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De nieuwe Opel Crossland X

In het kort
•

Première: Berlijn (februari 2017) en Autosalon van Genève (maart 2017)

•

Marktintroductie: Orderboeken geopend sinds maart 2017, eind juni bij de dealers

•

Positionering: Compacte, wendbare crossover die stijl en flexibiliteit combineert.
Trendy CUV-exterieurdesign met contrasterende dakkleur. Ruim, veelzijdig interieur
met ruimte voor vijf personen, verhoogde zitpositie, verschuifbare achterbank en grote
bagageruimte. Compact voor in de stad en comfortabel voor langere ritten Ook met
ultramoderne rijhulpsystemen, toonaangevende innovaties en de voor Opel typische
digitale topconnectiviteit dankzij Opel OnStar en IntelliLink-technologie met
ondersteuning van Apple CarPlay

•

•

Afmetingen in millimeter:
o

Lengte: 4.212

o

Hoogte: 1.605

o

Breedte: 1.765 (zonder zijspiegels)

o

Bagageruimte: 410 tot 1.255 liter

Vanafprijs: € 19.995,00

Highlights
•

Design en engineering:
o

Eigentijds, fris en cool design

o

Verfijning van Opel designfilosofie: uitgesproken en robuuste styling

o

Prominente grille en Opel Blitz met karakteristieke double wing dagrijverlichting

o

Horizontale frontlijn maakt Crossland X optisch breder

o

Sportieve zilverkleurige inleg aan de onderzijde van de bumper

o

Contrasterende dakkleur

o

Verchroomde raamlijst die aan de achterzijde afloopt, zoals bij de Opel ADAM
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o

Prominente achterkant met robuuste look dankzij
zichtbare bodemplaatbescherming en hooggeplaatste achterlichten met LED
double-wing design

o

Interieur overzichtelijk van opzet, met instrumentenpaneel en middenconsole
gericht naar bestuurder

o

•

Optioneel: een groot panoramadak

Technologieën, rijhulpsystemen en comfort:
o

Innovatieve full LED-koplampen met functies zoals bochtverlichting,
grootlichtassistent en automatische bundelhoogteregeling

o

Head-Up-Display projecteert relevante informatie over snelheid, navigatie en
rijhulpsystemen direct in het zicht van de bestuurder

o

Opel Eye-frontcamera vormt basis voor systemen als Verkeersbord
Herkenning en Lane Departure Warning

o

Cruise control met snelheidsbegrenzer

o

Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic Emergency
Braking1-2

o

Vermoeidheidsdetectie Assistent2 analyseert alertheid van bestuurder door te
kijken naar rijstijl en waarschuwt bestuurder als een pauze vereist is

o

Side Blind Spot Alert maakt gebruik van ultrasone sensoren en waarschuwt
door middel van lichtsignalen in de zijspiegels om de bestuurder te attenderen
op voertuigen die buiten het zich schuin achter of naast de Crossland X rijden.

o

Panorama Achteruitrij Camera met 180-graden beeldhoek aan de achterzijde

o

Automatic Park Assist herkent geschikte parkeerplaatsen (parallel of haaks
aan de weg) en parkeert automatisch in: de bestuurder hoeft alleen de
instructies te volgen en de pedalen te bedienen.

o

Keyless Open & Start systeem

o

Verwarmbare Voorruit en Stuurwiel

o

AGR-gecertificeerde comfortstoelen voorin (AGR: Aktion Gesunder Rücken)

o

Een over 150 millimeter verschuifbare achterbank met 60/40-verdeling.
Bagageruimte kan toenemen van 410 naar 520 liter

o

Persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar met Wi-Fi
Hotspot3 en nieuwe diensten als het boeken van een hotelkamer4 of
reserveren van een parkeerplaats5
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o

Nieuwste IntelliLink-infotainmentsysteem met tot 8-inch
groot touchscreen en Apple CarPlay-ondersteuning

o

•

Draadloos smartphone opladen via inductie

Motoren en transmissies:
o

Efficiënte state-of-the-art aluminium driecilinder benzinemotoren en viercilinder
dieselmotoren

o

Motoren bij marktlancering:
1,2-liter benzinemotor met 60 kW/81 pk (New European Driving Cycle
brandstofverbruik: binnen de stad afhankelijk van de bandensoort 6,56,46 l/100 km, buiten de stad 4,4 l/100 km, gecombineerd 5,2-5,16 l/100
km, 116-1156 g/km CO2)
1.2 Turbo met directe inspuiting, met 81 kW/110 pk of 96 kW/130 pk
(NEDC brandstofverbruik: binnen de stad 5,6-6,56 l/100 km, buiten de
stad 4,2-4,86 l/100 km, gecombineerd 4,8-5,46 l/100 km, 109-1236 g/km
CO2)
1,6-liter dieselmotor met 73 kW/99 pk of 88 kW/120 pk (NEDC
brandstofverbruik: binnen de stad 4,1-4,76 l/100 km, buiten de stad 3,33,66 l/100 km, gecombineerd 3,6-4,06 l/100 km, 93-1056 g/km CO2)

o

Transmissies: handgeschakeld met vijf of zes versnellingen óf zestraps
automaat

1: Werkt automatisch boven 5 km/u en onder 85 km/u. van 5 tot 30 km/u bedraagt de remingreep om de impact van een aanrijding te
beperken 0,9G. Van 30 tot 85 km/u remt het systeem automatisch af naar maximaal 22 km/u. Na deze ingreep dient de bestuurder zelf te
remmen om de snelheid nog verder te beperken.
2: Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic Emergency Braking en Vermoeidheidsdetectie Assistent vanaf
aankomende zomer verkrijgbaar.
3: Voor OnStar-diensten is activatie van een account bij OnStar Europe Ltd. noodzakelijk. Wi-Fi Hotspot Services vereisen een account bij
een erkende netwerkaanbieder. Na de proefperiode worden kosten voor gebruik berekend. Alle diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid
mobiel datanetwerk. Bezoek www.opel.nl/onstar/index.html voor meer informatie.
4: Via Booking.com. Emailadres en creditcard noodzakelijk
5: Via Parkopedia
6: Met banden met een lage rolweerstand

- einde persbericht 3

Opel, het op twee na grootste automerk in Europa, is in 1862 opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het
hoofdkantoor is gevestigd. Opel en zustermerk Vauxhall in Engeland verkopen voertuigen in meer dan vijftig landen. Het
bedrijf bezit fabrieken en ontwikkelingscentra in zeven Europese landen en heeft bijna 37.000 medewerkers in dienst. In
2016 verkocht Opel bijna 1,2 miljoen personenauto’s en lichte bedrijfswagens in Europa. De modellen van Opel worden
gekenmerkt door vooruitstrevend design, innovatieve technologieën en milieubewustzijn. Tussen 2016 en 2020 brengt Opel
29 nieuwe modellen op de markt, waarmee het Duitse merk zijn groeiambities voor de toekomst onderstreept. In 2017
introduceert Opel zeven nieuwe modellen: de “7 van 17”. Dit is het grootste modellenoffensief in de historie van het merk in
één jaar.

Voor meer informatie:
Jeroen Maas, Manager Public Relations
Telefoon: 076-5448125
E-mail:

jeroen.maas@opel.com

Tekst en foto’s zijn te downloaden op http://media.opel.nl
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Nieuwe Opel Crossland X: Samenvatting

Opel Crossland X: stijlvol voor de stad met CUV-karakter
• Nieuwe urban crossover binnen het populaire B-CUV-segment
• Opel Crossland X na succesvolle Mokka X tweede lid van X-familie
• Hogere zitpositie, ruim en functioneel
• Uitgerust met de nieuwste technologie waaronder Opel OnStar, topinfotainment en een
groot aantal assistentiesystemen
• 100% overzicht dankzij een Head Up Display, 180o-achteruitrijcamera en panoramadak
• Leverbaar vanaf € 19.995,Breda – Strak en compact, ruim en veelzijdig; een tweekleurige carrosserie met een
trendy uitstraling – dát is de geheel nieuwe Opel Crossland X. Deze stadse crossover
(CUV – Crossover Utility Vehicle) is het tweede lid van de X-familie van Opel. Hij
verschijnt net als de Mokka X in het B-segment. Het derde lid van de X-familie, de grotere
Opel Grandland X, komt in de herfst van 2017. Dit model is bedoeld voor het C-segment.
De compacte Opel Crossland X is – anders dan de Mokka X die optioneel leverbaar is
met vierwielaandrijving – vooral toegespitst op het leven in en rond stedelijk gebied.
Dankzij zijn grote bagageruimte en comfort is de Crossland X eveneens geschikt voor
langere (vakantie)reizen. Met een lengte van 4,212 meter is de Crossland X 16 centimeter
korter dan de Astra, maar hij is ook 10 centimeter hoger. Daardoor hebben inzittenden
een hogere zitpositie wat bijdraagt aan een goed overzicht op de weg. Voor nóg meer
ruimtelijk gevoel is een panoramisch glazen dak een optie.
De nieuwkomer biedt aantrekkelijke innovaties die dagelijkse ritten veiliger, comfortabeler
en makkelijker maken. Innovatieve full LED-koplampen bijvoorbeeld of een Head Up
Display en de 180-graden Panorama Achteruitrijcamera. Maar ook Advanced Park Assist,
Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic Emergency Braking1,
Vermoeidheidsdetectie Assistent2, Lane Departure Warning, Verkeersbordherkenning en
Dodehoek Waarschuwing. De nieuwe Crossland X heeft zoals gewoonlijk bij Opel
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topconnectiviteit dankzij Opel OnStar met geïntegreerde WiFi
Hotspot3 en nieuwe functies zoals het boeken van een hotelkamer4 of reserveren van een
parkeerplaats5. Een state-of-the-art IntelliLink-infotainmentsysteem met een tot 8-inch
groot kleurentouchscreen én ondersteuning van Apple CarPlay biedt nog meer rijplezier.
Met behulp van een inductiesysteem kunnen smartphones draadloos opgeladen worden.
Zowel de bestuurder als de passagier voorin kunnen plaatsnemen op de meermaals
onderscheiden AGR-gecertificeerde stoelen (AGR: Aktion Gesunder Rücken). Opel is
de enige autofabrikant die dergelijke ergonomische stoelen aanbiedt in het segment –
zowel in de Crossland X als in de Mokka X. De bagageruimte van 410 liter in de Opel
Crossland X – met de neerklapbare achterbank in de normale positie – is de grootste in
het segment. De achterbank is over 15 centimeter in lengterichting verschuifbaar, zodat er
keuze is voor meer beenruimte achterin of juist meer bagageruimte. Hierdoor is het
interieur van de Crossland X zeer veelzijdig en functioneel.
“De vraag naar compacte crossovers groeit sterk. De Crossland X is met zijn robuuste
uitstraling, uitstekende connectiviteit en praktische gebruiksmogelijkheden onze tweede
troef in dit segment, naast de Mokka X”, aldus Karl-Thomas Neumann, Opels CEO. “De
wendbare Crossland X biedt rijplezier en speelt in op de urban lifestyle. Dat maakt hem de
ideale auto binnen en buiten de stad.”
Het zogenoemde CUV-segment is enorm gegroeid: sinds 2010 is de verkoop
vervijfvoudigd. Een van de bestsellers en tevens een van de trendsetters in het segment
is de Opel Mokka X. Met de Crossland X verwacht Opel dit grote succes verder uit te
breiden naar het segment net onder de gevestigde compacte klasse en ook nog meer
groei te realiseren.
Duidelijk design en uitstekende gebruik van ruimte
Robuust, expressief en stads zijn de drie kenmerken die elke ‘urban crossover’ moet
hebben. De Opel Crossland X combineert ze met een optimale indeling en een duidelijk
Opel-karakter. Hij is met een lengte van 4.212 millimeter zeer compact. Zijn breedte van
1.765 millimeter en zijn hoogte van 1.605 millimeter geven hem solide, stabiele proporties.
De prominente grille wordt gesierd door het glanzende Opel Blitz-logo en geflankeerd
door Opels karakteristieke ‘double wing’ LED-dagrijverlichting. De horizontale lijnen
2

zijwaarts vanaf het Opel-logo via de “double wing” dagrijverlichting
maken het front optisch extra breed.
Stoere panelen en zilvergrijze inzetten over het lagere gedeelte van de carrosserie zorgen
voor een zelfverzekerde uitstraling en zijn tegelijk sportief en elegant. De scherpe taillelijn
en het schijnbaar ‘zwevende’ dak maken de Crossland X optisch langer en verwijzen –
ook via de verchroomde daklijst die aan de achterzijde naar beneden afbuigt – naar de
familiebanden met de Opel ADAM. Net als voor de ADAM is ook voor de Crossland X een
contrasterende kleur voor het dak en de buitenspiegels leverbaar.
Nauwkeurig gedetailleerde vormgeving is ook een belangrijk kenmerk in het interieur. Het
dashboard en de middenconsole zijn duidelijk, horizontaal ingedeeld en op de bestuurder
gericht. Het uitgebreide motorenportfolio bestaat uit diverse benzine-, diesel- en LPG
(modeljaar 2018)-motoren die gekoppeld kunnen worden aan handgeschakelde of
automatische transmissies.
De Opel Crossland X overtuigt ook met zijn functionele en comfortabele interieur, mede
dankzij de verschuifbare achterbank. Die is in de verhouding 60:40 deelbaar en
bovendien over 150 millimeter in lengterichting verschuifbaar. Daarmee krijgen
achterpassagiers achterin extra ruimte, maar met de achterbank geheel naar voren
geschoven neemt de bagageruimte van 410 liter toe naar maar liefst 520 liter – de
grootste bagageruimte in de klasse. Met de leuning geheel neergeklapt bedraagt de
bagageruimte zelfs 1.255 liter. In het interieur zijn verder talrijke bergruimtes voor
dagelijkse dingen. Keyless Open & Start zorgt voor gemakkelijke toegang tot de Opel
Crossland X.
Trendsettende verlichtingstechniek en assistentiesystemen
Ultramoderne technologie maakt het reizen nog veiliger en ontspannener. De Opel
Crossland X biedt dynamische bochtverlichting met Adaptive Forward Lighting (AFL)
inclusief full LED-koplampen. Hierdoor wordt maximaal zicht geboden in het donker,
mede dankzij grootlichtassistentie met automatische niveauregeling. De optionele Head
Up Display projecteert de belangrijkste informatie over snelheid, navigatie en
assistentiesystemen direct in het blikveld van de bestuurder en vermindert afleiding
tijdens het rijden.
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De Opel Eye-frontcamera verzamelt informatie die de basis vormt
voor rijhulpsystemen als Verkeersbordherkenning en Lane Departure Warning. Als het
systeem opmerkt dat de rijstrook onbedoeld wordt verlaten, dan waarschuwt het de
bestuurder met optische en geluidssignalen. Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
maakt rijden ook aangenamer. Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en
automatische remassistent helpt de bestuurder aanrijdingen te voorkomen. Dit systeem
is gecombineerd met het speciale Vermoeidheidsdetectie Assistent.
De Opel Crossland X is verder voorzien van de 180o Panorama Achteruitrijcamera
parkeerhulpcamera. Die biedt achter de auto een blikveld van 180o, zodat de bestuurder
bijvoorbeeld ook andere weggebruikers kan zien aan beide zijden van de auto. Verder
assisteert de nieuwste generatie van Advanced Park Assist bij het parkeren. Het
systeem herkent geschikte parkeerplekken en kan de auto zelfstandig in- en ook weer
uitparkeren; de bestuurder hoeft slechts de pedalen te bedienen. En in de winter
verhogen het optionele verwarmbare stuurwiel met de verwarmbare voorstoelen en
de verwarmbare voorruit het comfort en de veiligheid.
1

Werkt automatisch boven 5 km/u en tot 85 km/u. Van 5 tot 30 km/u is de deceleratiekracht 0.9g. Van 30 to 85 km/u remt het systeem tot een

maximum van 22 km/u. Hierna dient de bestuurder zelf te remmen.
2

Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic Emergency Braking en Driver Drowsiness Alert vanaf de zomer

verkrijgbaar
3

Voor OnStar-diensten is activatie van een account bij OnStar Europe Ltd. noodzakelijk. Wi-Fi Hotspot Services vereisen een account bij een

erkende netwerkaanbieder. Na de proefperiode worden kosten voor gebruik berekend. Alle diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid
mobiel datanetwerk. Bezoek www.opel.nl/onstar/index.html voor meer informatie.
4

Via Booking.com. Emailadres en creditcard noodzakelijk.

5

Via Parkopedia

- einde persbericht -

Opel, het op twee na grootste automerk in Europa, is in 1862 opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het
hoofdkantoor is gevestigd. Opel en zustermerk Vauxhall in Engeland verkopen voertuigen in meer dan vijftig landen. Het
bedrijf bezit fabrieken en ontwikkelingscentra in zeven Europese landen en heeft bijna 37.000 medewerkers in dienst. In
2016 verkocht Opel bijna 1,2 miljoen personenauto’s en lichte bedrijfswagens in Europa. De modellen van Opel worden
gekenmerkt door vooruitstrevend design, innovatieve technologieën en milieubewustzijn. Tussen 2016 en 2020 brengt Opel
29 nieuwe modellen op de markt, waarmee het Duitse merk zijn groeiambities voor de toekomst onderstreept. In 2017
introduceert Opel zeven nieuwe modellen: de “7 van 17”. Dit is het grootste modellenoffensief in de historie van het merk in
één jaar.
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Voor meer informatie:
Jeroen Maas, Manager Public Relations
Telefoon: 076-5448125
E-mail:

jeroen.maas@opel.com

Tekst en foto’s zijn te downloaden op http://media.opel.nl
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Nieuwe Opel Crossland X: design en functionaliteit

Trendy, veelzijdig, up-to-date: kampioen stijl en functionaliteit
• Unieke crossover interpretatie van Opels designfilosofie
• Combinatie van Opel stijlkenmerken en functionele CUV elementen
• Hoge zitpositie: bijzonder goed zicht rondom en makkelijke instap
• Veelzijdig comfort: achterbank over 150 millimeter verschuifbaar
Breda – Creëer een design dat de robuuste eigenschappen combineert met die van een
urban lifestyle auto! Deze uitdaging zijn de designers van de Crossland X aangegaan. Het
leverde een ruime en praktische crossover op met de looks van een compacte CUV: het
tweede model na de Mokka X in het populaire B-CUV segment. De vormgevers hebben
Opels designfilosofie – “Sculptural Artistry meets German Precision” – prima weten te
vertalen in een trendy en toch functionele crossover, de Crossland X.
“De nieuwe Crossland X is overduidelijk een Opel, een kampioen in stijl en functionaliteit”,
stelt Mark Adams, Vice President Design Europe. “We zijn best trots dat we beide
elementen uitgebalanceerd hebben gecombineerd in een model, dat een zo ruim mogelijk
interieur biedt binnen compacte buitenmaten.”
De Crossland X heeft alle kenmerken van Opel qua constructieve kwaliteit, designtaal,
uitrusting en persoonlijkheid. En dan binnen bescheiden afmetingen van 4.212 millimeter
lengte, 1.765 millimeter breedte en 1.605 millimeter hoogte. De designsignatuur van het
merk uit Rüsselsheim tekent zich af in de stoere grille met prominent het logo van Opel, in
de karakteristieke lay-out van de koplampen en de ‘sweepspear’ op de flanken.
De carrosserie heeft gebeeldhouwde en vloeiende vormen, met scherpe en precieze
lijnen, terwijl het met chroom omrande ‘zwevende’ dak een hoge mate van personalisatie
mogelijk maakt. De constructieve kwaliteit tekent zich onder meer af in de innovatieve fullLED koplampen. De Crossland X oogt gespierd en breed door de horizontale lijnen rond
de body en door de hooggeplaatste achterlichten.
General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49-63
4822 NK Breda
Postbus 8770
4820 BB Breda
Telefoon
076-5448000

Handelsregister
Nummer 23.062.259

www.opel.nl

A member company of the GM Group

Op het Innovation uitrustingsniveau maakt de contrasterende
dakkleur deel uit van de standaarduitrusting. Deze two-tone optie maakt van de Crossland
X nog meer een blikvanger. Er is te kiezen uit negen verschillende carrosseriekleuren,
waaronder een aantal metallic lakken. Het dak is leverbaar in de kleuren Mineral Black,
Satin Steel Grey en Summit White. De Crossland X heeft verder enkele robuuste
kenmerken zoals de zwarte beschermpanelen onder langs de carrosserie en op het
Innovation uitrustingsniveau skidplates vóór en achter.
Ook het interieurdesign is stijlvol en schept een ruimtelijk gevoel. De invloed van de
nieuwe Insignia en Astra is duidelijk waarneembaar, bijvoorbeeld aan het op de
bestuurder gerichte dashboard. De vorm daarvan is doorgetrokken in de portierpanelen,
wat een uitnodigende ambiance schept. Fraaie decoraties sluiten naadloos aan bij het
algehele design, waardoor iedere uitvoering van de Crossland X een sterke
persoonlijkheid krijgt. Subtiele chromen omlijsting van het instrumentencluster en de
luchtinlaten scheppen een sfeer van kwaliteit en vakmanschap, net zoals de zacht
aanvoelende bekleding van het dashboard en de portieren dat doen. Het IntelliLink
touchscreen is prima binnen handbereik gepositioneerd.
Meervoudig verstelbare stoelen van de Crossland X garanderen hoog comfort, ook bij
langere ritten. Voor bestuurder en passagier voorin zijn de al veel geprezen AGR (Aktion
Gesunder Rücken e.V.) gecertificeerde en ergonomische comfortstoelen beschikbaar –
uniek in dit segment. Ze zijn verstelbaar in de lengte en in de hoogte. Ook de rugleuning
en hoek van de zitting zijn instelbaar. Met elektro-pneumatisch luchtkussens zijn onderrug
en lendenen extra steun te geven.
De Crossland X heeft een 60/40 gescheiden neerklapbare achterbank. Optioneel is een
verschuifbare achterbank mogelijk. Die is over een afstand van maar liefst 150 millimeter
te verstellen om ofwel meer beenruimte ofwel meer bagageruimte tot aan 520 liter te
bieden. Bij volledig neergeklapte achterbank is er een laadvolume van 1.255 liter. Bij
Innovation zit ook een dubbele laadvloer in de standaarduitrusting, waarmee waardevolle
spullen uit het zicht zijn op te bergen.
Het interieur biedt verder talrijke bergvakken, zoals voor 1,5 liter flessen in de
voorportieren. In de console tussen de voorstoelen zitten royale bergruimtes en twee
bekerhouders.
2

Perfecte zicht rondom vanaf elke zitplaats
De Crossland X biedt inzittenden een prima zicht rondom dankzij de hoge zitpositie. In de
hoogte meet hij dan ook tien centimeter meer dan de Opel Astra, terwijl hij 16 centimeter
korter is. Het optionele Panorama Dak maakt het interieur van de Crossland X voor het
gevoel nog ruimer.
De Crossland X komt uit in een zeer populair B-CUV-segment, waar de Mokka X een van
de bestsellers is. De verkopen zijn sinds 2010 vervijfvoudigd. De Crossland X zal Opel in
deze sterk groeiende markt nog meer groei bezorgen. Het is de vierde nieuwkomer in
Opels “7 in 17” modellenoffensief van dit jaar. Andere nieuwkomers zijn de KARL
ROCKS, Grandland X, de revolutionaire Opel Ampera-e en het vlaggenschip Insignia
Grand Sport, Sports Tourer en Country Tourer. In totaal introduceert Opel dit jaar alleen al
zeven nieuwe modellen.

- einde persbericht -

Opel, het op twee na grootste automerk in Europa, is in 1862 opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het
hoofdkantoor is gevestigd. Opel en zustermerk Vauxhall in Engeland verkopen voertuigen in meer dan vijftig landen. Het
bedrijf bezit fabrieken en ontwikkelingscentra in zeven Europese landen en heeft bijna 37.000 medewerkers in dienst. In
2016 verkocht Opel bijna 1,2 miljoen personenauto’s en lichte bedrijfswagens in Europa. De modellen van Opel worden
gekenmerkt door vooruitstrevend design, innovatieve technologieën en milieubewustzijn. Tussen 2016 en 2020 brengt Opel
29 nieuwe modellen op de markt, waarmee het Duitse merk zijn groeiambities voor de toekomst onderstreept. In 2017
introduceert Opel zeven nieuwe modellen: de “7 van 17”. Dit is het grootste modellenoffensief in de historie van het merk in
één jaar.

Voor meer informatie:
Jeroen Maas, Manager Public Relations
Telefoon: 076-5448125
E-mail:

jeroen.maas@opel.com

Tekst en foto’s zijn te downloaden op http://media.opel.nl
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Nieuwe Opel Crossland X: Rijhulpsystemen en connectiviteit

Zorgzaam en verbonden
• Rijhulpsystemen zoals Automatic Emergency Braking verhogen veiligheid
• Full-LED koplampen met bochtverlichting, grootlichtassistent en niveauregeling
• Opel OnStar met nieuwe diensten als hotelkamer boeken en parkeerplaats vinden
Breda – De nieuwe Opel Crossland X is klaar om de crossovermarkt te bestormen met
zijn unieke combinatie van innovaties en toonaangevende connectiviteit. De B-segment
CUV is voorzien van rijhulpsystemen als Vermoeidheidsdetectie Assistent en Automatic
Emergency Braking1-2, die de dagelijkse ritten veiliger, comfortabeler en makkelijker
maken. En natuurlijk Opel OnStar3 en IntelliLink-infotainmentsystemen, met
ondersteuning van Apple CarPlay.
De vraag naar crossovermodellen voor in de stad is sterk gegroeid in de afgelopen jaren.
De nieuwe Opel Crossland X is zo ontworpen dat hij berekend is op alle uitdagingen in het
hectische stadsverkeer en ontspanning biedt tijdens ritten buiten de stad. Forward
Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic Emergency Braking is een van
de hulpsystemen in de nieuwe Crossland X die rijden in stedelijk verkeer veiliger maken.
Het systeem monitort de verkeerssituatie voor de auto met de voorcamera en herkent niet
alleen rijdende en geparkeerde auto’s, maar ook voetgangers – zowel kinderen als
volwassenen. Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic
Emergency Braking geeft niet alleen een optische waarschuwing, het systeem remt ook
automatisch als de afstand tot de voorligger of voetganger snel te klein wordt en de
bestuurder niet reageert.
Forward Collision Alert is altijd actief in combinatie met de Vermoeidheidsdetectie
Assistent. Dat monitort de rijtijd en de snelheid van de auto (boven 65 km/u) en
waarschuwt de bestuurder als hij met zijn rijgedrag tekenen van vermoeidheid laat zien.
De eerste van drie soorten waarschuwingen wordt gegeven na twee uur onafgebroken
rijden met snelheden boven 65 km/u. Het gaat om een pop-upbericht en een
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geluidssignaal, die zich elk uur herhalen als de motor niet is
uitgeschakeld tijdens een pauze. Het tweede paar waarschuwingen is een bericht in het
instrumentencluster en een geluidssignaal als het systeem gevaarlijk rijgedrag
constateert. De derde set waarschuwingen volgt nadat drie ‘level 2’-waarschuwingen zijn
gegeven. Het systeem reset zichzelf als de snelheid gedurende 15 minuten onder 65
km/u ligt.
Een andere veiligheidsvoorziening in de nieuwe Opel Crossland X is de innovatieve
verlichting. De Full-LED-koplampen met bochtverlichting, grootlichtassistent en
automatische niveauregeling garanderen optimaal zicht onder alle omstandigheden.
Dankzij de optionele head-updisplay hoeft de bestuurder nooit zijn ogen van de weg te
nemen. Relevante informatie over de snelheid, de snelheidslimiet, de ingestelde snelheid
van de cruisecontrol en navigatie-instructies verschijnen direct in het zicht van de
bestuurder. Ondertussen houdt de Dodehoek Waarschuwing een oogje op de voertuigen
die naast de Crossland X rijden. De ultrasone sensoren van het systeem detecteren
naderende voertuigen en activeren waarschuwingslampjes in de zijspiegel om te
bestuurder hierop te attenderen.
Elke dag rijden
De Opel Eye frontcamera verzamelt de benodigde informatie voor rijhulpsystemen als
Verkeersbordherkenning en Lane Departure Warning. Verkeersbordherkenning geeft
duidelijk de ter plaatse geldende maximumsnelheid weer in het instrumentencluster of op
de optionele head-updisplay. Lane Departure Warning waarschuwt de bestuurder met
optische en geluidssignalen als het systeem opmerkt dat de rijstrook onbedoeld dreigt te
worden verlaten. Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer maakt rijden ook aangenamer en
helpt verkeersboetes voorkomen.
Achteruitrijden en parkeren zijn twee taken die bij dagelijkse ritten horen. Die worden in de
Crossland X kinderspel. De optionele Panorama Achteruitrijcamera biedt achter de auto
een blikveld van 180o, zodat de bestuurder bijvoorbeeld ook andere weggebruikers kan
zien aan weerszijden van de auto. Verder maakt de nieuwste generatie van Advanced
Park Assist het parkeren nog eenvoudiger. Het systeem herkent geschikte
parkeerplekken en kan de auto zelfstandig in- en weer uitparkeren; de bestuurder hoeft
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slechts de pedalen te bedienen. In de winter verhogen het optionele
verwarmbare stuurwiel en de verwarmbare voorruit het comfort en de veiligheid.
Vermakelijk en zorgzaam
De nieuwe Opel Crossland X biedt net als elke andere nieuwe Opel topconnectiviteit
dankzij state-of-the-art infotainmentsystemen. De Crossland X is standaard voorzien van
het Radio R4.0 IntelliLink-infotainmentsysteem met een uitgebreide geluidsinstallatie, een
USB-poort en Bluetooth-connectiviteit. Het Radio R4.0 IntelliLink-infotainmentsysteem en
het Navi 5.0 IntelliLink-infotainmentsysteem (optioneel voor Online Edition en standaard
op Innovation) omvatten beide een 8-inch kleuren-touchscreen en ondersteunen Apple
CarPlay. Smartphones zijn draadloos op te laden dankzij een inductielaadpaneel.
De persoonlijke connectiviteits- en serviceassistent Opel OnStar zorgt voor optimale
connectiviteit voor alle mobiele apparaten aan boord, dankzij een krachtige 4G LTE Wi-Fi
Hotspot4, waarmee wel zeven apparaten tegelijk online kunnen. OnStar plaatst 24/7 een
beschermengel op de schouder van elke Crossland X-bestuurder met diensten als
Automatic Crash Response. Deze OnStar-voorziening registreert automatisch wanneer de
airbags uitklappen en belt direct met een OnStar-adviseur om contact met het voertuig te
leggen. Indien nodig stuurt de adviseur de hulpdiensten naar de plaats van het ongeval.
OnStar-klanten profiteren ook van nieuwe diensten, zoals de mogelijkheid voor het
boeken van een hotelkamer5 en het vinden van een beschikbare parkeerplaats6.

1

Werkt automatisch tussen 5 en 85 km/u. Van 5 tot 30 km/u is de vertraging 0,9 g. Van 30 tot 85 km/u remt het systeem tot een snelheid van

maximaal 22 km/u. De bestuurder dient de auto zelf verder af te remmen.
2

Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en Automatic Emergency Braking en Vermoeidheidsdetectie Assistent vanaf komende

zomer verkrijgbaar
3

Voor OnStar-diensten is activatie van een account bij OnStar Europe Ltd. noodzakelijk. Wi-Fi Hotspot Services vereisen een account bij een

erkende netwerkaanbieder. Na de proefperiode worden kosten voor gebruik berekend. Alle diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid
mobiel datanetwerk. Bezoek www.opel.nl/onstar/index.html voor meer informatie.
4

Wi-Fi Hotspot Services vereisen een account bij een erkende netwerkaanbieder die met OnStar samenwerkt. Na de proefperiode worden

kosten voor gebruik berekend. Bezoek www.opel.nl/onstar/index.html voor meer informatie.
5

Via Booking.com. E-mailadres en creditcard noodzakelijk.

6

Via Parkopedia
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Opel, het op twee na grootste automerk in Europa, is in 1862 opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het
hoofdkantoor is gevestigd. Opel en zustermerk Vauxhall in Engeland verkopen voertuigen in meer dan vijftig landen. Het
bedrijf bezit fabrieken en ontwikkelingscentra in zeven Europese landen en heeft bijna 37.000 medewerkers in dienst. In
2016 verkocht Opel bijna 1,2 miljoen personenauto’s en lichte bedrijfswagens in Europa. De modellen van Opel worden
gekenmerkt door vooruitstrevend design, innovatieve technologieën en milieubewustzijn. Tussen 2016 en 2020 brengt Opel
29 nieuwe modellen op de markt, waarmee het Duitse merk zijn groeiambities voor de toekomst onderstreept. In 2017
introduceert Opel zeven nieuwe modellen: de “7 van 17”. Dit is het grootste modellenoffensief in de historie van het merk in
één jaar.

Voor meer informatie:
Jeroen Maas, Manager Public Relations
Telefoon: 076-5448125
E-mail:
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Nieuwe Opel Crossland X: aandrijving

Ultramoderne motoren: levendig en met maximale efficiency
• Volledig van aluminium: benzine- en dieselmotoren van 60 kW (81 pk) tot aan 96 kW
(130 pk)
• Directe injectie met turbo: voldoende power en laag brandstofverbruik
Breda – Bij een expressieve, robuuste crossover horen pittige en tegelijk efficiënte
motoren. De driecilinder benzine- en viercilinder dieselkrachtbronnen van de Opel
Crossland X zijn moderne, volledig van aluminium gemaakte units die rijplezier koppelen
aan een opvallend gunstig verbruik. Op de 1,2-liter benzinemotor van 60 kW (81 pk) na,
zijn alle motoren voorzien van directe injectie en een turbo. Ze zijn gekoppeld aan
transmissies met een sterk verminderde interne wrijving. Dat betreft handgeschakelde vijfen zesversnellingsbakken en een zestraps automaat.
1.2 Turbo: opvallend soepel
De instapversie van de Opel Crossland X heeft een 1,2-liter benzinemotor met 60 kW
(81 pk) vermogen (NEDC-verbruik: stad 6,5-6,41 l/100 km, buitenweg 4,4 l/100 km,
gecombineerd 5,2-5,11 l/100 km; 116-1151 g/km CO2). De 1.2 Turbo met directe
brandstofinjectie is er in twee vermogensvarianten. De bijzonder economische ECOTEC
versie is gekoppeld aan handgeschakelde vijfbak (NEDC-verbruik: stad 5,8-5,61 l/100 km,
buitenweg 4,3-4,21 l/100 km, gecombineerd 4,9-4,81 l/100 km; 111-1091 g/km CO2) met
een vermogen van 81 kW(110 pk). Deze krachtbron is ook leverbaar met een zestraps
automaat (NEDC-verbruik: stad 6,5-6,31 l/100 km, buitenweg 4,8 l/100 km, gecombineerd
5,4-5,31 l/100 km; 123-1211 g/km CO2). De 1.2 Turbo is bijzonder soepel dankzij een hoog
koppel van 205 Nm dat al beschikbaar is bij 1.500 tpm, waarvan 95 procent tot aan 3.500
tpm. De Opel Crossland X blinkt dan ook uit door een levendig karakter en een zeer
gunstig verbruik.

1 Met banden met een lage rolweerstand
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De meest krachtige motor is de 1.2 Turbo met 96 kW(130 pk)
vermogen en een maximum koppel van 230 Nm bij 1.750 tpm (NEDC-verbruik: stad 5,95,71 l/100 km, buitenweg 4,7-4,61 l/100 km, gecombineerd 5,1-5,01 l/100 km; 1161141 g/km CO2). De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Daarmee
sprint de Opel Crossland X van 0-100 km/uur in 9,1 seconden. De maximumsnelheid
bedraagt 206 km/uur.
Tot aan 300 Nm koppel: diesel blinkt uit door krachtsreserve
Verder is te kiezen uit twee turbodieselmotoren. Een 1.6 CDTI ECOTEC met 73 kW
(99 pk), die een maximale trekkracht levert van 254 Nm bij 1.750 tpm (NEDC-verbruik:
stad 4,2-4,11 l/100 km, buitenweg 3,4-3,31 l/100 km, gecombineerd 3,7-3,61 l/100 km;
931 g/km CO2). De krachtigste diesel is de 1.6 CDTI met 88 kW (120 Pk) (NEDC-verbruik:
stad 4,7-4,61 l/100 km, buitenweg 3,6 l/100 km, gecombineerd 4.0 l/100 km; 1051031 g/km CO2). Deze levert een maximum koppel van 300 Nm. Onder alle situaties is de
trekkracht overtuigend. Dat is vooral bij inhalen te merken. De Opel Crossland X 1.6
CDTI, met handgeschakelde zesbak, accelereert van 80-120 km/uur in 10,5 seconden.
De topsnelheid bedraagt 187 km/uur.

- einde persbericht -

Opel, het op twee na grootste automerk in Europa, is in 1862 opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het
hoofdkantoor is gevestigd. Opel en zustermerk Vauxhall in Engeland verkopen voertuigen in meer dan vijftig landen. Het
bedrijf bezit fabrieken en ontwikkelingscentra in zeven Europese landen en heeft bijna 37.000 medewerkers in dienst. In
2016 verkocht Opel bijna 1,2 miljoen personenauto’s en lichte bedrijfswagens in Europa. De modellen van Opel worden
gekenmerkt door vooruitstrevend design, innovatieve technologieën en milieubewustzijn. Tussen 2016 en 2020 brengt Opel
29 nieuwe modellen op de markt, waarmee het Duitse merk zijn groeiambities voor de toekomst onderstreept. In 2017
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Technische gegevens

Benzinemotoren

1.2
5 versnellingen

1.2 Turbo
Start/Stop
5 versnellingen

1.2 Turbo
Start/Stop 6-traps
automaat

1.2 Turbo
Start/Stop 6
versnellingen

Aandrijving

Voorwielaandrijving

Voorwielaandrijving

Voorwielaandrijving

Voorwielaandrijving

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro Loodvrij1

Euro Loodvrij1

Euro Loodvrij1

Euro Loodvrij1

3

3

3

3

Motorinhoud in cm3

1.199

1.199

1.199

1.199

Boring x slag in mm

75,0 / 90,5

75,0 / 90,5

75,0 / 90,5

75,0 / 90,5

60 (81) / 5.750

81 (110) / 5.500

81 (110) / 5.500

96 (130) / 5.500

118 / 2.750

205 / 1.500

205 / 1.500

230 / 1.750

11,0 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

4,92

4,18

3,68

3,90

45

45

45

45

Emissieklasse
Brandstof
Aantal cilinders

Max. vermogen in
kW (pk) / bij tpm
Max. koppel
in Nm / bij tpm
Compressieverhouding
Overbrengingsverhouding
Inhoud
brandstoftank in liter

1

Alle benzinemotoren zijn geschikt voor ongelode benzine 91 RON, 95 RON (super) en 98 RON (super plus), met een maximale hoeveelheid

ethanol van 10% (E10). Gegevens over de prestaties en het brandstofverbruik zijn gebaseerd op 95 RON-brandstof.
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Benzine-

1.2 Turbo
Start/Stop
5 versnellingen

1.2 Turbo
Start/Stop 6-traps
automaat

1.2 Turbo
Start/Stop 6
versnellingen

1.1632/1.174

1.245

1.289

1.274

1.690

1.770

1.805

1.790

5272/516

525

516

516

Toegelaten
asbelasting, vóór

840

920

950

935

Toegelaten
asbelasting, achter

855

860

880

860

Toegelaten daklast3)

50

50

50

50

motoren

1.2
5 versnellingen

Gewicht en asbelasting in kg
Leeggewicht, incl.
bestuurder
Toegelaten
totaalgewicht
Laadvermogen

Aanhangwagengewicht in kg
Ongeremd

560

600

600

620

Geremd bij 12% helling

650

840

840

840

2)

Zonder climate control.

3) Rekening

houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u

aanbevolen met dakbelasting.

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. Extra uitrusting kan het gewicht van het voertuig
verhogen en in sommige gevallen ook het toelaatbare gewicht, de toegelaten asbelasting laten toenemen en respectievelijk het
laadvermogen en aanhangwagengewicht laten afnemen. Het leeggewicht is inclusief de bestuurder (68 kilogram) en 7 kilogram
aan bagage. Het laadvermogen refereert aan het gewicht van extra passagiers en bagage (exclusief bestuurder).
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Dieselmotoren

1.6 CDTI Diesel

1.6 CDTI Diesel

Voorwielaandrijving

Voorwielaandrijving

Emissieklasse

Euro 6

Euro 6

Brandstof

Diesel1

Diesel1

4

4

Motorinhoud in cm3

1.560

1.560

Boring x slag in mm

75,0 / 88,3

75,0 / 88,3

73 (99) / 3.750

88 (120) / 3.500

254 / 1.750

300 / 1.750

17,0:1

17,0 : 1

3,47

3,90

45

45

Leeggewicht, incl. bestuurder

1.289

1.319

Toegelaten totaalgewicht

1.820

1.840

Laadvermogen

531

521

Toegelaten asbelasting, vóór

945

970

Toegelaten asbelasting, achter

880

880

Toegelaten daklast2

50

50

Ongeremd

620

640

Geremd bij 12% helling

840

870

Aandrijflijn

Aantal cilinders

Max. vermogen in kW (pk) / bij tpm
Max. koppel in Nm / bij tpm
Compressie-verhouding
Overbrengings-verhouding
Inhoud brandstoftank in liter

Gewicht en asbelasting in kg

Aanhangwagengewicht in kg

1)

Onderhoudsvrije dieselpartikelfilter; nabehandeling uitlaatgassen via SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysator met

AdBlue®. Auto’s uitgevoerd met BlueInjection-systeem hebben ook reguliere AdBlue® top-ups nodig tussen reguliere
onderhoudsbeurten. Een indicator op het dashboard biedt een tijdige reminder als navulling noodzakelijk is. Meer informatie is te
vinden op www.opel.nl/tools/adblue/adblueinfo.html
2) Rekening

houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u

aanbevolen met dakbelasting.

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. Extra uitrusting kan het gewicht van het voertuig
verhogen en in sommige gevallen ook het toelaatbare gewicht, de toegelaten asbelasting laten toenemen en respectievelijk het
laadvermogen en aanhangwagengewicht laten afnemen. Het leeggewicht is inclusief de bestuurder (68 kilogram) en 7 kilogram
aan bagage. Het laadvermogen refereert aan het gewicht van extra passagiers en bagage (exclusief bestuurder).
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Crossland X
Tussensprint

Handgeschakelde
vijfbak

Acceleratie
van
Topsnelheid
0 – 100
in km/u
km/u
in s

80 – 120
km/u in 5e
versnelling

170

14,0

18,5

1.2 Turbo (81 kW)

188

10,6

12,3

180

12,0

17,4

206

9,1

7,9

187

9,9

10,5

187

11.8

–

(73 kW) met Start/Stop

Stad

CO2 emissies
Energielabel
in g / km
Buitenweg Gecombineerd gecombineerd

in s

1.2 (60 kW)

1.6 CDTI Diesel

Brandstofverbruik in l / 100 km

6,56,41
5,85,61
4,24,11

4,4

5,2-5,11

116-1151

C

4,3-4,21

4,9-4,81

111-1091

B

3,4-3,31

3,7-3,61

95-931

D

4,7-4,61

5,1-5,01

116-1141

C

3,6

4,0

105-1031

E

4,8

5,4-5,31

123-1211

C

Handgeschakelde
zesbak
1.2 Turbo (96 kW) met
Start/Stop
1.6 CDTI Diesel (88 kW)
met Start/Stop

5,95,71
4,74,61

Zestraps
automaat
1.2 Turbo (81 kW)
met Start/Stop

1)

6,56,31

Met banden met een lage rolweerstand.

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/715/EU gaat
uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO2-emissie enigszins hoger
zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het
toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties
worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg.
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Crossland X
Afmetingen in mm
Lengte

4.212

Breedte zonder zijspiegels

1.765

Hoogte (bij leeggewicht)

1.605

Wielbasis

2.604

Spoorbreedte vóór

1.513

Spoorbreedte achter

1.491

Draaicirkel in m
Muur tot muur

11,2

Stoeprand tot stoeprand

10,7

Inhoud bagageruimte in mm
Lengte van de laadvloer tot de achterbank

793

Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank

1.483

Maximale breedte

1.000

Breedte tussen de wielkasten

947

Tildrempel

728

Hoogte van doorgang

712

Breedte van doorgang

950-1.002

Inhoud bagageruimte in liter
(volgens ISO 3832)
Tot bovenkant achterbankleuning
Tot bovenkant bestuurdersstoel
Tot onder het dak*

410-5201
810
1.255

1) In combinatie met verschuifbare achterbank.
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Alle informatie geldt voor Europese modellen met standaarduitrusting.
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merk in één jaar.

Voor meer informatie:
Jeroen Maas, Manager Public Relations
Telefoon: 076-5448125
E-mail:

jeroen.maas@opel.com

Tekst en foto’s zijn te downloaden op http://media.opel.nl

6

