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Uitvoering

1.8 i-OHC-rTIOtormet oiekoeer.

5-versnelhngsbak (sporttype).

Sportief cnasse. Gasgevulde scnokoempers vooc en achter.

Inwendig geventileerde schijfremmen voor.

Opel-sportstoeen met velours bekleding.

LCD-instrumenten.

.Check-cootror-systeem.

3-spakig sportstuurwiel.

Waarsdluwingszoemer VOOfbrandende koplampen.

Middenconsole met opbergvak tussen de stoelen.

Opbergvoorzieningen voor gevarendriehoek en verbandtrommel.

AChterspoiler in de kleur van de wagen.

Bagageruimte met vilttapijt bekleed en van binnenuit te openen.

Gekapitonneerde bekleding in de bagageruimte.

Automatisme veiligheidsgordels (bij 5-deurs modellen
in hoogte verstebaer).

Opbergvakken in de portieren.

In kleur afgestemd velours tapijt.

Reflexvrije achterlichtunits.

Mistachterlichten.

2 achteruitrijlampen.

Luchtuitlaat in de motorkap.

Gelaagde voorruit.

Luchtgeleider op de linker ruitewisser.

Beschermstrips op de flanken.

Zijspoilers langs de dorpels.

Van binnenuit verstelbare buitenspiegels (links en rechts).

2 kaartleeslampen met vertraagde uitschakeling.

Banden 175/70HR 13.
Velgen 51/2 J X13.

AërodynamiSChe welatoekplaten.

Technische fabrieksgegevens
Motor ~8i-OHC

Aantal cilinders 4
Boring in mm 84.8
Slaginmm 79.5
Cilinderinhoud In cna 1796
Max. vermogen 111kW (OIN-pk) 85 (115)

bij toeren per minuut 5800
KoppelinNm 151

bij toeren per minuut 4800
Kompressieverhouding 9.2
Asoverbrenging 3.74
Elektrische uitrusting
Accuspanning 12V
Accukapaciteit 44Ah
Wisselstroomdynamo 45A

Verbruikscijfers
Motor 1.8 i-OHC

Brandstofverbruik
volgens DIN 70030 in VlOO km
5-versnellingsbak
in stadsverkeer 11.3
bij 90 krrVu 5.6
bÜ 120krrVu 7.2
Topsnelheid
in krrVu 203
Acceleratie
van 0·100 km/u in sekonden 9.0
Klimvermogen
max.in% >60
Aanhangergewicht
in kg bij 12% helling
5-versnel1ingsbak
geremd 1000
ongeremd 450

Maten en gewichten
Wagenafmetingen in mm ä-deurs 5-deurs
Lengte 3998 3998
Breedte 1663 1663
Hoogte 1395 1395
I nhoud in liters
Zonder omgeklapte achterbank
Volgens VDA-meting 390 390
Bruto 485 485
Met omgekiepte adlterbank
Volgens VDA-meting 1000 1000
Bruto 1385 1385
Gewicht en asbelasting in kg
Leeggewicht 950 970
Toelaatbaar totaalgewent 1435" 1455"
Toelaatbare asbelasting vóór 750 750
Toelaatbare asbelasting achter 685 705
Belading 485" 485"
Daklast max. in kg 100 100
Inhoud in liters
Brandstoftank 42
Wielbasis in mm 2520
Spoorbreedte vóór 1406
Spoorbreedte achter 1406
Draaicirkel m m 10.50

.'"Bg extra uttvoemg .verhoogde belachng . bij extra uävcemg (komfort-venng)-r- 30 kg.





KADETT



Sommige in deze koto/ogus geillustreerde modellen en onderdelen kunnen in details verschillen von de werkelijke
uitvoering. Voor nadere gegevens over de modellen en hun uitrusting verwijzen wij noor het afzonderliike blad
mef technische bijzonderheden, dot bij deze kataJoglIs hoort.
De informatie in onze kotologus is gebaseerd op de laatste bekende gegevens op hel moment ven het Ier perse gaan. Uw Opel-
deo/er zal u gaame informeren over de laotsle produktiewiizigingen die inmiddels plaatsgevonden kunnen hebben. De gedrukte
kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven ven de werkelijkheid. Afgebeelde exrrc's zijn oJléén tegen meerprijs leverbaar.

General Motors behoudt zich het recht voor Ieallen tijde konstruktie en uitvoering von zijn produkten Generol Motors Nederio nd B.V.
te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. p . I· 1 3088 GN R d
De aankoop kon op gunstige voerwoerden gefinancierd worden door Oêfil-Iincncierinç. Dedealer ormentierp eln - otter om
verstrekt u goome inlichfinqen. Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam
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