Najnovší Opel Astra, teda už tretia
generácia tohto modelu, už nie je na
našom trhu žiaden nováèik. Svoje miesto
si "H-áèková" Astra našla, rovnako ako
jej predošlé generácie, u mladých rodín a
tie výkonnejšie verzie v rukách tunerov.
O ob¾ube Astry v tunerskej sfére svedèí aj
to, že nemecká firma Lumma Tuning pre
òu prináša už druhú verziu kompletného
stylingového programu. ...A potom vraj
Oply nie sú v Nemecku ob¾úbené... ;-)
SÉRIOVÝ OPEL ASTRA H GTC
Najn ovší mode l Astr y výro bca
predstavil v auguste roku 2004 na
autosalóne v Paríži. Kúpi• sa dá v piatich
prevedeniach (Essentia, Enjoy, Cosmo,
Sport a Elegance). Tieto modely sú
poháòané motormi 2.0 Turbo (125 kW/
170 k) resp. 2.0 Turbo (147 kW/ 200 k) a
1.9 CDTI (110 kW/ 150 k) s 6 stupòovou
manuálnou prevodovkou.
Pre ešte šport ovejš iu jazdu na
nachádza na prístrojovej doske tlaèidlo
„šport“, po ktorého stlaèení sa
automaticky pritvrdia pružiny, auto zaène
lepšie reagova• na zošliapnutie plynu a
tým sa stáva jazda dynamickejšou.
Ïalšou lahôdkou pre motoristov sú
svetlomety AFL (Adaptive Forward
Lighting), ktoré sa do zákruty natáèajú
(+/- 15°). Ich natáèanie je prispôsobené aj
rýchlosti jazdy. Tým, ktorí majú s
pohýnaním sa do kopca bez ruènej brzdy
problémy, pomôže HSA (Hill Start
Assist), systém ktorý „podrží“ tlak v
brzdách na doby asi 1,5 sekundy a zabráni
cúvaniu automobilu. Samozrejme na aute
nesmú chýba• systémy ako ABS, ESP a
CDC (Continuos Damping Control),
ktorý riadi tuhos• tlmièov a iné technické
rafinovanosti.

ÚPRAVA OD LUMMA TUNING
Ale vrhnime sa už na najnovšiu
optickú modifikáciu Astry. Najdominantnejšia èas• pri poh¾ade spredu je zaiste
predn ý náraz ník. Asi preto , že je
najväèší... :-) Ale nie, to nie je jediný
dôvod. Lumma Tuning je pod¾a môjho
názoru ozajstným majstrom vo svojom
obore, a dokáže vytvori• naozaj unikátne
stylingové dielce. To platí aj pre bodykit
tejto Astry.
Predný nárazník sa vyznaèuje troma
masívnymi otvormi na prívod studeného
vzduchu ku chladièu, vyplnené èiernou
hli ník ovo u mr iež kou . V bo èný ch
otvoroch tohto nárazníka sú zapasované
okrúhle hmlové svetlá. Na tom by nebolo
niè nezvyèajné, keby nebol pár na každej
strane. Dokopy sú vpredu teda štyri svetlá
do hmly a výsledok je skutoène efektný,
èi už po funkènej, alebo imidžovej
stránke, a pritom je hlavne netradièný.
Teda aby som bol presný, nemusia to by•

iba svetlá do hmly, jeden pár môžu by•
dia¾kové svetlá a druhý pár „hmlovky“.
Ale dajme tomu prednému nárazníku
už koneène pokoj a pozrime sa trocha na
to, èo je nad ním. Predná maska nie je
ve¾mi zmenená. Zmenený je na nej len
detail, lenže ten detail úplne mení
charakteristiku celej prednej masky. A
tým detailom je absencia loga Opel a lišta
lakovaná do farby karosérie. Celkom
štýlový detail, èo poviete? Oproti sériovej

Veï ta ký by ma l by • sp rá vn y,
profesionálny bodykit.
A keï sme už spomenuli zadný
nárazník, tak sa na neho pozrime bližšie.
Vyzerá už síce trošku ako z hry Need for
Speed, èo ja osobne beriem ako mínus, no
naš•astie to nie je ešte niè zbytoène
prehnané. Spodok nárazníka pre túto
Astru charakterizuje èosi ako menší
difúzor, spod ktorého trèia dve dvojité
okrúhle koncovky výfukov, ktorých

chrómo vanej lište to vyzerá ove¾a
šp or to ve jš ie . Èí re pr ed né sv et lá
"háèkovej" Astry sa vïaka firme Lumma
Tuning už nebudú tak nevinne prizera• na
tento sve t. Dala im totiž por iadne
„mraèítka“ a Astra vïaka nim vyzerá ako
šelma chystajúca sa vrhnú• na svoju
koris•.
Keï prechádzame oèami pomaly
doza du, všim neme si nové spät né
zrkadlá, ktoré sú poòaté dos• jednoducho.
No na škodu to nie je, aspoò to vyzerá
decentnejšie, a nie je to tak do oèí bijúce,
ako napríklad emkové „spä•áky“ na
Škode 120... Tieto spätné zrkadlá od
Lumm y sú elek tric ky ovlá dané , s
asfé rick ými skla mi tóno vaný mi do
modra a v e¾mi j ednoducho
namon tovat e¾né namie sto sério vých
spätných zrkadiel. Medzi prednými a
za dn ým i ko le sa mi sa vy ní ma jú
zaujímavo tvarované prahy, ktoré presne
nadväzujú na štýl predného a zadného
nárazníka a tvorí tak ucelenú boènú líniu.

každý kruh má priemer 76 milimetrov.
Nad difúzorom je priestor pre evidenèné
èíslo a okolo neho sú otvory, rovnako ako
v pr ed no m ná ra zn ík u, vy pl ne né
hliníkovou mriežkou. Na èo sú urèené
presne neviem, žeby to malo nejaký
funkèný zmysel, pri odsávaní horúceho
vzduchu od bàzd? •ažko poveda•, keïže
to nerobil žiaden odborník na výkony a
aerodynamiku. No vzh¾adom k tomu, že
ide hlavne o optický t uning a nie
výkonový tuning, sa nad tým nemusíme
zamýš¾a •. Na zadných svetlác h už
trojdverová Astra nemusí ma• klasické
èervené sklíèka, vïaka firme Lumma
Tuning ich majite¾ môže vymeni• za
biele kúsky. Na nich sú ešte mraèítka,
takže aj zozadu vyzerá Astra trocha
agresívnejšie. Pretekársky štýl dotvára
ešte strešný spojler, ktorý sa zahniezdil
nad zadným oknom. To by bolo k plastom
asi všetko...
Lumma Tuning ešte so spomínanými
plastmi resp. doplnkami pre Astru ešte
„neskonèila“. K tomuto stylingovému
programu ponúka dvojdielne, 19-palcové
hliníkové disky s lešteným límcom, obuté
do pneumatík znaèky Kumho s rozmermi
225/35 - 19. Takéto ve¾ké disky s
nízkoprofilovými pláš•ami vyzerajú
skutoène skvostne a ešte lepšie vyzerajú
so znižovacími pružinami, ktoré Lumma
Tuning ponúka taktiež k tomuto "háèku"
Tak èo na to celé vravíte? Ak by som
mal poveda• svoj názor, tak poviem, že aj
táto Astra sa Lumme podarila. Cíti• z toho
športového ducha, no nie je to niè
extrémne prehnané. Všetko je zladené a
dotiahnuté až do najmenších detailov.
Takže ak vlastníte takúto H-èkovú Astru a
máte na tento stylingový program
rovnaký názor ako ja, tak nie je viac o
èom debatova•.
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