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Veiligheid op topniveau: vijf Euro NCAP-sterren voor Opel Zafira Tourer 
en Opel Astra GTC 
 
 Nieuwe Opel-modellen halen topscore op crashtests 
 Hoge graad van koetswerkstabiliteit en passagiersbescherming 

 
 
De nieuwe Opel-modellen krijgen opnieuw topscores toebedeeld door de onafhankelijke 
consumentenorganisatie Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). De 
crashtestexperts hebben vijf sterren toegekend aan zowel de Opel Astra GTC als de 
Zafira Tourer op het vlak van veiligheid en ongevalpreventie.  
 
“De veiligheid van de inzittenden heeft altijd al hoog op het prioriteitenlijstje van Opel 
gestaan”, verklaarde Rita Forst, Vice President GME Engineering. “We zijn dan ook erg 
trots op de recente scores van vijf sterren en tevreden met de vaststelling dat we met de 
Zafira Tourer en de Astra GTC de veiligheidsnormen niet enkel behaald, maar ook 
overtroffen hebben.” In alle testcategorieën (passagiersveiligheid voor volwassenen en 
kinderen, voetgangersveiligheid en rijhulpsystemen) behaalden beide voertuigen puike 
resultaten. De aankondiging van NCAP komt haast twee maanden nadat ook de 
elektrische Opel Ampera vijf sterren kreeg toegekend door Euro NCAP.  
 
Zowel de Zafira Tourer als de Astra GTC presteerden uitmuntend in de crashtest met een 
erg hoge graad van koetswerkstabiliteit. Het interieur en de veiligheidscomponenten in 
beide voertuigen zijn zodanig ontworpen dat het risico voor verwondingen, veroorzaakt 
door bijvoorbeeld het contact tussen knieën en het dashboard, geminimaliseerd wordt. De 
veiligheidsgordels bleken een uitstekende bescherming te bieden voor kinderen, en dit in 
beide voertuigen.  
 
In het Euro NCAP-consortium, dat gebaseerd is in Brussel, zetelen vertegenwoordigers 
van de Europese ministeries voor transport, automobielverenigingen, voertuigverzekeraars 
en consumentenorganisaties. De strenge testnormen die het oplegt, overtreffen degene 
die als wettelijk minimum gelden in de Europese Unie. Daarom worden ze als 
internationale benchmark beschouwd.  



 
 
 Blz. 2 

Euro NCAP heeft een gestandaardiseerde test ontwikkeld die het risico onderzoekt dat 
passagiers en voetgangers lopen bij verschillende crashscenario’s. Er worden dummy’s 
gebruikt om de impact op verschillende delen van het menselijke lichaam te simuleren. 
Tot de crashsimulaties behoren 100 % frontale aanrijdingen en zijdelingse botsingen met 
andere voertuigen en vaste objecten.  
 
De nieuwe Zafira Tourer zet nieuwe maatstaven op het vlak van flexibiliteit en interieur-
sfeer in het monovolumesegment met zijn volledig hertekende Flex7-zitconcept. Opels 
“lounge op wielen” zet de toon wat brandstofrendement en rijhulpsystemen betreft.  
 
De looks en de rijdynamiek van de nieuwe Astra GTC scheren hoge toppen in het segment 
van de compacte middenklassers. De coupé richt zich voornamelijk tot klanten die waarde 
hechten aan een emotioneel design en de geoptimaliseerde vooras met HiPerStrut-
veerpoten (High Performance Strut).  


