
THE NEW 
COMBO LIFE



 חברת אופל הוקמה בשנת 1862 ע"י אדם אופל בגרמניה והחלה בבניית מכוניות בשנת 1899. 
כבר 120 שנים שמותג הרכב אופל מציע איכות גרמנית חסרת פשרות הודות לחדשנות טכנולוגית, 

שיטות ייצור מתקדמות וסטנדרטים גרמניים קפדניים במיוחד. כמו כל דבר המיוצר בגרמניה גם באופל 
לא מתפשרים על האיכות והעיצוב באף אחד מהדגמים ולאורך השנים זכו דגמי אופל להצלחה רבה 
בשוק הישראלי. באוגוסט 2017 הצטרף המותג לקבוצת הרכב הצרפתית PSA ונכון להיום מפעיל 

עשרה מפעלים ברחבי אירופה לצרכי מחקר ופיתוח ומיוצג ביותר מ-60 מדינות.

BORN IN GERMANY





 מפרט טכני

Petrol Turbo 1.2מנוע
5 מושבים

1.5 Diesel Turbo
5 מושבים

1.5 Diesel Turbo
7 מושבים

1,1991,4991,499נפח )סמ"ק(

דיזלדיזלבנזיןסוג דלק 

●●●מגדש טורבו 
344מספר בוכנות

3,750 / 3,750130 / 5,500130 / 130הספק מרבי )סל"ד/כ"ס( 

1,750 / 1,75030.6 / 1,75030.6 / 23.4מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ( 

Stop / Start מערכת●●●
תיבת הילוכים

 אוטומטית 8 הילוכים אוטומטית 8 הילוכים אוטומטית 8 הילוכיםתיבת הילוכים

מתלים

●●●מלפנים: מק-פרסון
●●●מאחור: קורה מתפתלת 

בלמים

●●●בלמים קדמיים - דיסקים מאווררים
●●●בלמים אחוריים - דיסקים

מידות )מ'(

4.4034.4034.753אורך כללי

1.8481.8481.848רוחב כללי

1.7961.7961.796גובה כללי

2.7852.7852.975מרחק בין הסרנים

11.011.011.8קוטר סיבוב בין מדרכות 

משקל )ק”ג(

1,4851,5051,615משקל עצמי

605575645כושר העמסה

2,0902,0802,260משקל כולל מורשה

נפח )ל׳(

597597850תא מטען עד גובה כיסוי תא המטען

1,4141,4141,612תא מטען  עד גובה כיסוי תא המטען עם מושבים מקופלים

2,1262,1262,693תא מטען עד התקרה עם מושבים מקופלים

605050מיכל דלק



Petrol Turbo 1.2ביצועים )לפי נתוני היצרן, נהג בלבד(
5 מושבים

1.5 Diesel Turbo
5 מושבים

1.5 Diesel Turbo
7 מושבים

200184184מהירות מרבית )קמ"ש( 

10.711.011.0תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

כושר גרירה מרבי )ק”ג( 

1,2001,3201,140גרור עם בלמים 

740750750גרור ללא בלמים 

צמיגים

205/60R16205/60R16205/60R16

תצרוכת דלק )ק”מ לליטר(*

18.921.721.3במסלול נסיעה עירוני

20.024.423.8במסלול נסיעה בינעירוני

19.223.323.3במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני
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אבזור
ENJOY – רמת גימור

בטיחות

 מערכת בטיחות אקטיבית
 AEBS - מערכת בלימה חירום אקטיבית הפעילה במהירות :

 בזיהוי הולכי רגל 60-5 קמ"ש
 בזיהוי רכב נייח 80-5 קמ"ש

בזיהוי רכב בתנועה 85-5 קמ"ש

LKA - מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת התרעת סטיה מנתיב ותיקוני היגוי

 6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע,
כריות וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
3 עיגוני ISOFIX במושבים האחוריים לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק

התרעת אי חגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
FCA - מערכת התרעת סכנת התנגשות

HBA - מערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך
זיהוי תמרורי תנועה והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט

חיישני לחץ אוויר בצמיגים
ABS - מערכת מניעת נעילת גלגלים

ESP - מערכת בקרת יציבות
HSA - סייען זינוק בעלייה

נהיגה

מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה עם מסך "3.5 צבעוני 
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

פנסים ראשיים הלוגן
פנסי ערפל קדמיים

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך
מצב נהיגה ECO לחיסכון בדלק

נוחות ושימושיות

 Keyless Entry and Strat - כניסה והתנעה ללא מפתח
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "8

ממשק Apple CarPlay )למכשירים תומכים(
דיבורית Bluetooth מקורית

מערכת קול מקורית בעלת 6 רמקולים

שקע USB להשמעת מוזיקה ולטעינת מכשירים ואביזרים
מזגן אוויר מקורי

2 חלונות חשמל קדמיים
גלגל הגה מצופה עור המתכוונן לגובה ולעומק

חיישן גשם להפעלה אוט' של המגבים הקדמיים
מראה פנימית מתכהה אוט‘ )אלקטרו-כרומטית(

מראות מתכווננות חשמלית הכוללות הפשרת אדים
תא כפפות עילי ותחתון

משענת יד לנהג
כיסוי לתא המטען
גימור פנימי וחיצוני

מושב נהג עם כיוונון גובה
מושבים אחוריים מתקפלים 1/3 ו-2/3

חישוקי פלדה "16
ידיות ומראות בצבע הרכב

פגושים בצבע הרכב

)ENJOY-בנוסף ל( ENJOY PLUS רמת גימור
בטיחות

SBZA – התרעה על רכב בשטח המת במראות
נהיגה

מצלמת חניה אחורית
חיישני חנייה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית

נוחות ושימושיות

4 חלונות חשמל 
פתיחה חשמלית רציפה לארבעת החלונות

מראות מתקפלות חשמלית
משטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד )למכשירים תומכים(

אפשרות לפתיחה נפרדת של חלון דלת תא המטען )ללא פתיחת הדלת(
גימור פנימי וחיצוני

חישוקי סגסוגת קלה "16
חלונות אחוריים כהים



בחר את 
הצבע שלך

צבע מטאלי בתוספת תשלום

Onyx black (G7R)Moonstone Grey (G4O)White Jade (G2O) Quartz Grey (G4I)

Cool Grey (GAC) Night Blue (GBT)Cosmic Brown (GLV)



המידע והנתונים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום 
לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום 
המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, 

לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

04-6460060 ,41 1, 073-3216040 | נצרת — דרך מרג’ אבן עאמר  2, 073-3216045 | חיפה — בעלי מלאכה  3, 03-6710175 | ירושלים — הסדנא  שורק ראשל“צ — מרק מושביץ 

לפי WLTP ו-NEDC מחושב

* נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007-2017/1347. עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

opel.co.il *9190|

דרגת זיהוםבין עירוניעירוניתיאור הדגם
COMBO Life Enjoy SWB 5p 1.2 130hp5.35.013

COMBO Life Enjoy Plus SWB 5p 1.5D 130hp4.64.111
COMBO Life Enjoy Plus LWB 7p 1.5D 130hp4.74.212

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגם
COMBO Life Enjoy SWB 5p 1.2 130hp6

COMBO Life Enjoy Plus SWB 5p 1.5D 130hp7
COMBO Life Enjoy Plus LWB 7p 1.5D 130hp7
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