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الفرش و االسطح
المواصفات الفنية

STATEMENT TO THE SUPERIORITY
OF POWERFUL GERMAN
ENGINEERING
Fitted with the latest cutting-edge technology, the new Astra
Turbo offers an unrivaled driving experience. Redefining the
automobile industry through its combination of performance
and style, the Astra Turbo steps up the game like no other
vehicle has done before.
Merging power and elegance, the Astra Turbo stands true to
the Opel promise of quality; complete with an avant-garde
interior, a sleek dashboard layout and a revolutionary
interface system.
With a polished exterior, the Astra Turbo
is a statement to the superiority of German engineering,
putting it in a class of its own.

تمتاز أسترا تربو الجديدة بأحدث التكنولوجيا التي تساعدها على تقديم
 تعمل أسترا تربو على تغيير فكر تصميم السيارات.تجربة قيادية ال مثيل لها
 واضعة أسترا تربو في،التقليدي عن طريق مزجها لألداء األلماني و األناقة
.تصنيف مختلف عن أي سيارة
تمزج اوبل استرا تربو القوة و األناقة بتصميم داخلي جذاب و لوحة قيادة
.تجسد وعد أوبل بالجودة الفريدة من نوعها
ّ مزودة بأحدث االمكانيات و
تتميز اوبل استرا تربو بهيكل خارجي يثبت تفوق الهندسة األلمانية و يضعها
.في فئة يتطلع إليها منافسيها

FEATURES & EQUIPMENT.

• 4وسائد هوائية

•6سماعات

•فرامل مانعة االنغالق

•كمبيوتر رحالت

•برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزن

•مصابيح ضباب أمامية و خلفية

•نظام االتزان االلكتروني

•اضاءة نهارية

•برنامج مانع االنزالق

•فرملة اليد تعمل بالكهرباء

•مساعد للطرق الصاعدة

•مسند امامي للذراع

•مانع ادارة المحرك

•حساسات للركن خلفية

•زجاج كهرباء يعمل اوتوماتيكيا

•تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع

•ضبط و ضم و تسخين المرايات كهربائيا

•مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40

•عجلة قيادة قابلة للضبط و االماله

•عجلة قيادة مكسوة بالجلد

•باور ستيرنج كهربائي ذات حساسات للسرعة

•جنوط سبور  16بوصة

•التحكم في الراديو من عجلة القيادة

•ضبط يدوي للمقاعد االمامية
الرياضي في  4اتجاهات

•سنترال لوك و ريموت كنترول
•مثبت سرعة و محدد سرعة
•راديو CD+ AM/FM
•توصيل الموبايل عبر البلوتوث
•مدخل USB + AUX
•شاشة  7بوصة انتليلينك ملونة
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•فرش قماش
•اضاءة توقف بالخلف

• 6 Speakers

• 4 Airbags

• Board Computer

• ABS

• Front and Rear Fog Lamps

• EBD

• Daytime Running Lights

• ESP

• Electric Hand Brake

• Traction Control

• Front Arm Rest

• Hill Start Assist

• Rear Parking Sensor

• Engine Immobilizer

• Auto Dual Zone AC

• Auto Power Windows

• 40/60 Rear Folding Seats

• Electric Adjustable + Folding + Heated Mirrors

• Leather Steering Wheel

• Tiltable and Telescopic Steering Wheel

• 16” Alloy Wheels
• 4 Way Manual Ergonomic
Front Seats
• Cloth Seats

• Speed Sensitive Electric Power Steering

• Rear Stop Lamp

•مقابض األبواب بلون السيارة

• Door Handles Body Color

•حليات جانبية من الكروم

• Chrome Beltline Molding

• Multifunction Steering Wheel
• Central Lock with Remote Control
• Cruise Control + Speed Limiter
• Radio AM/FM + CD
• Bluetooth
• USB + AUX
• 7” Intellilink Colored Screen

PAINTS AND COLOURS.
SOLID COLOURS

Pull Me Over Red
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PEARL EFFECT COLOURS

Summit White

Emerald Green

METALLIC COLOURS

You Drive Me Crazy

Magnetic Silver

Sovereign Silver

Black Meet Kettle

TRIMS AND SURFACES.

Silvanus seat
inserts in Jet Black.

Atlantis bolsters
in Jet Black.

Décor mouldings
in Dolomite Pearl
Light.

Ribbon seat inserts
in Jet Black.

Atlantis bolsters
in Jet Black.

Décor mouldings
in Dolomite Pearl
Light.
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SPECIFICATIONS.
Performance
Engine
Number of cylinders
Displacement
Transmission
Maximum performance (hp@rpm)
Maximum torque (N.m@rpm)
Maximum speed
Acceleration (from 0 to 100 km/h)
Fuel tank capacity
Fuel Consumption
Combined
Urban
Extra Urban
Dimensions
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Weight
Curb
Trunk Capacity (liter)
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1.4L Turbo Charge Direct Injection
4
1364 cm3
A/T -6Speed
140@5000-6000
200@1850-4900
207 km/h
10.2 s
56 L

 لتر1.4 توربو – سعة
4
3 سم1364
 سرعات6 أوتوماتيك
6000-5000@140
4900-1850@200
الساعة/ كم207
 ثانية10.2
 لتر56

6.4L
8.4L
5.3L

 لتر6.4
 لتر8.4
 لتر5.3

4658
1814
1500
2685

 مم4658
 مم1814
 مم1500
 مم2685

1425 KG
460

 كيلوجرام1425
460

األداء
المحرك
عدد األسطوانات
السعة
ناقل الحركة
)د.أقصى أداء (حصان * د
)د.متر * د.العزم األقصى (نيوتن
السرعة القصوى
الساعة/ كم100 زمن التسارع من صفر الى
سعة خزان الوقود
معدل استهالك الوقود
المتوسط
طرق داخلية
طرق سريعة
األبعاد
الطول
العرض
االرتفاع
قاعدة العجالت
الوزن
وزن السيارة بدون حمولة
)سعة الحقيبة الخلفية (باللتر
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ً لقد بذلنا كل ما فى وسعنا لجعل هذا الكتيب شام
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