
 

MĂSURĂTORI

Accelerații
0–40 km/h 2.8 s
0–80 km/h 8.0 s
0–100 km/h 12.4 s
0–120 km/h 18.4 s 
0–130 km/h 22.8 s
0–140 km/h 28.6 s
0–400 m                                 18.4 s
Viteză maximă 176 km/h

Elasticitate
60–100 km/h (tr. IV/V)        12.3/18.0 s
80–120 km/h (tr. V/VI)        13.0/21.3 s

Consum de combustibil în test
Minim 5,7 l/100 km
Maxim 9,5 l/100 km
Mediu 7,2 l/100 km
Autonomie 527 km

Deviația vitezometrului
80 km/h 78 km/h
100 km/h 98 km/h
130 km/h 126 km/h
160 km/h 155 km/h

Frânare
de la 100 km/h rece (gol) 36,1 m
de la 100 km/h rece (încărcat) 37,3 m
de la 100 km/h cald (încărcat) 36,8 m
de la 140 km/h 72 m

       bine, sub 39 m  Condiții atmosferice:
       satisfăcător, între 39,1 și 43,0 m temperatură -1 °C,
       insuficient, peste 43,1 m  presiune 1010 mbari

Nivel de zgomot interior (dB(A)) – tr. III/tr. IV
80 km/h                            68/67
100 km/h                        69/69
130 km/h                        75/74 
la ralanti 44 
maxim în tr. a III-a 75 

Teste dinamice gol/încărcat
slalom 18 m 62,2/61,0
test ISO 122,2/122,2
Test VDA
    viteză la intrare 69
    viteză la ieșire 53

DATE TEHNICE

Motor
  Specificații  4 cilindri în linie,  

montat transversal în 
față, injecție directă, 
aspirat, 4 supape/
cilindru

  Cilindree 1398 cmc
  Putere 87 CP (64 kW)/   
 6000 rpm
  Cuplu motor 130 Nm/ 
 4000 rpm
  Alezaj x cursă 73,4 x 82,6 mm
  Raport de compresie 10,5:1
  Combustibil benzină
  Normă de poluare Euro 5

Consum norme ECE
  Urban/Extraurban/Mediu 6,6/4,2/5,1 l

Transmisie
  Cutie de viteze  manuală cu 5 trepte
  Tracțiune față
  Raport demultiplicare tr.  I – 3,91
 tr. II – 2,14
 tr. III – 1,41 
 tr. IV – 1,12 
 tr. V – 0,89 
Marșarier 3,31
Raport final  3,94:1

Tren de rulare
  Suspensie față  roți independente, 

tip McPherson, 
arcuri elicoidale, 
amortizoa re 
hidraulice, bară 
stabilizatoare

  Suspensie spate semiindependentă, 
 arcuri elicoidale,    
 amortizoare   
 hidraulice, bară   
 stabilizatoare
  Direcție  asistată electric
  Frâne față  discuri ventilate
  Frâne spate discuri
  Sisteme de asistare ABS, ESP
  Pneuri 225/25 R 17 V,   
                                                         Continental Eco     
                                                         Contact 5

DIMENSIUNI ȘI MASE

Caroserie hatchback cu 4 locuri
Lungime x lățime x înălțime 3698 x 1720 x 1484 mm
Ampatament 2311 mm
Ecartament față/spate 1472/1464 mm
Masă la gol 1100 kg
Sarcină utilă 380 kg
 Rază de bracaj st./dr. 11,0/11,0 m 
Volum portbagaj 170–663 l
Distribuția maselor față/spate 63,5/36,5%
Volum rezervor 38 l 

PREȚ/ECHIPAMENTE/GARANȚIE/COSTURI

Preț
Model testat                                  14.850 euro 

Echipare de bază (selecție)
   Airbaguri frontale, laterale și cortină, ESP, computer de bord, 
aer condiționat automat,  sistem audio cu 7 boxe, cadrane bord 
sport, proiectoare de ceață, jante aliaj 17 inchi, pilot automat, 
oglinzi exterioare electrice și încălzite, stopuri spate LED, 
comenzi sistem audio pe volan

Echipare opţională (selecție)
Pachet twisted Red și plafon alb                    500 euro
Ornamente volan red’n’roll 100 euro
Sistem intellilink                                                300 euro
Senzori parcare spate 320 euro
Plafon transparent 300 euro

Garanție
Completă 2 ani
Caroserie 12 ani
Interval de revizii 15.000 km sau un an

 
Costuri

Timbru de mediu 330 lei
Impozit anual 64 lei
RCA anual aprox. 550 lei

Consum de combustibil mai mare decât la concurență
Comparativ cu Fiat 500 Twinair, care beneficiază de turbină și 
cilindree redusă, Adam 1.4 consumă mai mult.

Preț de bază 13.750 euro

Concurenți:  Fiat 500, Mini 

Putere maximă 87 CP/6000 rpm

0–100 km/h 12.4 s

Viteză maximă 176 km/h

Consum mediu ECE 5,1 l/100 km

Emisii CO2 119 g/km

3 Dimensiunile 
interirorului sunt la 
un nivel bun 
pentru o mașină 
din segmentul său.
 
3 Finisarea și 
materialele din 
habitaclu sunt 
excelente.
 
3 Personalitate 
debordantă

 Design foarte       
 inspirat
 Posibilități foarte  
      multe de perso-    
      nalizare 
 Costuri mici de  
 întreținere
 Interior bine  
 finisat  

  

 
PLUS

  Consum relativ 
mare 

  Vizibilitate spre 
față afectată 
serios de 
montanți

  Confortul este 
afectat dacă se 
optează pentru 
jante mari.

 
MINUS!!!!

➊ spaţiu genunchi    910–1010 mm
➋ înălţime interioară faţă 1010 mm
➌ înălţime interioară spate 880 mm
➍ lăţime interioară faţă   1400 mm
➎ lăţime interioară spate   1245 mm 

   FIȘĂ TEHNICĂ   Opel Adam 1.4 Slam
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Turaţie (rpm x 1000)

Fiat 500 0.9 Twinair

Opel Adam, 1.4 87 CP

➏ șezut faţă 490 mm
➐ șezut spate 480 mm
➑ distanță de confort 500–720 mm

Multiplele opțiuni de 
personalizare îl fac un 
companion ce iese imediat  
în evidență pe șosea, exact  
ce-ar putea să își dorească 
și clienții săi. În plus, are 
și calități ce țin de latura 
practică, suficiente pentru  
a ne crea o impresie  
generală bună.

Alexandru Gugoașă

C

Volum portbagaj  
170–663 l

Motorul urcă rapid în ture și, datorită masei 
reduse a mașinii, reușește să ofere performanțe 
suficiente de bune. Ar fi fost totuși și mai bine 
dacă ar fi existat o turbină.
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CP kW

130 Nm

64 kW (87 CP)

L x l x h: 3698 mm x 1720 mm x 1484 mm
Ampatament: 2311 mm


