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Opel Antara 
– všestranný spoločník
Rastislav Šupšák

Od ukončenia výroby Frontery nemal Opel v neustále rastúcom segmente SUV svojho zástupcu, 
no dnes sa môže táto nemecká automobilka patriaca pod automobilový gigant General Motors chváliť
dôstojným reprezentantom. 
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Nová Antara má dĺžku 4,57 m, je
1,85 m široká a 1,7 m vysoká. Dis po -
nuje aktívnym pohonom všet kých
ko lies s elektronicky riadeným elek-
trohydraulickým diferenciálom, roz -
de ľujúcim točivý moment medzi
prednú a zadnú nápravu. Podvo zok
využíva vzpery Mac Pherson vpre-
du a štvorprvkové zavesenie vza -
du. 

Do sériovej výbavy patria napríklad
bezpečnostné systémy ARP (Active
Roll over Protection) proti prevráteniu
a DCS (Descent Control System) pre
bezpečné schádzanie svahov, ESP, sys-
tém kontroly brzdenia v zákrutách,
predné a zadné elektrické okná, CD
s MP3, 8 airbagov. Za príplatok vám
Opel poskytne stabilizačný program
pre prívesy, asistent pre zjazdy v kop-
covitom teréne, brzdový asistent.

Chýbať nebude ani navigačný sys-
tém, Bluetooth a pod.

ZÁKLADNÝ AGREGÁT
Za základný agregát pre toto vo -

zid lo zvolila nemecká automobilka
benzínový štvorvalec s objemom 2 405
cm3 s výkonom 140 koní. Komu by to
nestačilo, môže ho uspokojiť 3,2 lit -
ro vý motor V6 s výkonom 224 koní.
Medzi tieto dva motory výkonovo
zapadne dvojlitrový turbodiesel s vý -
konom 150 koní a sériovo monto-
vaným filtrom pevných častíc. Motor
V6 je v po nuke aj s automatickou pre -
vodovkou. Diesel si bude možné za kú -
piť s automatikou alebo päťstup ňo vým
manuálom, základný benzí no vý agre -
gát je, žiaľ, len s manuálnou prevo dov-
kou. Treba však podotknúť, že nami
testovaný benzínový štvorvalec s ob je-

mom 2,4 litra nie je tou opti málnou voľ -
bou, pretože motor nemá adekvátny
ťah a s ťažkou Antarou má problémy. 

Až na slabšiu kultúru behu motora
a znesiteľnú hlučnosť pri vyso kých
otáčkach nemáme voči nemu vý hra dy.
Určité pripomienky však máme k ús -
por nosti, ktorú kazí 5-stupňový
manuál, žiadalo by sa šiesty stupeň,
ktorý sme sa intuitívne snažili za ra diť
pri jazde, hoci chýbal. Priemerná spo-
treba sa pohybovala okolo 11 l/100 km,
čo naznačovalo častú návštevnosť
čerpacích staníc, no ako sme už spo -
mínali, šiesty rýchlostný stupeň by
mnohé vyriešil. 

Dizajnovo sa Antara ponáša na svo-
ju dvojičku z General Motors, a to na
Chevrolet Captivu. Vysoké svetlá, výš -
ka vozidla, veľké kolesá a oplasto-
vanie dodávajú autu šmrnc, no nie až
tak ako pri iných značkách, napríklad
Škode Octavia scout.

VZHĽAD
Pokiaľ ide o vzhľad, Antara vyzerá

štýlovo. Väčšinu času strávi Antara
na upravenej ceste a tam si maji te lia
budú chváliť najmä jazdný, ale aj vnú-
torný komfort. Radenie je presné,
auto sa na ceste správa prirodzene,
no ako sme spomenuli, je to stále 1,8
tony hmotnosti, takže na svižné re za-
nie zákrut na okresných cestách mô -
žete rýchlo zabudnúť. 

Najvyššie ohodnotenie si určite za  -
slú ži interiér, materiály Opla sú spra-
cované precízne, pochvalu si zaslúži
aj ponuka priestoru pre posádku. Na

dobre ergonomicky spracovaných
sedadlách vám nebudete chýbať mies -
to ani na nohy, ani na hlavu. Vodič
určite ocení ľahké nastupovanie i vý -
hľad z vozidla, ako aj prehľadnosť, no
mierna komplikovanosť je pri ob slu he
palubného počítača. Sklamaním je ob-
jem batožinového priestoru. Na viac
než 4,5 m dlhé SUV je 370 litrov veľ mi
málo. Veľmi však kvitujeme početné
úlož né miesta pre malé predmety, aj na
miestach, kde by ste ich nečakali, hoci
z pohľadu vodiča nám chýbali po ruke
menšie priehradky a malé úložné
prie story, ktoré nahradil predpri pra -
ve ný set na telefón. 

ZÁVER
Až na slabšiu kultúru behu motora

a v zásade akceptovateľnú hluč nosť pri
vysokých otáčkach nemáme veľké vý -
hrady. Má síce bohatú základnú vý ba -
vu, kvalitné interiérové a exteriérové
spracovanie, priestranný interiér a vo
všetkých ohľadoch prevýšil sesterskú
Captivu, lenže tú si zaobstaráte s rov -
na kým motorom zhruba o 250-tisíc
korún lacnejšie. Pripomíname, že nami
testovaný model s objemom 2 405 cm3,
5-stup ňovou manuálnou prevodovkou,
štvorvalcovým moto rom vo výbave En-
joy sa smelo prehupol cez milión ko -
rún. Musíme však jednoznačne skon-
štatovať, že nástupca Opla Free lan der
nás milo prekvapil a v ob dobnej kon -
ku rencii, akou je napríklad Honda
CR-V, Land Rover Free lander, určite
nájde svo je uplatnenie a svojich nad-
še ných zá kaz ní kov. 

Opel Antara 2,4 ECOTEC

Zdvihový objem: 2405 cm3

Motor: benzínový štvorvalec

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 103 kW (140k) / 5200 min-1 

Zrýchlenie z 0 – 100km/h: 11,9 s

Maximálna rýchlosť: 175 km/h

Pohon: 4 x 4 

Priemerná kombinovaná spotreba: 9,6 l / 100 km

Najvyšší krútiaci moment: 220 Nm / 2400 min-1

Objem batožinového priestoru: 370 l


