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We have tried to make this brochure as accurate as possible. However since the time of printing, some of the information you find may have changed. Al Mansour Automotive Co. reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials,
equipment, specifications, option packages and model availability.
ً لقد بذلنا كل ما فى وسعنا لجعل هذا الكتيب شام
 سواء كان ذلك بخصوص، ولهذا تحتفظ شركة المنصور للسيارات بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل بدون سابق إنذار. ولكن قد يطرأ على المعلومات المذكورة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طبعه.ال قدر اإلمكان
.التجهيزات أو المواصفات أو العرض أو ما إلى ذلك

www.opelegypt.net

CASCADA

THE OPEL CASCADA
REWRITES THE RULES FOR
ITS CLASS.
The first eye-opener is its striking shape. Perfect contours give it the balance
and elegance of an instant design classic. The next game-changer is the
luxurious interior. Even for the connoisseur of prestige four-seater
convertibles, the quality of materials and craftsmanship in the Cascada is
outstanding. Another surprise is the speed and solidity of the cutting-edge
roof. Most convertibles only get a run-out when it’s sunny, but in the Cascada
you’re immune to snow and rain. The fast roof, luxurious cabin and silky
smooth ride make open-top driving a pleasure all through the year. From a
fresh summer breeze to the crisp air of autumn, you’re free to enjoy all four
seasons without a care.

ما من شك أن أولى أسرار إطالة النظر إليها هو تصميمها المدهش المغرق
في جرأة االنحناءات ،لكنه في نفس الوقت حافظ وبجدارة على عراقة خطوط
التصميم الكالسيكي ،أما السبب الثاني لشدة االندهاش ،فهو تصميمها
الداخلي المبهر ،فحتى بالنسبة ألصحاب الذوق الرفيع ،نظرة واحدة على تصميم
وخامات المقاعد كفيلة بأن يديروا رؤوسهم .ولتكتمل منظومة األسرار تعالوا
بنا نتأمل هذا السقف المتحرك الذي يتمتع بالمعضلة الصعبة وهي السرعة
في الطي والمتانة عند الضم في آن واحد ،لتستمع بدفء أشعة الشمس في
األيام الصحوة وتبقى في مأمن من الرياح واألمطار في األيام المضطربة ،إنها
سيمفونية يتشارك في آدائها السقف السريع وكابينة القيادة الفاخرة ومتعة
القيادة السلسة ،لتجعل من سيارتك قطعة من المتعة طوال أيام السنة،
لذلك قل أه ً
ال لشمس الصيف الساطعة ولنسمات الخريف المنعشة ،نعم فقد
اقتنيت أجمل ما في األربعة فصول باقتنائك أوپل كاسكادا.
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CASCADA.
Features & Equipments
• 4 Airbags
• 8 Way Adj. Driver & Passenger Electric Seat
• Heated Seats with Power Lumbar Support Pass + Driver
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electric Stability Program (ESP)
• Power Windows
• AT Dual Zone A/C
• Electric Foldable Sun roof
• Electric Adj. Side Mirrors
• Cruise Control
• Telescopic & Tiltable Steering Wheel
• Radio Controls in Steering Wheel
• Graphic Info Display
• Tinted Windshield
• Head Lamps Washer
• Front Fog Lamps
• LED Day Time Running Lamps
• Xenon Head Lamps

SPECIFICATIONS.
المواصفات والتجهيزات
• Automatic Headlamps Leveling • ضبط مستوى الكشافات األمامية أوتوماتيكي ًا
 وسائد هوائية4 •
• Front & Rear Parking Assist
 اتجاهات • مساعد للركن األمامي والخلفي8 • ضبط مقعد السائق والراكب األمامي كهربائي ًا في
• 18”Alloy Wheels
 بوصة18  السائق • چنوط إسبور+ • تدفئة للمقاعد مع ضبط دعامة الظهر كهربي ًا
• Folding Side Mirrors
• نظام منع انغالق الفرامل
• مرايا كهربية الضم
• LED taillamps
• برنامج االتزان اإللكتروني
LED • إضاءة خلفية
• Rain sensors
• زجاج كهربي
• حساسات للمطر
• Bluetooth Mobile Pairing
• تكييف أوتوماتيك مزدوج المنطقة
• توصيل المحمول بالبلوتوث
• 6 Speakers
• فتحة سقف تنطوي إلكتروني ًا
 سماعات6 •
• Anti-theft motion detector system
• المرايا الجانبية كهربية الضبط
• نظام تتبع الحركة مانع للسرقة
• 7”colored screen
• مثبت سرعة
 بوصة٧ • شاشة ملونة
• Radio CD 600, AUX, USB
600 • راديو و مشغل اسطوانات
• عجلة قيادة قابلة للطي واالمالة
USB ,مخرج للصوت
• التحكم في الراديو من عجلة القيادة
• شاشة بيانات جرافيك
• الزجاج األمامي مظلل
• بخاخة ومساحات للكشافات األمامية
• مصابيح ضباب أمامية
LED • إضاءة نهارية
• كشافات أمامية زينون

Technical Specifications
Performance
Engine
Number of cylinders
Displacement
Maximum performance (hp@rpm)
Maximum torque (N.m@rpm)
Maximum speed
Acceleration (from 0 to 100 km/h)
Transmission
Fuel tank capacity
Fuel Consumption
Combined
Urban
Extra Urban
Dimensions
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel base (mm)
Trunk capacity (liter)

المواصفات والتجهيزات
1.6 L SIDI Turbo
4
1598 cm3
170@4250
260@4250
219 km/h
9.2 sec
A/T 6 Speed
56L

 لتر تربو حقن مباشر بشمعات اشتعال1.6
4
3سم1598
4250@170
4250@260
ساعة/كم219 
 ث9.2
 سرعات6 أوتوماتيك
 لتر56

7.3 L
9.5 L
6.1 L

 لتر7.3
 لتر9٫5
 لتر6٫1

4696
1839
1443
2695
(folded roof) 280 L - (unfolded roof) 350 L

األداء
المحرك
عدد االسطوانات
السعة
)د.أقصى أداء (حصان @ د
)د.متر @ د.العزم األقصى (نيوتن
السرعة القصوى
)الساعة/ كم100 زمن التسارع (من صفر إلى
ناقل الحركة
سعة خزان الوقود
معدل استهالك الوقود
متوسط
داخل المدينة
على الطرق السريعة

4696
1839
1443
2695
 لتر بدون ضم السقف350 -  لتر مع ضم السقف280

األبعاد
الطول مم
العرض مم
االرتفاع مم
قاعدة العجالت مم
سعة الحقيبة الخلفية باللتر

All dimensions in mm
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PAINTS AND COLOURS.

TRIMS AND SURFACES.

The Cascada comes in a selection of high-quality paints with a variety of special finishes to complement
the attractive roof colour. The arrangement on the following page will help you find your best match.1

تأتي “كاسكادا” في مجموعة مختارة من الدهانات عالية الجودة مع قائمة من اللمسات الجمالية
. الخاصة كي تكمل اللون الجذاب لسقف السيارة
.الصفحة التالية ستساعدك على اختيار المزيج األمثل بالنسبة لك

CASCADA TRIM LINE: JET BLACK SIENA LEATHER1
Ergonomic sports front seats, as
part of the leather pack.

PEARL-EFFECT BODY COLOURS

Carbon Flash

Asteroid Grey

Dark Mahogany

ROOF COLOURS.

METALLIC BODY COLOURS

Black

Deep Sky Blue
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