
termen lung, urmând să fie propus în mai multe 
trepte de putere. Chiar dacă cilindreea a fost păs-
trată, construcția e complet schimbată. La fel ca și 
în cazul motorului mai mic, de 1,6 l, au fost folosi-
te patru contragreutăți, însă construcția este doar 
parțial din aluminiu. 

Unitatea cu patru cilindri oferă un cuplu im-
presionant, de 400 Nm, și o putere de 170 CP, 
care este atinsă la o turație de doar 3750 rpm. 
Insignia echipată cu noul 2.0 CDTI accelerează 
de la 0 la 100 km/h în doar 9 s și asigură o vite-
ză maximă de 225 km/h.  În această primăvară, 
noul 2.0 CDTI va fi disponibil și pe Zafira Tourer  
(170 CP), iar ulterior, pe alte modele Opel, pre-
cum Cascada. Datorită unor soluții tehnice mo-
derne, acest agregat respectă normele Euro 6.  
Insignia este echipată cu sistemul de reduce-
re catalitică selectivă (SCR) BlueInjection al 
Opel, care înlătură oxizii de azot din gazele de 
eșapament ale motorului. Cantități foarte mici 
de AdBlue, un aditiv inofensiv, compus din 
uree și apă, sunt injectate în fluxul de gaze de 
eșapament, în amonte de catalizatorul SCR și în 
aval de filtrul de particule diesel (DPF). Soluția 
este transformată imediat în amoniac (NH3), 
care va fi absorbit de catalizatorul SCR. Oxidul 

de azot din gazele de eșapament în trecere e 
transformat apoi selectiv, printr-o reacție chimică 
cu amoniacul, în azot inofensiv și vapori de apă.

Dincolo de inovațiile tehnologice menite să 
asigure eficiență maximă, mai important este însă 
rafinamentul propulsorului. În practică, distanța 
față de unitatea precedentă e ca de la cer la pă-
mânt. Cuplul pare să fie disponibil indiferent de 
turație și, la fel ca în cazul lui 1.6 CDTI, vibrațiile 
lipsesc, iar zgomotul este abia perceptibil. Chiar și 
la viteze mari, zgomotul la vânt e mult mai ușor 
de sesizat decât cel emis de motor. Împreună cu 
cutia manuală cu șase rapoarte, bine etajată și cu 
o timonerie precisă, Insignia se transformă într-un 
partener foarte plăcut la drum lung. Consumul 
mediu s-a ridicat la 5,9 l/100 km, traseul fiind ex-
traurban, dar care a inclus și zone cu trafic intens 
sau drumuri de munte, așadar putem vorbi de un 
rezultat meritoriu. 

Pentru Insignia, noul diesel de 2,0 l este dis-
ponibil cu transmisie manuală cu șase trepte de 
viteză și tracțiune pe puntea față sau integrală. Va-
lorile emisiilor de CO2 date de constructor sunt de  
114 g/km, foarte reduse dacă ținem cont de pu-
terea și performanțele oferite.
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❱❱ Opel Mokka
■  Consum și emisii de CO2 reduse cu 9% față de 

versiunea anterioară cu 1.7 CDTI, la 4,1 l/100 km 
și 109 g/km

■  85 CP per litru
■  80–120 km/h în treapta a cincea, în 9.9 s (tracțiune 

față, transmisie manuală cu 6 trepte)
■  Cuplu maxim disponibil între 2000 și 2250 rpm

Opel rămăsese în urma 
competitorilor săi direcți în ceea 
ce privește motoarele diesel, însă 
cu noile 1.6 CDTI și 2.0 CDTI face 
un pas important în recuperarea 
distanței. Ne-au convins în special 
rafinamentul în funcționare și 
zgomotul mult mai redus față de 
ale predecesorilor. 

c Oncluzie

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
Mokka 1.6 CDTI

L/4

1598

320/2000

136/3500

10.9

187

5,1

134

1462

21.700

Insignia 2.0 CDTI

L/4

1956

400/1750

170/4000

9.0

225

4,5

118

1613

25.970

4842 x 1858 x 1498

2737

500/1465

Cutia de viteze automată  
este o opțiune demnă de luat în  
seamă pentru motorul 2.0 CDTI.

Opel face un salt important pentru a 
recupera decalajul față de cOmpetitOri 
în materie de motoare diesel.
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4278 x 1777 x 1658

2555

356/1372


