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Drugačen 
POKLIC

Predhodnica Vectra je bil 
primeren avtomobil za 
službene poti. Razmeroma 
ugoden za vzdrževanje in nič kaj 
razburljiv. Da so zaposleni vedeli, 
da so v službi.

č kaj

 Insignia je morala biti drugačna od Vectre, 
če je Opel v zgornjem srednjem razredu 
hotel igrati vidnejšo vlogo. Nemcem se je 
posrečil oblikovno dober izdelek, ki s strani 
spomni na štirivratni kupe, nizka preža s pre-
livajočimi se linijami, ki se v zadku posreče-
no zlijejo v krilce (to v ničemer ne spominja 
na dolgočasno polico limuzinske Vectre), pa 
ob zapolnjenih in izstopajočih blatnikih zelo 
uspešno skriva dejstvo, da je Oplov zasta-
vonoša presegel mejo 4,8 metra. Karoserija 
ima polno kromanih detajlov, ureznini na 
boku pa sta del Oplove oblikovalske filozofije 
rezila. Luči, dnevne so v LED-tehniki, svetijo 
prepoznavno. Na zunaj Insignia premete-

no skriva konfekcijsko številko Škodinega 
Superba, ki se mu po prostornosti zadnje 
klopi ne more niti približati. Oblikovno zelo 
opazno oddaljevanje od Vectre je ob spreme-
njenem imenu dobro, saj je Insignia končno 
lep Opel tega razreda. Opel, ki si ga ne bodo 
želela le podjetja za službeni avtomobil, 
ampak tudi posamezniki. Spet so na izbiro 
tri karoserijske različice, poleg limuzinske še 
kombilimuzinska (identične zunanje mere!) 
in kombijevska, ki novim časom v pozdrav 
nosi drugačno ime kot običajno: Sports 
Tourer. Evropski avtomobil leta je znotraj 
še bolj nov kot zunaj. Ne duha ne sluha ni o 
Vectrinih z ravnilom začrtanih linijah in prež-

večeni rumeni barvi osvetlitve. Zdaj vse sveti 
rdeče, merilniki so načeloma odeti v belo, s 
pritiskom na gumb Sport (odvisno od opre-
me) pa tudi njih zalije rdečica. Skali glavnih 
merilnikov spomnita na ure. Osvetljena 
konica igel merilnikov je še en zanimiv detajl. 
Armaturna plošča je bolj razgibana, element 
krila jasno teče od enih prednjih vrat do dru-
gih, dopolnjujejo pa ga elementi rezila –
svetli deli na volanskem obroču, okoli pre-
stavne ročice in na vratih. Armaturna plošča 
je zgoraj mehka, pod imitacijo pa trda. V 
povezavi z izdelavo notranjosti bi ob dobrem 
splošnem vtisu pripomnili le, da nekaj več 
natančnosti v notranjosti ne bi škodilo. bese di lo: Mitja Reven ■ foto: Aleš Pavletič
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zavore za upravljanje navigacijskih, avdio in 
telefonskih vsebin. Pri uporabniškem vmes-
niku zabavno-navigacijsko-telefonskega dela 
vidimo še možnosti za izboljšave. Nekateri 
tekmeci so se odločili za odlično alternativo 
− za zaslone, občutljive za dotik. Prostoročno 
telefoniranje deluje v Insignii dobro, škoda je 
le, da je izbira številk mogoča le prek zaslo-
na (skakanje s številke na številko in vsakič 
zamudno potrjevanje), in ne prek tipk radia 
(teh je le od 0 do 6). Rešitev je v glasovnem 
upravljanju, a brez lepe angleščine ne bo nič. 
Odlagalnih mest bo za prvo silo dovolj. Ta so 
v vseh bočnih vratih, najdemo pa še predal 
pred voznikovim levim kolenom, sovoznikov 
predal, žepka na hrbtiščih in prednjih delih 

obeh prednjih sedežev, mesti za pijačo na 
sredinski konzoli in luknji(ci) pod komolčno 
oporo. Zadnja potnika lahko zložita del 
sredinskega sedeža v naslonjalo, ki ponudi 
predal in dve mesti za odlaganje pijače, ter 
ga za potrebe prevoza smuči ali česa podob-
nega povsem odpreta. Zadovoljivo. Kakšen 
kupec bo morda v Insignii pogrešal pametni 
ključ, marsikdo pa bo zadovoljen, da ima v 
sredinskem grebenu pred zadnjimi potniki 
pod režami ventilacije klasično električno 
vtičnico! Spredaj je prostora več kot zadaj, 
kjer na več kot povprečno radodarnost pro-
stora za glave ne računajte (odrasli nad 1,8 
metra bodo z glavami dosegli kupejevsko 

spuščajočo se streho). Za kolena ga bo kasne-
je zmanjkalo. Da je streha nizka, se pozna 
tudi pri vstopanju in izstopanju na zadnjo 
klop. Treba je biti previden, da ne bo buške. 
Bolj radodaren je 500-litrski prtljažnik, ki se s 
podiranjem naslonjal zadnje klopi še poveča, 
vendar pa zaradi grbin (podvozje) in stopni-
ce ni nikoli raven. Odprtina za nalaganje ni 
najširša, a se odpre dovolj dobro, da ni boja-
zni za bližnje srečanje, je pa treba računati, 
da bo v dežju kaka kaplja padla v notranjost. 
Za varnost je v testni Insignii, ki smo jo vozi-
li, še preden se je na slovenskem trgu uradno 
začela prodajati (zato objavljamo poslovenje-
no nemško ceno testnega vozila), poleg štirih 
varnostnih blazin, dveh zaves in petih zvezdic 

EuroNCAP-a skrbel še sistem prilagodljivih 
luči. Prilagodljivi biksenonski žarometi AFL 
s pomočjo kamere (lepo je vidna na prednji 
šipi) in drugih sistemov spremljajo razmere 
na cesti in ponujajo osem načinov delovanja. 
Pri manjših hitrostih osvetljujejo krajšo, a 
širšo razdaljo, pri avtocestnih hitrostih pa 
se ta podaljša in zoži. Žarometi osvetljujejo 
tudi ovinek. V praksi sistem dobro deluje (le 
v gosti megli včasih ni najprimernejši), tudi 
samodejno vklapljanje in izklapljanje dolgih 
luči. Ob takšni, v tem razredu precej napred-
ni tehniki se zdijo pričakovanja, da bodo 
ponudili pametni ključ, še bolj upravičena. 
Vectri smo očitali nagibanje v ovinkih, niha-
nje karoserije in zaradi čvrstosti podvozja na 
trenutek neudobno vožnjo. Insignia je na teh 
področjih naredila tako opazen korak kot pri 
obliki. Podvozje z zasnovo sledi Vectri, a je 
novo, platforma, ki jo General Motors deli še 
med preostale člane koncerna (od Buickov 

do Saabov), pa posrečena. Insignia je med 
ovinki dobro vodljiva, stabilna in predvidljiva 
(pričakovano, a dokaj pozno in obvladljivo 
podkrmarjenje), nagibanja je zanemarljivo 
malo, in čeprav je čistokrvno nemško, je 
blaženje učinkovito. Še v izbranem načinu 
Tour (prilagodljiv sistem blaženja FlexRide 
– odvisen od opreme), ki je najudobnejši, se 
v Insignii ne boste počutili nič kaj francosko. 
Zanimivo, tudi pri Sportu, ki otrdi blažilnike, 
poveča odzivnost stopalke za plin in otrdi 
volan (športne vožnje željnim bo volan še 
premalo neposreden), voznik in potniki ne 
bodo imeli občutka, da gre za 'tršo' skrajnost. 
Sport je uporaben za vsak dan. A ne skrbite, 
razlike med Tourom in Sportom so med 
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Ergonomija je v redu, zahvaljujoč dobrim 
tristopenjsko ogrevanim sedežem, se sedi 
dobro, dobro nastavljiv volanski obroč pa 
je še dodaten razlog, da v tem Oplu najdete 
ugoden položaj za volanom. Vse štiri bočne 
šipe se samodejno pomikajo z le enim pri-
tiskom na stikalo, ogledalca so električno 
nastavljiva in poklopna, nič pa se ne bi prito-

ževali, če bi bila večja. Za uporabo Insignie 
ne boste potrebovali knjižice z navodili, saj 
je vse logično. Skoraj vse. Izbirno stikalo 
potovalnega računalnika bi bilo lahko postav-
ljeno kam drugam, ne na levo obvolansko 
ročico, ki zahteva umikanje roke z volana. 
Prav tako ne razumemo podvojenosti tipk 
na centralni konzoli in ob stikalu parkirne 

Test

Aljoša Mrak

 Čeprav sem z avtomobilom prevozil le 
nekaj kilometrov, je bil prvi vtis dober. Svoje 
mišljenje lahko strnem v štiri točke. Položaj 
za volanom: sedi se dobro, čeprav bi lahko 
bil volanski obroč izdatneje vzdolžno pomi-
čen. Oblika in materiali: oči so bile zadovolj-
ne, le plastika na sredinski konzoli bi lahko 
bila boljša. Tehnika: zadovoljiva. Ni mi sicer 
jasno, zakaj mora imeti menjalnik tako dolg 
gib prestavne ročice, a tudi na to se človek 
kmalu navadi. Splošen vtis: končno Vectra z 
drugim imenom, ki jo bodo imeli ljudje radi. 
A tekmeci ponujajo še ključavnico in zagon 
brez ključa (Laguna, Mondeo, Avensis), 
hidravlično vzmetenje (C5), menjalnik z 
dvema sklopkama (Passat) ... Si bo Insignia 
v tej zagrizeni druščini lahko priborila svoj 
prostor? 

Dušan Lukič

 Insignia ima pravzaprav vse, kar mora 
imeti tovrsten sodoben avto, po drugi strani 
pa ničesar, kar bi jo zares izpostavilo. Res 
je, lahko si jo omislite s kupom elektronskih 
dodatkov, ki lahko olajšajo življenje (oziroma 
delo) za volanom, vendar bi raje videl, da bi 
se odlikovala na kakem tehničnem podro-
čju. Z odlično avtomatiko (ali menjalnikom z 
dvema sklopkama), recimo, z vrhunsko zvoč-
no izolacijo in z nadpovprečno prostornost-
jo. Pa se ne – je sicer vsepovsod dobra, a 
nikjer zares nadpovprečna. Tako bo vseka-
kor pridobila svoj (in sploh ne majhen) krog 
kupcev, ne bo pa tak korak naprej, da bi 
bilo zato res vredno menjati ime. 

Alj š M k

Iz oči v oči

 “Pri športni nastavitvi 
sistema FlexRide 

lahko izbiramo, na kaj 
bo športnost vplivala 

(blaženje, volan, 
odzivnost).” 

 “Agregatu 
najprej zamerimo 

glasnost.” 



vožnjo jasno zaznavne. Posegi serijsko vgraje-
nega stabilizacijskega sistema ESP (izklopljiv 
po večsekundnem držanju tipke, ki izključi 

tudi sistem proti zdrsavanju pogonskih 
koles) so razveseljivo nevsiljivi in dopuščajo 
dovolj užitkov pri bolj dinamični vožnji. Pri 
takšnem premagovanju razdalj je zaradi 
relativno majhnega polja 'živahnih' vrtljajev 
118-kilovatne različice dvolitrskega turbodizla 
(novi 2.0 CDTi obstaja v različicah 81, 96 in 
118 kW) zaželeno redno poseganje po uslu-
žni prestavni ročici šeststopenjskega ročnega 
menjalnika. Zapriseženi varčni vozniki bodo 
morda malce razočarani nad porabo goriva, 
ki se je na testu gibala med 7,7 in 8,8 litra. 
Obstajajo varčnejši. Zaradi dovolj navora je 
lenobno upravljanje prestavne ročice mogo-
če. Sodobni agregat, s katerim boste zaradi 
glasnega delovanja velikokrat zbudili sosede, 
ima dve odmični gredi, štiri ventile na valj, 
vbrizg po skupnem vodu in spremenljivo geo-
metrijo turbopuhala. Če vam Oplov trgovec 
zatrjuje, da so časi, ko so si Nemci kvarili 
podobo s slabšo kakovostjo, mimo, ni razlo-
ga, da mu ne bi verjeli. Insignia je odločen 
korak naprej. Korak pa vseeno ni tako velik, 
da bi Oplu uspelo prehiteti tekmece. 
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NAŠE MERITVE
T = 11 °C / p = 1.009 mbar / rel. vl. = 56 % / Gume: Bridgestone Blizzak 
LM-25 M+S 235/45/R 18 V /  Stanje kilometrskega števca: 11.465 km

Vozne lastnosti
Pospeški s
0–100 km/h: 9,4
402 m z mesta: 16,7
 (136 km/h)

Prožnost s
50–90 km/h (IV./V.): 6,9/11,5
80–120 km/h (V./VI.): 11,2/14,6

Največja hitrost 218 km/h
 (V. in VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  7,7
največje povprečje 8,8
skupno testno povprečje 8,3

Trušč v notranjosti  dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 54 54 52 52
90 km/h 64 62 60 59
130 km/h  64 63 62
Prosti tek  38

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 89,7
od 100 km/h: 52,2
 (AM meja 39 m)

Napake med testom
občasno nedelovanje parkirnih tipal

UŽITEK V VOŽNJI:

        
Uživaško bi bilo, če bi turbodizel ponujal širše 
območje živahnega delovanja.

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini – varnostni zavesi 
– ABS – ESP – ISOFIX – servo volan – deljiva zadnja klop – samodejna klimatska naprava – električni pomik šip spredaj 
in zadaj – daljinsko upravljanje osrednje ključavnice – večopravilni volanski obroč – električno nastavljivi in ogrevani 
vzvratni ogledali – radio s CD-predvajalnikom, MP3-predvajalnikom – po višini in globini nastavljiv volanski obroč – po 
višini nastavljiva sedeža spredaj – meglenki spredaj – potovalni računalnik – tempomat.

Garancija:
2 leti splošne in mobilne garancije, 12 let garancije 
za prerjavenje.

Predvideni redni servisi:
Servisni intervali glede na izračun računalnika.

redni servisi, delo, material:  zastopnik ni priskrbel podatka
gorivo  6.884
gume (1):  2.977
izguba vrednosti po 5 letih:  12.979
obvezno zavarovanje (2):  3.120

kasko zavarovanje (2):  5.590

Skupaj:  ni podatka 
Strošek za prevoženi km:  ni podatka

(1) – upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

(2) – predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI 

DIAGRAM MOTORJA:

Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbodizelski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 83 × 90,4 mm 
– gibna prostornina 1.956 cm³ – kompresija 16,5 : 1 –  največja moč 118 kW (160 KM) pri 4.000/min – srednja 
hitrost bata pri največji moči 12,1 m/s – specifična moč 60,3 kW/l (82,0 KM/l) – največji navor 350 Nm pri 1.750/
min – 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj – vbrizg goriva po sistemu skupnega voda – 
turbinski polnilnik na izpušne pline  – hladilnik polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja prednji 
kolesi – 6-stopenjski ročni menjalnik – prestavna razmerja I. 3,92; II. 2,04; III. 1,32; IV. 0,95; V. 0,75; VI. 0,62; – 
diferencial 3,75 – platišča 8J × 18 – gume 235/45 R 18 V, kotalni obseg 2,02 m.  Voz in obese: limuzina 
– 4 vrata, 5 sedežev – samonosna karoserija – spredaj posamični obesi, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, 
stabilizator –  zadaj posamični obesi, večvodilna prema, vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator – zavore spredaj 
kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, ABS, elektronsko krmiljena mehanska zavora na zadnji kolesi (stikalo med 
sedežema) – volan z zobato letvijo, hidravlični servo. Mase: prazno vozilo 1.503 kg – dovoljena skupna masa 
2.020 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: 1.600 kg, brez zavore: 750 kg – dovoljena obremenitev strehe: 100 
kg.  Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 218 km/h – pospešek 0–100 km/h 9,5 s – poraba 
goriva (ECE) 7,6/4,8/5,8 l/100 km. 

Zu na nje me re: širina vozila 1.858 mm – kolotek spredaj 1.585 mm – zadaj 1.587 mm – rajdni krog 11,4 m. 
No tra nje me re: širina spredaj 1.510 mm, zadaj 1.460 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, 
zadnji sedež 450 mm – premer volanskega obroča 360 mm – posoda za gorivo 70 l.

Me re:

1.4
98

4.830
2.737

960–990

1.620

590–890880–1.120

890

500–1.010l

vse me re so v mm

Pros to rni na prt ljaž ni ka, iz mer je na z AM stan dard nim kom ple tom 5 kov čkov Sam so ni te 
(skup no 278,5 l): 
5 sedežev: 1 × letalski kovček (36 l), 1 × kovček (85,5 l), 
1 x kovček (68,5 l), 1 × nahrbtnik (20 l).

Tehnični podatki I Opel Insignia 2.0 CDTI (118 kW) Edition

CENA: (GM Slovenija, d. o. o.)
1.6 16V (85 kW) Insignia: 20.990 EUR
2.0 CDTI (118 kW) Edition: 26.490 EUR
Testno vozilo: 30.955 EUR

Moč: 118 kW (160 KM)  
Pospešek: 9,4 s
Največja hitrost: 218 km/h
Povpr. poraba: 8,3 l/100 km

Hvalimo in grajamo

Koliko stane v EUR

DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Kovinska barva 475
Zimski paket 350
Visokonapetostni prkiljuček zadaj 100
Podvozje FlexRide 900
Set za prostoročno telefoniranje 280
Paket Premium Edition 1.200
Paket Voznik 1.160 

videz notranjosti in zunanjosti 
motor 
menjalnik 
prilagodljive luči 
sedeži spredaj 
prostornost spredaj 
delovanje ESP-ja 
vodljivost, stabilnost 

preglednost nazaj 
glasno delovanje motorja 
prostor in dostop do zadnje klopi 
neravno dno prtljažnika 
na plastiki v notranjosti se poznajo odtisi 
upravljanje potovalnega računalnika 
skromno jamstvo 

MODEL

motor (zasno va)
gibna pros to rni na (cm3)
naj več ja moč (kW/KM pri 1/min)
naj več ji navor (Nm pri 1/min)
dol ži na × širi na × viši na (mm)
naj več ja hitrost (km/h)
pospe šek 0–100 km/h (s)
pora ba gori va po ECE (l/100 km)
cena osnov ne ga mode la (evri)

Tabela konkurence

Opel Insignia 
2.0 CDTI (118 kW) Edition
4-valjni – vrstni
1.956
118/160 pri 4.000
350 pri 1.750
4.830 × 1.858 × 1.498
218
9,5
7,6/4,8/5,8
26.490

Škoda Superb 
2.0 TDI (125 kW) Comfort
4-valjni – vrstni
1.968
125/170 pri 4.200
350 pri 1.750–2.500
4.838 × 1.817 × 1.462
222
8,8
7,8/4,6/6,0
25.315

Ford Mondeo 
2.0 TDCi (103 kW) Trend
4-valjni – vrstni
1.997
103/140 pri 4.000
320 pri 1.750–2.240
4.844 × 1.886 × 1.500
210
9,5
7,6/4,9/5,9 
24.040

Volkswagen Passat 
2.0 TDI (125 kW) Trendline
4-valjni – vrstni
1.968
125/170 pri 4.200
350 pri 1.750–2.500
4.765 × 1.820 × 1.472 
223
8,6
7,4/4,6/5,6 
27.970
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širina vozila: 1.858

Ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (125)

Motor, pogon, podvozje (65)

Vozne lastnosti (70)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (65)

Skupaj

14

102

57

59

30

39

44

345

Eden najlepših Oplov se s svojo obliko odločno oddaljuje od predhodnice Vectre.

OCE NA 1 2 3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

Zaradi kupejevske oblike zadnji potniki nimajo preveč prostora. Izdelava bi bila lahko 
boljša, dno prtljažnika pa ravno.
Podvozje je prilagodljivo, sodobnemu dvolitrskemu motorju pa zamerimo le glasno 
delovanje.

Tako dobro se ni peljala nobena cenovno primerljiva Vectra.

Po prožnosti in pospeških ni športnik, a je dovolj zmogljiv, da ne boste zardevali.

Izstopajo prilagodljive luči, kmalu pa bo Insignia dobila še nekaj sodobnih sistemov.
Dizel je prijazen do denarnice, po ceni pa je Insignia primerljiva s tekmeci. Jamstvo bi 
bilo lahko boljše.

Opel Insignia zna pošteno zmešati štrene uveljavljenim tekmecem v zgornjem avtomobil-
skem razredu. Povsem upravičeno.
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