
New 
Opel Astra CNG

As a business model Opel Astra 1.4 ECOTEC CNG, the five-door sedan 
with the alternative drive costs 23,020 euros, the spacious Sports Tourer 
is available from 24,120 euros (respectively USD 27,450 and 28,760).

The 81 kW / 110 hp 1.4-liter turbo of the Astra CNG is based on the full-
aluminum petrol engine from Astra and Mokka X. The four-cylinder was 
optimized for the use of natural gas, biogas or any mixture thereof (CNG 
consumption according to New European driving cycle: 5.7-5.6 kg / 100 
km in the city, 3.4-3.3 kg / 100 km in the outskirts, combined 4.3-4.1 kg / 
100 km, CO2 emissions combined 116- 113 g / km).

The natural gas supply is provided by two Type 4 carbon fibre composite 
cylinders with a total capacity of 19 kilograms (117.5 litres), backed up by 
a 13.7-litre petrol reserve. The engine offers a torque of 200 Nm between 
2000 and 3600 rpm and comes as standard with six-speed manual 
transmission.

The advantages of natural gas drives are obvious: thanks to the CNG’s 
tax incentive, which has been fixed in Germany until 2026 , the fuel is 
significantly cheaper than gasoline. On the other hand, natural gas 
vehicles emit less CO2 than comparable engines.

“Thanks to the high availability, lower CO2 emissions and economic costs, 
natural gas and biogas (renewable natural gas) can already help to make the 
car more climate friendly,” – says Opel development engineer Christian 
Müller. “By combining the advantages of these fuels with the dynamic Astra, 
we have created an extremely attractive car for environmentally conscious 
customers.”
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Wersja na sprężony gaz ziemny (CNG) została właśnie zaprezentowana na 
tegorocznej Międzynarodowej Wystawie Samochodowej we Frankfurcie 
(14-24 września) i wkrótce wjedzie do sieci dealerskich.

Opel Astra 1.4 ECOTEC CNG to pięciodrzwiowy sedan, który  
w omawianej wersji kosztuje 23 020 Euro, zaś przestronny Sports Tourer 
dostępny jest za 24 120 Euro.

1,4 l silnik Astry CNG osiąga moc 81 kW/ 110 KM i bazuje na motorze 
benzynowym zaczerpniętym z benzynowej Astry i Mokki X. Użyty 
czterocylindrowiec został zoptymalizowany pod kątem wykorzystania 
gazu ziemnego, biogazu lub jakiejkolwiek ich mieszaniny (zużycie CNG 
zgodnie z nowym europejskim cyklem jazdy: 5,7-5,6 kg/ 100 km w mieście, 
3,4-3,3 kg/ 100 km na trasie, spalanie łączone to 4,3-4,1 kg/ 100 km, emisje 
CO2 łącznie 116-119 g/ km).

Gazem ziemny jest tankowany do 2 zbiorników cylindrycznych Typu 4 
z włókna węglowego o łącznej pojemności 19 kilogramów (117,5 litrów). 
Całość jest wspierana przez 13,7-litrową rezerwę benzynową. Silnik oferuje 

moment obrotowy na poziomie 200 Nm - w zakresie od 2000 do 3600 
obr./min. i jest on dostarczany w połączeniu z sześciobiegową manualną 
skrzynią biegów.

Korzyści płynące z napędów na gaz ziemny są oczywiste: dzięki  
zachętom podatkowym dla  CNG, które istnieją w Niemczech, do 2026 
roku paliwo to będzie znacznie tańsze od benzyny. 

Z drugiej strony, pojazdy na gaz ziemny emitują mniej CO2 niż 
porównywalne silniki z tradycyjnym napędem.

"Dzięki dużej dostępności gazu, niższej emisji CO2 i obniżonych kosztach, 
gaz ziemny i biogaz (odnawialny gaz ziemny) mogą przyczyniają się do 
uczynienia samochodu bardziej przyjaznym dla klimatu" – powiedział 
inżynier ds. Rozwoju firmy Opel Christian Müller. "Łącząc zalety tych paliw 
z dynamiką Astry, stworzyliśmy niezwykle atrakcyjny samochód dla klientów 
świadomych ekologicznie".
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THE NATURAL GAS VARIANT OF THE NEW OPEL ASTRA, 
VOTED 2016 EUROPEAN CAR OF THE YEAR IN FEBRUARY 

2016, IS NOW AVAILABLE IN GERMANY. THE CNG-POWERED 
VARIANT WAS PRESENTED AT THIS YEAR’S INTERNATIONAL 
AUTOMOBILE EXHIBITION IN FRANKFURT AND WILL SOON 
ROLL OUT TO THE DEALERS.

W NIEMCZECH JEST JUŻ DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY NOWY OPEL ASTRA W WERSJI Z NAPĘDEM NA CNG.  
POJAZD TEN JUŻ W LUTYM 2016 R. ZOSTAŁ NAGRODZONY MIANEM EUROPEJSKIEGO SAMOCHODU ROKU.
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