παρκάροντας αυτόµατα το όχηµα. Επίσης η έξοδος από το χώρο
στάθµευσης µπορεί να γίνεται αυτόµατα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός λειτουργεί
µόνο τα πεντάλ. Κατά τη διάρκεια των χειµερινών µηνών, το θερµαινόµενο τιµόνι και το
θερµαινόµενο παρµπρίζ αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.
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Νέο Opel Crossland X: Σχεδίαση και πρακτικότητα

Κοµψό, Ευέλικτο, Σύγχρονο: Πρωταθλητής Στυλ & Λειτουργικότητας
•

Μοναδική ερµηνεία σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel για µοντέλο crossover

•

Συνδυασµός κοµψών στοιχείων ταυτότητας Opel & λειτουργικών χαρακτηριστικών SUV

•

Υπερυψωµένα καθίσµατα: Άριστη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση

•

Ευελιξία εσωτερικού: Τα πίσω καθίσµατα µετακινούνται κατά 150 mm εµπρός/πίσω

“∆ηµιουργήστε ένα αυτοκίνητο που να συνδυάζει τις αρετές ενός SUV µε το στυλ ενός
σύγχρονου αυτοκινήτου πόλης” : Αυτή ήταν η εντολή για τους σχεδιαστές του Crossland X,
του µοντέρνου νέου crossover της Opel. Το νέο Crossland X πλαισιώνει την προϊοντική
γκάµα της Opel δίπλα στο σκληροτράχηλο Mokka X σε ένα πολύ ζωτικό τµήµα της αγοράς
και συγκεκριµένα στην κατηγορία B-CUV/SUV. Οι σχεδιαστές δηµιούργησαν µία µοναδική
ερµηνεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel – “Η Γλυπτική Τέχνη Συναντά τη
Γερµανική Ακρίβεια” – η οποία υποδηλώνει τον µοντέρνο αλλά και λειτουργικό χαρακτήρα
του Crossland X.
«Το νέο Crossland X είναι αναµφισβήτητα µοντέλο Opel και παράλληλα πρωταθλητής στυλ
και λειτουργικότητας» δήλωσε ο Mark Adams, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού τοµέα
Σχεδίασης. «Είµαστε περήφανοι που δηµιουργήσαµε ένα αυτοκίνητο µε τόσο όµορφη
ισορροπία των δύο στοιχείων, που πετυχαίνει µέγιστη ευρυχωρία εσωτερικού σε ένα
συµπαγές εξωτερικό αποτύπωµα.»
Το Crossland X διαθέτει την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την αρµονία σχηµάτων και
γραµµών της Opel. Είναι ένα κλασικό Opel µε εξαιρετική διάταξη χώρων και έντονη
προσωπικότητα, παρά τις συµπαγείς διαστάσεις του – µήκος 4.212 mm, πλάτος 1765 mm
και ύψος 1.605 mm. Αναγνωρίσιµα στοιχεία ταυτότητας της µάρκας είναι η τολµηρή µάσκα
και τα πτερύγια που πλαισιώνουν περήφανα το έµβληµα του κεραυνού, το χαρακτηριστικό
Adam Opel AG
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σχήµα φτερού των προβολέων και η ‘λεπίδα’ εκατέρωθεν του αµαξώµατος. Οι επιφάνειες
είναι ρέουσες και ανάγλυφες, µε κοφτές γραµµές ως στοιχείο ακρίβειας, ενώ η δίχρωµη
ανεξάρτητη οροφή πλαισιωµένη από χρώµιο προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο
εξατοµίκευσης. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής επιβεβαιώνεται και στους high-tech
προβολείς full LED, ενώ οι οριζόντιες γραµµές που αγκαλιάζουν το αµάξωµα συνδυάζονται
µε τα υπερυψωµένα πίσω φώτα, δείχνοντας το Crossland X φαρδύτερο.
Η διχρωµία κάνει το Crossland X τροµερά εντυπωσιακό. Η οροφή µπορεί να παραγγελθεί
σε διαφορετική απόχρωση δηµιουργώντας µία ελκυστική αντίθεση µε το υπόλοιπο
αµάξωµα. Οι πελάτες µπορούν να επιλέξουν από εννέα εξωτερικές αποχρώσεις, απλές και
µεταλλικές, ενώ η οροφή διατίθεται σε Mineral Black, Satin Steel Grey και Summit White.
Η αντοχή και η λειτουργικότητα του νέου Crossland X εκφράζονται µε αρκετά στοιχεία
SUV, όπως τα κάτω πλαϊνά προστατευτικά και οι προστατευτικές ποδιές µπροστά και
πίσω, υποστηρίζοντας µία εµφάνιση γεµάτη αυτοπεποίθηση.
Η στιλιστική προσέγγιση του εξωτερικού συνεχίζεται και στο εσωτερικό, που αποπνέει µία
αίσθηση ευρυχωρίας και προσφέρει πλούσιους αποθηκευτικούς χώρους. Η επιρροή του
νέου Insignia και του Astra είναι εµφανής στο ανάγλυφο, οδηγοκεντρικό ταµπλό, που
‘αγκαλιάζει’ τις πόρτες δηµιουργώντας ένα φιλόξενο περιβάλλον. ∆ιακοσµητικά στοιχεία
δένουν άριστα µε τη συνολική σχεδίαση, χαρίζοντας σε κάθε έκδοση εξοπλισµού τη δική
της προσωπικότητα. ∆ιακριτικές πινελιές χρωµίου γύρω από το ταµπλό και τους
αεραγωγούς σε συνδυασµό µε µαλακές επενδύσεις στο ταµπλό και τις πόρτες,
‘µεταφέρουν’ ένα µήνυµα ποιότητας υλικών και κατασκευής, ενώ η οθόνη αφής του
IntelliLink είναι ευανάγνωστη χάρη της θέσης της στο κέντρο.
Τα προσαρµοζόµενα καθίσµατα του Crossland X υπόσχονται επίσης ένα υψηλό επίπεδο
άνεσης για µακρινά ταξίδια. Οδηγός και συνοδηγός κάθονται σε βραβευµένα, εργονοµικά
καθίσµατα πιστοποιηµένα µε τη σφραγίδα AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) – στοιχείο
µοναδικό στη κατηγορία. Το µήκος, το ύψος, η κλίση της πλάτης και η γωνία των
καθισµάτων είναι ρυθµιζόµενα, ενώ διατίθεται ηλεκτρο-πνευµατική οσφυϊκή υποστήριξη και
επεκτεινόµενο µαξιλάρι µηρού.
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Τα διαιρούµενα 60/40 πίσω καθίσµατα του Crossland X εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο
ευελιξίας για τις οικογενειακές διακοπές. Προαιρετικά διατίθενται πίσω καθίσµατα που
σύρονται εµπρός/πίσω σε µία διαδροµή 150 mm για τη δηµιουργία περισσότερου χώρου
για τα πόδια ή κορυφαίου χώρου αποσκευών 520 L. Επιπλέον, µακριά αντικείµενα
µπορούν να αποθηκεύονται ανάµεσα στα καθίσµατα όταν το υποβραχιόνιο είναι
αναδιπλωµένο. Ο χώρος αποσκευών µπορεί να φτάσει τα 1.255 L όταν οι πλάτες των
πίσω καθισµάτων είναι πλήρως κατεβασµένες. Ένα προαιρετικό διπλό πάτωµα διατίθενται
για όσους αναζητούν µία επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης. Επιπλέον, κάτω από το ειδικό
πάτωµα, µπορούν να αποθηκεύονται αντικείµενα µακριά από τα αδιάκριτα βλέµµατα.
Τέλος, το πιο πρόσφατο µέλος της οικογένειας Opel Χ διατίθεται µε πολυάριθµες λύσεις
αποθήκευσης στην καµπίνα. Μπουκάλια 1,5-L αποθηκεύονται στις θήκες των εµπρός
θυρών, ενώ δύο ποτηροθήκες και πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν στην
κεντρική κονσόλα.
Άριστη ορατότητα από όλα τα καθίσµατα
Στο εσωτερικό του Crossland X, οδηγός και επιβάτες απολαµβάνουν άριστη σφαιρική
ορατότητα χάρη στα υπερυψωµένα καθίσµατα – κλασικό χαρακτηριστικό SUV. Όσοι
θέλουν ένα παράθυρο τον ουρανό µπορούν να επιλέξουν την προαιρετική, Πανοραµική
Ηλιοροφή και να επιτείνουν την αίσθηση ευρυχωρίας που αποπνέει το Crossland X. Το νέο
crossover της Opel προσφέρει όλα τα παραπάνω παρά τις συµπαγείς διαστάσεις του.
Είναι 16 cm µικρότερο αλλά κατά 10 cm ψηλότερο από το Astra.
Τα στιλάτα και λειτουργικά συµπαγή αυτοκίνητα που είναι κατάλληλα για σύντοµες
διαδροµές πόλης αλλά και για µακρινά ταξίδια διακοπών γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή
µεταξύ των οικογενειών που ζουν σε αστικά κέντρα. Αυτή η δηµοτικότητα αποτυπώνεται
στις πωλήσεις της κατηγορίας B-CUV/SUV (όπου ένα από τα bestseller είναι το
πρωτοποριακό Mokka X), που έχουν πενταπλασιαστεί από το 2010. Το Crossland X θα
δώσει µεγαλύτερη ώθηση σε αυτή την ανερχόµενη αγορά και θα δηµιουργήσει πρόσθετες
ευκαιρίες ανάπτυξης για την Opel. Το Crossland X είναι ένα ακόµα µοντέλο της
προϊοντικής επέλασης της Opel µε την ονοµασία “7 το 17” µαζί µε το µεγαλύτερο αδερφάκι
του Grandland X, το επαναστατικό ηλεκτρικό Opel Ampera-e και τις ναυαρχίδες της Opel
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Insignia Grand Sport, Sports Tourer και Country Tourer. Συνολικά, η Opel θα λανσάρει
επτά νέα µοντέλα µόνο φέτος.
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Crossland X: Συστήµατα Υποστήριξης Οδηγού & Συνδεσιµότητα

Νέο Opel Crossland X µε συστήµατα υποστήριξης και συνδεσιµότητας
•

Συστήµατα υποστήριξης όπως το Automatic Emergency Braking αυξάνουν την
ασφάλεια

•

Προβολείς Full-LED µε φωτισµό στροφών, υποστήριξη µεγάλης σκάλας και αυτόµατη
ρύθµιση δέσµης

•

Σύστηµα Opel OnStar µε νέες υπηρεσίες όπως κράτηση δωµατίου και αναζήτηση
χώρου στάθµευσης

Το Opel Crossland X ετοιµάζεται να ταράξει τα νερά στην αγορά crossover µε ένα
µοναδικό συνδυασµό εξαιρετικών καινοτοµιών όπως Driver Drowsiness System ή
Automatic Emergency Braking12 που κάνουν την καθηµερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο
άνετη και ευκολότερη, µε βραβευµένες λύσεις συνδεσιµότητας Opel µέσω του συστήµατος
Opel OnStar3 και µε τεχνολογία infotainment IntelliLink συµβατή µε CarPlay και Android
Auto.
Καθώς η ζήτηση για µοντέλα crossover προσαρµοσµένα σε έναν αστικό τρόπο ζωής έχει
αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, το νέο Opel Crossland X σχεδιάστηκε µε γνώµονα
τους γρήγορους ρυθµούς της ζωής την πόλη, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαίες
ανέσεις για αποδράσεις στην εξοχή. Ένα από τα συστήµατα υποστήριξης οδηγού που
διατίθενται µε το Crossland X µε σκοπό να κάνει την οδήγηση σε µητροπολιτικές περιοχές
1

Λειτουργεί αυτόµατα µεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης για µείωση
της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστηµα µειώνει την ταχύτητα κατά 22 km/h, το
µέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος για να µειώσει ακόµα περισσότερο την
ταχύτητα.
2
Forward Collision Alert µε ανίχνευση πεζού και Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Alert
διαθέσιµα από φέτος το καλοκαίρι.
3
Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δηµιουργία λογαριασµού στην OnStar Europe Ltd. Οι
Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασµό µε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις ισχύουν µετά το πέρας
της προβλεπόµενης δοκιµαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται στην κάλυψη δικτύου κινητής
τηλεφωνίας και διαθεσιµότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισµούς και χρεώσεις των υπηρεσιών.
Adam Opel GmbH
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ασφαλέστερη, είναι το Σύστηµα Αναγνώρισης Επικείµενης Σύγκρουσης (Forward collision
alert)

µε ανίχνευση πεζού και Αυτόµατο Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency

Braking).

Το σύστηµα παρακολουθεί την κατάσταση της κυκλοφορίας µπροστά από το

όχηµα µε την εµπρός κάµερα και ανιχνεύει κινούµενα και σταθµευµένα αυτοκίνητα αλλά και
πεζούς (ενήλικες / παιδιά). Το Σύστηµα Αναγνώρισης Επικείµενης Σύγκρουσης µε
ανίχνευση πεζού και Αυτόµατο Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης εκτός από την οπτική και
ηχητική προειδοποίηση που εκδίδει ενεργοποιεί και τα φρένα αυτόµατα, εάν η απόσταση
από το προπορευόµενο όχηµα ή έναν πεζό µειωθεί απότοµα και ο οδηγός δεν αντιδράσει.
Επιπλέον, η προειδοποίηση εµπρόσθιας σύγκρουσης συνδυάζεται µε ένα ειδικό Σύστηµα
Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System). Αυτό παρακολουθεί το χρόνο
οδήγησης και την ταχύτητα του οχήµατος (πάνω από 65 km/h) και µπορεί να
προειδοποιήσει τον οδηγό σε περίπτωση που το οδηγικό στυλ του δείχνει κόπωση. Το
πρώτο από τα τρία επίπεδα προειδοποίησης εκδίδεται µετά από δύο ώρες οδήγησης µε
ταχύτητες πάνω από 65 km/h. Αυτό το αναδυόµενο µήνυµα και η ηχητική προειδοποίηση
επαναλαµβάνονται κάθε ώρα εάν ο κινητήρας εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διάλειµµα.
Μία προειδοποίηση επιπέδου 2 θα εκδοθεί µε ένα µήνυµα στην οθόνη πληροφοριών του
οδηγού και ένα ηχητικό σήµα εάν το σύστηµα ανιχνεύσει επικίνδυνη οδηγική συµπεριφορά,
ενώ µία προειδοποίηση επιπέδου 3 θα εκδοθεί µε διαφορετικό µήνυµα στον πίνακα
οργάνων του οδηγού και µία ισχυρότερη ηχητική προειδοποίηση µετά τρεις
προειδοποιήσεις επιπέδου 2. Το σύστηµα µηδενίζεται εάν η ταχύτητα οδήγησης πέσει
κάτω από 65 km/h για 15 συνεχή λεπτά.
Ένα ακόµα στοιχείο που αυξάνει τη συνολική ασφάλεια του Crossland X είναι το καινοτόµο
σύστηµα φωτισµού που φέρνει στην κατηγορία. Οι προβολείς Full-LED συνδυάζονται µε
λειτουργίες όπως φωτισµό στροφών, υποστήριξη µεγάλης σκάλα φώτων και αυτόµατη
ρύθµιση δέσµης και εγγυώνται βέλτιστο φωτισµό του δρόµου, διασφαλίζοντας άριστη
ορατότητα. Επιπλέον, το προαιρετικό σύστηµα head up display επιτρέπει στους οδηγούς
του Crossland X να είναι πάντα αφοσιωµένοι στο δρόµο, αφού οι σηµαντικότερες
πληροφορίες όπως ταχύτητα, τρέχον όριο ταχύτητας, προεπιλεγµένη ταχύτητα στον
περιοριστή ταχύτητας και cruise control ή κατεύθυνση πλοήγησης προβάλλονται στο
άµεσο πεδίο ορατότητάς του. Το Σύστηµα Αναγνώρισης Πλαϊνού Τυφλού Σηµείου (Side
Blind Spot Alert)

επισηµαίνει την προσοχή των οδηγών για άλλα οχήµατα σε συνθήκες

πυκνής κυκλοφορίας. Οι αισθητήρες υπερήχων του συστήµατος ανιχνεύουν τους άλλους
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οδηγούς πλην των πεζών και ο οδηγός ενηµερώνεται µέσω ενός πορτοκαλί εικονιδίου στο
εξωτερικό καθρέπτη.
Ευκολία στην καθηµερινή οδήγηση
Η εµπρός κάµερα Opel Eye επεξεργάζεται διάφορα δεδοµένα και αποτελεί τη βάση για τα
συστήµατα υποστήριξης οδηγού όπως Σύστηµα Αναγνώρισης Οδικής Σήµανσης (Speed
Sign Recognition)

και Σύστηµα ∆ιατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist). Και τα

δύο συστήµατα διευκολύνουν την οδήγηση σε αστικές και εκτός πόλεων περιοχές. Το
Σύστηµα Αναγνώρισης Οδικής Σήµανσης εµφανίζει το τρέχον όριο ταχύτητας την οθόνη
πληροφοριών του οδηγού. Το Σύστηµα ∆ιατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας εάν καταγράψει
ότι ο το αυτοκίνητο αποµακρύνεται τυχαία από τη λωρίδα του, προειδοποιεί το οδηγό µε
ακουστικά και οπτικά σήµατα. Επίσης, το Σύστηµα διατήρησης σταθερής ταχύτητας µε
περιοριστή ταχύτητας (Cruise control with speed limit) κάνει την οδήγηση πιο ευχάριστη και
αποτρέπει την παραβίαση των ορίων ταχύτητας και των επακόλουθων, δαπανηρών
κλήσεων.
Όπως η υποστήριξη δεν σταµατά εδώ. Η οπισθοπορεία και το παρκάρισµα, δύο βασικά
καθήκοντα του οδηγού σε καθηµερινή βάση, γίνονται πιο άνετα και ξεκούραστα στο πιο
πρόσφατο µοντέλο της οικογένειας Opel X. Η προαιρετική Πανοραµική Κάµερα
Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera) αυξάνει τη γωνία θέασης στο πίσω τµήµα του
αυτοκινήτου στις 180 µοίρες, ώστε ο οδηγός να µπορεί, για παράδειγµα να βλέπει άλλους
οδηγούς που πλησιάζουν και από τις δύο πλευρές ενώ κινείται µε όπισθεν. Τέλος, η
τελευταία γενιά του Προηγµένου Συστήµατος Υποβοήθησης Παρκαρίσµατος (Advanced Park
Assist)

διευκολύνει το παρκάρισµα, αναγνωρίζοντας κατάλληλους χώρους στάθµευσης και

παρκάροντας αυτόµατα το όχηµα. Επίσης η έξοδος από το χώρο στάθµευσης µπορεί να
γίνεται αυτόµατα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός λειτουργεί µόνο τα πεντάλ. Κατά τη
διάρκεια των χειµερινών µηνών, το θερµαινόµενο τιµόνι και το θερµαινόµενο παρµπρίζ
αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.
Ψυχαγωγία και υποστήριξη
Το νέο µοντέλο διατίθεται µε τη γκάµα προηγµένων συστηµάτων infotainment της Opel.
Στάνταρ το Crossland X προσφέρεται µε Radio R 4.0 audio, USB, Bluetooth & φωνητικό
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έλεγχο. Τα Radio R 4.0 IntelliLink και Navi 5.0 IntelliLink συνδυάζονται µε έγχρωµες οθόνες
αφής 8-ιντσών και επιτρέπουν οµαλή ενσωµάτωση smartphones συµβατών µε Apple
CarPlay και Android Auto, που φορτίζονται ασύρµατα.
Οδηγός και επιβάτες απολαµβάνουν εξαιρετική συνδεσιµότητα µε το Opel OnStar. Αυτό το
σύστηµα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιµότητας προσφέρει ένα ισχυρό 4G/LTE WiFi Hotspot4 για τη σύνδεση των συσκευών των επιβατών. Η OnStar ορίζει ένα φύλακα
άγγελο όλο το 24ωρο δίπλα στον οδηγό κάθε Crossland X προσφέροντας υπηρεσίες όπως
Αυτόµατη Απόκριση σε Περίπτωση Σύγκρουσης (Automatic Crash Response). Αυτό το στοιχείο
του OnStar καταγράφει αυτόµατα την ενεργοποίηση αερόσακου και κινητοποιεί ένα
σύµβουλο OnStar να επικοινωνήσει αµέσως µε το όχηµα για να ελέγξει εάν χρειάζεται
βοήθεια. Εάν χρειαστεί, ο σύµβουλος, θα επικοινωνήσει αµέσως µε τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης και θα τις κατευθύνει στον τόπο του ατυχήµατος. Επιπλέον, οι πελάτες OnStar
ωφελούνται από νέες λειτουργίες όπως κρατήσεις δωµατίων σε ξενοδοχείο5 και αναζήτηση
χώρου στάθµευσης6.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
+30-210-6164646
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας
amalia.ag.giannakopoulou@opel.com

4

Το Wi-Fi Hotspot απαιτεί συµβόλαιο µε εταιρία κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζεται µε την OnStar. Το Wi-Fi
Hotspot υπόκειται σε χρεώσεις στο τέλος της περιόδου δοκιµής.
5
Μέσω Booking.com. Απαιτούνται e-mail και πιστωτική κάρτα.
6
Μέσω Parkopedia
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Νέο Opel Crossland X: Συστήµατα κίνησης

Υπερσύγχρονοι κινητήρες: Οδηγική Απόλαυση & Μέγιστη Απόδοση
•

Αλουµινένιοι κινητήρες βενζίνης και diesel από 60 kW/81 hp έως 96 kW/130 hp

•

Άµεσος ψεκασµός µε υπερσυµπίεση για άφθονη ισχύ µε χαµηλή κατανάλωση

Ένα φρέσκο, τολµηρό crossover χρειάζεται ζωηρούς και αποδοτικούς κινητήρες. Όλοι οι
τρικύλινδροι βενζινοκινητήρες και τετρακύλινδροι πετρελαιοκινητήρες του Opel Crossland
X είναι προηγµένες, αλουµινένιες µονάδες που συνδυάζουν οδηγική απόλαυση µε
κορυφαία απόδοση. Εκτός από το βασικό βενζινοκινητήρα, όλοι υιοθετούν άµεσο ψεκασµό
σε συνδυασµό µε υπερσυµπίεση. Επιπλέον, η απόδοση έχει αναβαθµιστεί µε τη χρήση
κιβωτίων βελτιστοποιηµένων τριβών. ∆ιατίθενται πεντατάχυτα & εξατάχυτα µηχανικά και
εξατάχυτα αυτόµατα κιβώτια.
Υπερτροφοδοτούµενος βενζινοκινητήρας 1.2L: Οδηγική απόλαυση για το crossover
Μικρότερος βενζινοκινητήρας της γκάµας είναι ο 1.2L µε 60 kW/81 hp (κατανάλωση
κύκλου NEDC: στην πόλη 6,5-6,41 l/100 km, εκτός πόλης 4,4 l/100 km, µικτός κύκλος 5,25,11 l/100 km, 116-1151 g/km CO2). Επόµενος είναι ο 1.2 Turbo µε άµεσο ψεκασµό
βενζίνης σε τρεις εκδόσεις. Η πολύ οικονοµική έκδοση ECOTEC διατίθεται µε πεντατάχυτο
κιβώτιο (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 5.8-5.61 l/100 km, εκτός πόλης 4,34,21 l/100 km, µικτός κύκλος 4,9-4,81 l/100 km, 111-1091 g/km CO2) και αποδίδει
81 kW/110 hp. Εξίσου ισχυρός είναι ο 1.2 L σε συνδυασµό µε εξατάχυτο αυτόµατο
κιβώτιο (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 6.5-6.31 l/100 km, εκτός πόλης 4,8 l/100
km, µικτός κύκλος 5,4-5,31 l/100 km, 123-1211 g/km CO2). Και οι δύο κινητήρες αποδίδουν
µέγιστη ροπή 205 Nm µόλις στις 1.500 rpm, µε το 95% διαθέσιµο σε όλο το ωφέλιµο εύρος

1

Με ελαστικά χαµηλής αντίστασης κύλισης

Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.com
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στροφών µέχρι τις 3.500 rpm. Με πλούσια ισχύ στις χαµηλές στροφές, το Opel Crossland
X συνδυάζει εξαιρετική οδική συµπεριφορά και οικονοµική κατανάλωση.
Κορυφαίος βενζινοκινητήρας είναι ο 1.2 Turbo µε 96 kW/130 hp, µέγιστη ροπή 230 Nm
από τις 1.750 rpm (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 5,9-5,71 l/100 km, εκτός πόλης
4,7-4.61 l/100 km, µικτός κύκλος 5,1-5,01 l/100 km, 116-1141 g/km CO2) και εξατάχυτο
µηχανικό κιβώτιο. Επιταχύνει το Opel Crossland X από 0 στα 100 σε 9,1 δεύτερα µέχρι την
τελική ταχύτητα των 206 km/h.
Ροπή έως 300 Nm: Άφθονη ισχύ για τους κινητήρες diesel
Η γκάµα περιλαµβάνει επίσης τρεις κινητήρες turbo diesel. Ο 1.6 diesel αποδίδει 73
kW/99 hp και προσφέρει µέγιστη ροπή 254 Nm στις 1.750 rpm (κατανάλωση κύκλου
NEDC: στην πόλη 4,5-4,41 l/100 km, εκτός πόλης 3,5-3,41 l/100 km, µικτός κύκλος 3,93,81 l/100 km; 102-991 g/km CO2). Υπάρχει µία ακόµα πιο οικονοµική έκδοση ECOTEC
αυτού του κινητήρα µε Start/Stop που εκπέµπει µόλις 93 g/km CO2 (κατανάλωση κύκλου
NEDC: στην πόλη 4,2-4,11 l/100 km, εκτός πόλης 3,4-3,31 l/100 km, µικτός κύκλος 3,73,61 l/100 km, 95-931 g/km CO2). Ισχυρότερος diesel είναι ο 1.6 µε 88 kW/120 hp
(κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 4.7-4,61 l/100 km, εκτός πόλης 3,6 l/100 km,
µικτός κύκλος 4,0 l/100 km, 105-1031 g/km CO2) και µέγιστη ροπή 300 Nm για ισχυρή
ελκτική ισχύ σε όλες τις συνθήκες. Με το εξατάχυτο µηχανικό κιβώτιο, το Opel Crossland X
1.6 diesel επιταχύνει από 80 στα 120 km/h - σηµαντικό στους ελιγµούς προσπέρασης - σε
10,5 δεύτερα ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 187 km/h.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
+30-210-6164646
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας
amalia.ag.giannakopoulou@opel.com

1
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Νέο Opel Crossland X: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1.2

1.2 ECOTEC
Direct Injection
Turbo

1.2 Direct
Injection Turbo
µε 6άχυτο
αυτόµατο

1.2 Direct
Injection Turbo

FWD

FWD

FWD

FWD

Εκποµπές ρύπων

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Καύσιµο

Super1

Super1

Super1

Super1

3

3

3

3

1,199

1,199

1,199

1,199

75.0 / 90.5

75.0 / 90.5

75.0 / 90.5

75.0 / 90.5

60 (81) / 5,750

81 (110) / 5,500

81 (110) / 5,500

96 (130) / 5,500

Μέγιστη ροπή Nm /
rpm

118 / 2,750

205 / 1,500

205 / 1,500

230 / 1,750

Αναλογία συµπίεσης

11.0 : 1

10.5 : 1

10.5 : 1

10.5 : 1

4.92

4.18

3.68

3.90

45

45

45

45

Κινητήρες
βενζίνης

Μετάδοση

Αριθµός κυλίνδρων
Κυβισµός cm3
∆ιάµετρος / διαδροµή
mm
Μέγιστη ισχύς kW
(hp)

Σχέση µετάδοσης
Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ l

1
Όλοι οι βενζινοκινητήρες µπορούν να λειτουργήσουν µε απλή 91 RON, ενισχυµένη 95 RON (super) και σούπερ αµόλυβδη 98 RON, µε
περιεκτικότητα αιθανόλης έως και 10% (E10). Τα δεδοµένα επιδόσεων και κατανάλωσης αναφέρονται στον τύπου καυσίµου που επίσης
αναγράφεται στον πίνακα

Adam Opel GmbH
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.com
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Κινητήρες
βενζίνης

1.2

1.2 ECOTEC
Direct Injection
Turbo

1.2 Direct
Injection Turbo
µε 6τάχυτο
αυτόµατο

1.2 Direct
Injection Turbo

Βάρος και φορτία άξονα kg
Απόβαρο µε οδηγό
(σύµφωνα µε
70/156/EEC)

1,1632/1,174

1,245

1,289

1,274

Επιτρεπόµενο µικτό
βάρος οχήµατος

1,690

1,770

1,805

1,790

5272/516

525

516

516

Επιτρεπόµενο φορτίο
άξονα, µπροστά

840

920

950

935

Επιτρεπόµενο φορτίο
άξονα, πίσω

855

860

880

860

Επιτρεπόµενο φορτίο
οροφής 3)

50

50

50

50

Χωρίς φρένο

560

600

600

620

Με φρένο σε κλίση
12%

650

840

840

840

Ωφέλιµο φορτίο

Φορτίο τρέιλερ kg

2)

Χωρίς σύστηµα ελέγχου κλιµατισµού.
Υπό τον περιορισµό του Μικτού Βάρους Οχήµατος. Για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η οδήγηση µε πάνω από 120km/h µε φορτίο στην
οροφή.
3)

Όλες οι τιµές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό µοντέλο µε στάνταρ εξοπλισµό. Ο πρόσθετος εξοπλισµός µπορεί να αυξήσει το
απόβαρο του οχήµατος και σε µερικές περιπτώσεις να αυξήσει το µικτό βάρος, τα µέγιστα επιτρεπόµενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να
µειώσει το επιτρεπόµενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο περιλαµβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Στο ωφέλιµο φορτίο
περιλαµβάνονται επιβάτες και αποσκευές (όχι ο οδηγός).
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Κινητήρες Diesel

1.6 Diesel

1.6 ECOTEC Diesel

1.6 Diesel

FWD

FWD

FWD

Εκποµπές ρύπων

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Καύσιµο

Diesel1

Diesel1

Diesel1

Μετάδοση

4

4

4

1,560

1,560

1,560

75.0 / 88.3

75.0 / 88.3

75.0 / 88.3

Μέγιστη ισχύς kW (hp)

73 (99) / 3,750

73 (99) / 3,750

88 (120) / 3,500

Μέγιστη ροπή Nm / at
rpm

254 / 1,750

254 / 1,750

300 / 1,750

Αναλογία συµπίεσης

17.0 : 1

17.0:1

17.0 : 1

3.79

3.47

3.90

45

45

45

Αριθµός κυλίνδρων
Κυβισµός cm3
∆ιάµετρος/διαδροµή
mm

Σχέση µετάδοσης
Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ l

Βάρος και φορτία άξονα σε kg
Απόβαρο µε οδηγό
(σύµφωνα µε
70/156/EEC)

1,2782/1.289

1,289

1,319

Επιτρεπόµενο µικτό
βάρος οχήµατος

1,820

1,820

1,840

5422/531

531

521

Επιτρεπόµενο φορτίο
άξονα, µπροστά

945

945

970

Επιτρεπόµενο φορτίο
άξονα, πίσω

880

880

880

Επιτρεπόµενο φορτίο
οροφής 3)

50

50

50

Χωρίς φρένο

620

620

640

Με φρένο σε κλίση
12%

840

840

870

Ωφέλιµο φορτίο

Φορτίο τρέιλερ kg

1)

Φίλτρο σωµατιδίων diesel χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, Μετεπεξεργασία καυσαερίων µέσω καταλυτικού µετατροπέα SCR
(Selective Catalytic Reduction) µε AdBlue® (ψεκασµός ουρίας). Οχήµατα εφοδιασµένα µε σύστηµα BlueInjection χρειάζονται τακτική
®
συµπλήρωση AdBlue και µεταξύ των κανονικών διαστηµάτων σέρβις. Μία λυχνία στο ταµπλό θα υπενθυµίζει έγκαιρα στον οδηγό
πότε χρειάζεται να συµπληρώσει υγρό.
2)
Χωρίς σύστηµα ελέγχου κλιµατισµού.
3)
Υπό τον περιορισµό του Μικτού Βάρους Οχήµατος. Για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η οδήγηση µε πάνω από 120km/h µε φορτίο στην
οροφή.
Όλες οι τιµές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό µοντέλο µε στάνταρ εξοπλισµό. Ο πρόσθετος εξοπλισµός µπορεί να αυξήσει το
απόβαρο του οχήµατος και σε µερικές περιπτώσεις να αυξήσει το µικτό βάρος, τα µέγιστα επιτρεπόµενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να
µειώσει το επιτρεπόµενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο περιλαµβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Στο ωφέλιµο φορτίο
περιλαµβάνονται επιβάτες και αποσκευές (όχι ο οδηγός).
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Crossland X
Τελική
Επιτάχυνση 0
Πεντατάχυτο
– 100 km/h
µηχανικό κιβώτιο ταχύτητα
km/h
σε δευτ.

Ελαστικότητα
80 – 120
km/h µε 5η
σχέση σε
δευτ.

Στην πόλη

Εκτός πόλης

Μικτός
κύκλος

Εκποµπές
CO2
στο µικτό Κατηγορία
απόδοσης
κύκλο
g/km

Κατανάλωση σε/100 km

1.2 (60 kW)

170

14.0

18.5

6.5-6.41

4.4

5.2-5.11

116-1151

C-B1

1.2 ECOTEC Direct
Injection Turbo (81 kW)

188

10.6

12.3

5.8-5.61

4.3-4.21

4.9-4.81

111-1091

B

1.6 Diesel (73 kW)

180

11.6

15.4

4.5-4.41

3.5-3.41

3.9-3.81

102-991

A

1.6 ECOTEC Diesel
(73 kW) µε Start/Stop

180

12.0

17.4

4.2-4.11

3.4-3.31

3.7-3.61

95-931

A+

1.2 ECOTEC Direct
Injection Turbo (96 kW)
µε Start/Stop

206

9.1

7.9

5.9-5.71

4.7-4.61

5.1-5.01

116-1141

B

1.6 Diesel (88 kW)
µε Start/Stop

187

9.9

10.5

4.7-4.61

3.6

4.0

105-1031

A

187

11.8

–

6.5-6.31

4.8

5.4-5.31

123-1211

B

Εξατάχυτο
µηχανικό κιβώτιο

Εξατάχυτο
αυτόµατο
κιβώτιο
1.2 Direct Injection
Turbo (81 kW)
µε Start/Stop
1)

Με ελαστικά µε χαµηλή αντίσταση κύλισης.

Όλες οι τιµές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό µοντέλο µε στάνταρ εξοπλισµό. Όλες οι τιµές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό
βασικό µοντέλο µε στάνταρ εξοπλισµό. Στα δεδοµένα κατανάλωσης και εκποµπών CO2 σύµφωνα µε την οδηγία 2007/715/EC
λαµβάνεται υπόψη το απόβαρο του οχήµατος, όπως ορίζεται από αυτό τον κανονισµό. Τα δεδοµένα δεν αφορούν ένα συγκεκριµένο
µοντέλο και δεν αποτελούν µέρος µιας προσφοράς, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στη σύγκριση των διαφόρων µοντέλων. Ο
πρόσθετος εξοπλισµός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίµου και τις εκποµπές CO2 σε σχέση µε τις
αναφερόµενες τιµές. Αυτό µπορεί να επιφέρει µείωση της µέγιστης ταχύτητας και αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης. Οι τιµές
επιδόσεων που δίνει ο κατασκευαστής έχουν µετρηθεί µε το απόβαρο του οχήµατος, χωρίς οδηγό, µε φορτίο 200kg.

Σελίδα 5

Crossland X
∆ιαστάσεις οχήµατος mm
Μήκος

4.212

Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες

1,765

Ύψος (στο απόβαρο)

1,605

Μεταξόνιο

2,604

Μετατρόχιο, εµπρός

1,513

Μετατρόχιο, πίσω

1,491

Κύκλος στροφής m
Από τοίχο σε τοίχο

11.2

Από κράσπεδο σε κράσπεδο

10.7

Χώρος αποσκευών σε mm
Μήκος πατώµατος µέχρι τις πλάτες των πίσω καθισµάτων

793

Μήκος πατώµατος µε τις πλάτες των πίσω καθισµάτων
αναδιπλωµένες

1,483

Μέγιστο πλάτος

1,000

Πλάτος στους θόλους των τροχών

947

Ύψος φόρτωσης

728

Ύψος ανοίγµατος

712

Πλάτος ανοίγµατος

950-1,002

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σύµφωνα µε
ISO 3832
Χώρος αποσκευών µέχρι το κάλυµµα

410-5201

Με τις πλάτες των πίσω καθισµάτων αναδιπλωµένες, µέχρι το
πάνω άκρο των πλατών των εµπρός καθισµάτων

810

Με τις πλάτες των πίσω καθισµάτων αναδιπλωµένες, µέχρι την
οροφή

1,255

1)
Σε συνδυασµό µε συρόµενες πίσω πόρτες.
Όλα τα δεδοµένα αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό µοντέλο µε στάνταρ εξοπλισµό.

