
Vsi veliki narodi v zgodovini človeštva so radovedno in spoštljivo pogledovali k zvezdam. Mističnost!
Besedo iz naslova si seveda lahko razlagate tudi kot vedo o (Oplovih) Astrah.

Astrologija

BBeesseeddiilloo Vinko Kernc FFoottoo Aleš Pavletič

TTeesstt Opel Astra 1.8 Sport 5 vrat
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Astrina naloga je že tretjo generacijo jas-
na: prikazati najboljše razmerje med
uporabnostjo, tehniko, prostorom in

ceno v najbolj priljubljenem evropskem avto-
mobilskem razredu. Ne tehnika, ne prestiž, ne
cena je ne vpisujejo med zvezde. Le njeno ime.

Ampak tu ni nič slabega. Ime je res mal-
ce mistično, a ne preveč, ravno toliko, da
vzbudi zanimanje. In to je dovolj. Astra je tudi
v tretje zanimivo oblikovana, predvsem pa na
nekakšen sebi in znamki prepoznaven način:
ni preveč klasična, kot znajo biti Nemci, ni
preveč drzna, kot utegnejo biti Francozi, in ni
pregrešno čedna, kot so lahko Italijani. Morda
njen videz med vsemi tekmeci še najbolj na-
miguje na (nemško) zanesljivo tehniko in na-
tančno izdelavo. Kar je spet le njej v prid.

Velika priljubljenost avtomobilskega raz-
reda pomeni tudi širok spekter kupcev in nji-
hovih želja ter zahtev. In tako širokemu spek-
tru je težko enako zadovoljivo ustreči. Dvakrat
je Astri že precej dobro uspelo - kako bo v
tretje?

Tudi z Astro ni nič drugače kot z večino
drugih avtomobilov: najprej vam mora biti

všeč. Vsaj toliko, da vam vzbudi zanimanje, da
se ji približate. Da pogledate v notranjost. Tam
boste našli okolje, ki je povsem v slogu aktual-
nih Oplovih avtomobilov, kar pomeni, da se
vam bo morda zdelo nekoliko togo, strogo ob-
likovano, a je po drugi strani dovolj prijetno,
da ne odbija. Dobra stran notranjosti so mate-
riali, ki so v večini na videz in na otip prijetni
in vlivajo občutek kakovosti, ki se nekako lo-
gično nadaljuje tudi pri podrobnejšem ogledu
spojev posameznih elementov. Celota skuša
vzbuditi vtis večjega, predvsem pa prestižnej-
šega avtomobila. Na primer Vectre.

Pestrost ponudbe je kriva, da lahko tak-
šno Astro, kot jo vidite na fotografijah, doje-
mate le kot celoto, pomeni, da je treba upošte-
vati tudi paket opreme Sport. Ta namreč med
drugim prinese zelo dober, v usnje odet volan-
ski obroč, športno kratko prestavno ročico,
merilnike s kovinsko obrobo in zelo dobre se-
deže. Tem sicer zamerimo premajhno usloče-
nost naslonjala (ali še raje pomanjkanje na-
stavljivosti v ledvenem delu, zaradi česar lah-
ko po daljši vožnji boli hrbet), so pa ravno
prav bočno oprijemljivi, da to še ni moteče

(pri vstopanju in izstopanju), a da že čvrsto
držijo telo, če si zaželite nekaj več dinamike
skozi ovinke.

Volanski obroč s tremi kraki je čednega
športnega videza, zaradi usnja na njem prije-
ten za držanje in zaradi dobrih gornjih prečk
dober za oprijem, zlasti če si - spet - zaželite
nekaj več dinamike skozi ovinke. No, pa tudi
če se takšnih avantur ogibate, škoditi ne more.
Še o merilnikih: zaradi kovinskega videza
obrobe so nekje na sredi poti med prestižem
in športnostjo; da med njimi ni (več) merilni-
ka temperature hladilne tekočine, je postalo
že skoraj vsakdanje, malce moti le slaba pre-
glednost na merilnik hitrosti. Toda na to se
boste zlahka navadili.

Osrednji del armaturne plošče gosti kli-
matski in avdio del, komande pa so takšne, da
po prvih minutah privajanja postanejo prijet-
no lahkotne. Nekaj nevšečnosti povzročata
mala gumba za vklop meglenk, saj jih ni
mogoče preprosto otipati, a je tudi to do neke
mere le stvar navade. Zamero si zaslužita le
obvolanski ročici. Oplova posebnost je v tem,
da imata ti ročici venomer le eno lego, kar je

sicer zanimivo s tehničnega stališča, ni pa ena-
ko uporabno v praksi, saj se na lego pač ne
morete več zanesti. Ker sta vedno na istem
mestu, ne morete otipati, v katerem položaju
je stikalo utripalk ali stikalo brisalnikov. No, če
vas tudi to (še) ne moti, vas bo gotovo zmotil
tempomat oziroma majhna stikala zanj na
koncu leve obvolanske ročice. Nerodno na-
mreč postane, ko ga nehote vklopite, ko vklo-
pite smernik za prehitevanje.

Sicer je ergonomija oziroma lahkost
upravljanja te Astre zelo dobra, predvsem po
zaslugi možnosti odlične nastavitve položaja
za volanom. In tudi vožnja je potem v enakem
slogu: lahkotna in mehka. Za to je zaslužna
mehanika prem, na čelu z verjetno trenutno
najboljšim električno podprtim servovolanom.
Ta daje namreč zelo dobro povratno informa-
cijo, kakšen je stik med gumo in podlago, pa
tudi krmiljenje samo je zelo natančno in nepo-
sredno. K dobremu, že kar izrazito športnemu
občutku svoje doda 'magičen' gumb z oznako
Sport na armaturni plošči, ki nekoliko poveča
togost blaženja, rahlo otrdi volan in poveča
odzivnost stopalke plina. Kombinacija je do-

volj dobra, da vzbudi željo po hitrejši vožnji.
Takšne želje bosta motor in podvozje

precej dobro izpolnjevala. Podvozje je odlično
v vseh pogledih: dovolj udobno, da ne prena-
ša neprijetnih neravnin v kabino, a dovolj to-
go (še posebej v programu Sport), da se nanj
lahko zanesete tudi pri večjih zahtevah. Bolj
izkušenim voznikom bo malce ponagajal (hi-
ter in učinkovit) serijski ESP, zaradi katerega
sicer ne boste mogli računati na krmiljenje z
drsenjem vozila, bo pa v isti sapi še zmanjšal
možnost, da se po nepotrebnem ne odpeljete
med maline. Pred ali med delovanjem siste-
ma ESP velja, da je Astra vse do zelo ostrih
ovinkov dolgo nevtralna, presenetljivo dobra
pa je celo v najhitrejših ovinkih tam pri 180
kilometrih na uro in več, ko voznik prek vo-
lanskega obroča dobro čuti, kako se zunanji
par koles nasloni na asfalt in kdaj se pojavijo
malenkostni zdrsi.

Brez motorja ni veselja. Vsega naštetega
namreč ne bi mogli preskusiti, če motor ne bi
zadovoljil. Če menite, da vas pogosto pograbi
želja po hitrejši vožnji in če dizel ni v ožjem
izboru, je 1,8-litrski bencinski stroj dobra od-

Matevž Korošec Ostrim potezam na
sredinski konzoli se oplovci
očitno ne bodo nikoli odpove-
dali. Tudi prav. Zdaj jim je kon-
čno uspelo zrisati dovolj pri-
vlačne oblike, torej ni s tem nič

narobe. Tudi sicer moram priznati, da je
nova Astra dober, predvsem pa zelo
kompakten avtomobil. Le paket opreme
Sport me malo bega. Sedi se visoko, na
armaturni plošči ni niti merilnika tempe-
rature hladilne tekočine, ESP ni mogoče
izklopiti … Hm, očitno besede Sport ne
smemo razumeti povsem dobesedno.

Saša Kapetanovič Vse lepo in prav,
če testirani model ne bi imel
oznake Sport. Razen tri-
krakega volanskega obroča in
športnih stopalk v avtu ni nič
športnega. Po drugi strani so

pa daljša potovanja toliko udobnejša in
manj utrujajoča. Notranjost je kljub os-
trim potezam ergonomična. Moteči sta
le obvolanski ročici, saj je njuno delo-
vanje zapleteno.

Drugo mnenje

Celota skuša vzbudi-
ti vtis večjega, pred-
vsem pa prestižnej-
šega avtomobila.
Na primer Vectre.
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Opel Astra 1.8 Sport (5 vrat)

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 11,1
402 m z mesta: 17,8

(128 km/h)
1000 m z mesta: 32,3

(164 km/h)
Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 10,8
80-120 km/h (V.): 15,6

Največja hitrost 195 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 8,1
največje povprečje 11,6
skupno testno povprečje 9,9

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h 55 55 54
90 km/h 64 62 61
130 km/h 71 68 66
Prosti tek

Zavorna pot m
od 100 km/h: 39,2
(AM meja 40 m)

Napake med testom
- brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 80,5 ×
88,2 mm - gibna prostornina 1796 cm3 - kompresija 10,5 : 1 -  največja moč 92 kW (125 KM) pri
5600/min - srednja hitrost bata pri največji moči 16,5 m/s - specifična moč 51,2 kW/l (69,7 KM/l) -
največji navor 170 Nm pri 3800/min - 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) - po 4 ventili na valj -
večtočkovni vbrizg. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi - 5-stopenjski ročni menjalnik -
prestavna razmerja I. 3,730; II. 2,140; III. 1,410; IV. 1,120; V. 0,890; vzvratna 3,310 - diferencial
3,940 - platišča 6J × 16 - gume 205/55 R 16 H, kotalni obseg 1,91 m - hitrost v V. prestavi pri
1000/min 32,6 km/h.  Voz in obese: kombilimuzina - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija
- spredaj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj poltoga prema, vi-
jačne vzmeti, teleskopski blažilniki - zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, me-
hanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) - volan z zobato letvijo, servo, 2,5 za-
suka med skrajnima točkama. Mase: prazno vozilo 1278 kg - dovoljena skupna masa 1760 kg -
dovoljena masa prikolice z zavoro 1300 kg, brez zavore 630 kg - dovoljena obremenitev strehe 75
kg. Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 198 km/h - pospešek 0-100 km/h 10,8 s - poraba go-
riva (ECE) 10,5/6,2/7,8 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1753 mm - kolotek spredaj 1488 mm - zadaj 1488 mm - rajdni krog
11,2 m.   Notranje mere: širina spredaj 1420 mm, zadaj 1430 mm - dolžina sedalnega dela pred-
nji sedež 510 mm, zadnja klop 500 mm - premer volanskega obroča 370 mm - posoda za gorivo 52 l

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - bočni varnostni blazini - ABS - ESP
- servo volan - pet vzglavnikov - pet tritočkovnih varnostnih pasov - električni pomik šip spredaj -
električno ogrevani in pomični vzvratni ogledali - športna sedeža spredaj - radijski sprejemnik - po
višini nastavljiv voznikov sedež.

redni servisi, delo: 58.200

material: 140.100

gorivo 2.004.750

gume (1): 619.200

izguba vrednosti po 5 letih: 3.150.000

obvezno zavarovanje (2): 626.000

kasko zavarovanje (2): 640.500

Skupaj: 7.238.750

Strošek za prevoženi km: 72,4 SIT/km

Stroški vozila do prevoženih 100.000 km (v SIT):

(1) - upoštevali smo 2 kompleta letnih gum in 2 kompleta zimskih gum
(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

Mere:
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Kriterij ocenjevanja ((ŠŠtt..  ttooččkk  ==  oocceennaa)) : 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5
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vodljivost, volan
lega na cesti
mehkost in lahkotnost vožnje
položaj za volanom
paket Sport

pihanje skozi zračne reže
premalo odlagalnih mest
nima potovalnega računalnika
tipke tempomata
usločenost prednjih naslonjal

HVALIMO IN GRAJAMO

vse mere so v mm

ocena 

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Ne glede na osebno mnenje je korektnega videza in utegne biti marsikomu všeč. Izdelava je odlična.

Malce šepa ergonomija, nekaj zamer smo našli v prtljažniku in klimatskemu delu, predvsem pa manjka predalov in
odlagalnih mest.

Motor se karoseriji dobro poda, čeprav tehnično ni v vrhu. Prestavna razmerja so dobro izračunana, le lastnosti me-
njalnika so samo povprečne.

Tu Astra blesti: odlična vodljivost, odličen volan, zelo dobra lega na cesti, lahkotno upravljanje. Le stopalke z vide-
zom obljubljajo več.

Izmerili smo dobre pospeške in prožnost, a mu na vzponih ali pri povečani obremenitvi hitro zmanjka moči.

Razen varnostnih zaves ima popoln paket pasivne varnosti. Zavira bolje od pričakovanega in ESP je hiter ter učinkovit.

V primerjavi z izjemno močno (nemško in drugo) konkurenco je cena Astre zelo ugodna, a se pri porabi goriva ne iz-
kaže najbolje.

V osnovi družinsko naravnan avtomobil ima s tem motorjem in paketom Sport lepe možnosti, da zadovolji tudi bolj di-
namične voznike z večjimi zahtevami na cesti. Z izjemo drobnih pomanjkljivosti je takšna Astra zelo dober avtomobil.
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Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim
kompletom 5 kovčkov Samsonite (skupno 278,5 L):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 × kovček
(68,5 l).

Moč: 92 kW (125 KM)  
Pospešek: 11,1 s
Največja hitrost: 195 km/h
Povpr. poraba: 9,9 l/100 km

Lepa stran je vodljivost, podprta z odlič-
no lego na cesti. Motor po drugi strani
ni uživaške vrste in menjalnik je s tega
zornega kota zelo slab.

Užitek v vožnji:

Diagram menjalnika:

Garancija:
2 leti brez omejitve prevoženih kilometrov splošne

garancije, 12 let garancije za prerjavenje, 1 leto

mobilne garancije

Predvideni redni servisi:
menjava olja na 30.000 km
sistematični pregled na 30.000 km
Ali glede na servisni računalnik

CENA : [Opel Marketing]
OSNOVNI MODEL:4.250.000 SIT
TESTNO VOZILO: 4.250.000 SIT
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Diagram motorja:

KOLIKO STANE SIT
Dodatna oprema
Varnostni zavesi 84.400
Klimatska naprava 282.800
Biksenonska žarometa 168.700
Ogrevana prednja sedeža 67.300
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj 67.300
Tempomat 67.300
Usnjeno oblazinjenje 265.300
Nekateri nadomestni deli
Prednji žaromet s smernikom 53.300
Prednja meglenka 28.600
Prednji odbijač 107.400
Okrasna maska 12.600
Prednja šipa 80.100
Znak 3.600
Prednji blatnik 34.100
Zadnji odbijač 97.600
Zunanje ogledalo 62.900

Model

motor (zasnova)
gibna prostornina (cm3)
največja moč (kW/KM pri 1/min)
največji navor (Nm pri 1/min)
dolžina × širina × višina (mm)
največja hitrost (km/h)
pospešek 0-100 km/h (s)
poraba goriva po ECE (l/100 km)
cena osnovnega modela (SIT)

Opel Astra
1.8 Essentia

4-valjni - vrstni
1796

92/125 pri 5600
170 pri 3800

4249 × 1753 × 1460
198
10,8

10,5/6,2/7,8
3.773.000

Fiat Stilo 
1.8 16V Dynamic
4-valjni - vrstni

1747
98/134 pri 6400

162 pri 3500
4253 × 1756 × 1525

200
10,3

11,5/6,2/8,1
3.656.000

Renault Megane 
2.0 16V Auth. Confort

4-valjni - vrstni
1998

98,5/134 pri 5500
191 pri 3750

d × š × v 
200
9,2

10,9/6,4/8,0
4.223.000

Volkswagen Golf
1.6 FSI Trendline
4-valjni - vrstni

1598
85/116 pri 6000

155 pri 4000
d × š × v 

192
10,8

8,5/5,3/6,4
4.183.000

Tabela konkurence 

ločitev. Ima dve praktični slabo-
sti: po odvzetem plinu mu vrtljaji
ne padejo takoj in s prostega teka
je precej neuporaben. Njegova
karakteristika (podprta seveda z
nadzorno elektroniko) ter karak-
teristika sklopke se sparita tako,
da speljevanje ni posebno privlač-
no početje, vse drugo pa zlahka
zadovolji vsakovrstne želje, če se-
veda ne pretiravate z njimi. Tudi
v zadnji (5.) prestavi bo lepo po-
tegnil od 1500 vrtljajev v minuti
(kar pomeni okrog 50 kilometrov
na uro) in se zavrtel vse do 6000
vrtljajev v minuti, kar pomeni
blizu 200 kilometrov na uro. Niž-
je prestave se zavrtijo tudi više,
za 200 vrtljajev v prepovedano
območje vse do številke 6700, ko
jih elektronika vozniku skoraj ne-
zaznavno ustavi.

Če ste se odločili za vozno
dinamiko, se boste seveda morali
sprijazniti z nekoliko večjo porabo
goriva. Nam je ni uspelo spraviti
pod 8 litrov na 100 kilometrov, ker
pa motorju hitro zmanjka zaloge
moči (kar opazite pri vožnji nav-
kreber), smo jo pri priganjanju
dvignili na skoraj 12 litrov. Številke
so danes v dobi dobrih turbodizlov
absolutno dokaj visoke, ampak
fizikalno-kemični procesi imajo
svoje zakone. Bolj se nam je zame-
ril menjalnik, ki bo sicer povpre-
čno zahtevnega voznika povsem
zadovoljil, tistih z željo po športno-
sti, ki jo preostala (že opisana) me-
hanika tako dobro zaokroža, pa še
vedno ne. Oplovi inženirji imajo tu
še veliko manevrskega prostora,
saj dobi voznik pri hitrem pretika-
nju občutek, kot da bi kos gume
preprečeval vklop želene prestave.

Toda vse skupaj je odvisno
od posameznika in od njegovih
zahtev. Takšna Astra verjetno tudi
ne cilja na tiste najbolj športno za-
grete, saj njim ponujajo bencinski
turbomotor, ta Astra pa bo morala
biti prej dober družinski avtomo-
bil. Pet vrat je še en delček v mo-
zaiku, ki prispeva k uporabnosti,
vsaj kar se tiče dostopnosti na zad-
njo klop. Tam je dovolj prostora za

glave, vsaj za 1,8-metraše, pri kole-
nih je precej odvisno od tega, koli-
ko prostora si vzame potnik na
prednjem sedežu. Še ena dobra
stran zadnjega dela avtomobila je
možnost zlaganja zadnjega naslo-
njala v razmerju 40 : 20 : 40, kar
poveča uporabnost prtljažnika, na
žalost pa podrta naslonjala (ker
sedalni del ostane na mestu) ne
ponudijo ravne površine, ampak

nekoliko nagnjeno. Pa še nekaj-
centimetrska stopnica se pojavi
med osnovnim in podaljšanim de-
lom prtljažnika.

Če torej o takšni Astri do-
bro razmislite in če ugotovite,
da vam je pisana na kožo, se
vseeno lahko malce ozrete k as-
trologiji: naj vam zvezde pove-
do, ali si jo s svojim proračunom
lahko  vprivoščite. 


