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Φίλτρο με κεραμική επένδυση που συγκρατεί τα μικροσωματίδια σε έναν πετρελαιοκινητήρα και με 

την ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας (450-550 βαθμούς Κελσίου) τα καίει και αυτοκαθαρίζεται. 

Σύστημα που ελέγχει την απόδοση των φρένων σε περίπτωση υπερθέρμανσής τους. 
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Σύστημα που ελέγχει και υποβοηθά την απόδοση των φρένων σε περίπτωση υπερθέρμανσής τους. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αυξάνει την υδραυλική πίεση για να αντισταθμίσει την απώλεια 

της απόδοσης. 

 

 

Το Forward Collision Alert (FCA) εκδίδει ένα οπτικό και ένα ηχητικό σήμα που προειδοποιεί τον οδηγό 

για επικείμενη σύγκρουση με το προπορευόμενο αυτοκίνητο. 

 

Σύστημα τηλεματικής για τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των αυτοκινήτων για τα δεδομένα 

κυκλοφορίας. 
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Αυτοκίνητο με κινητήρια πηγή κυψέλες καυσίμου. 

 

Στο μοντέλο Insignia της Opel υπάρχει προαιρετικά το  Το νέο 

σύστημα διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και προσαρμόζει αυτόματα 

την ταχύτητα του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις συνθήκες κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας μία 

προκαθορισμένη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Το σύστημα ραντάρ 

υποστηρίζει και άλλες λειτουργίες όπως το που ενημερώνει 

οπτικά τον οδηγό για την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. 
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Αυτοκίνητο που μπορεί να κινείται με δύο είδη καυσίμου (π.χ. αμόλυβδη βενζίνη ή/και βιοαιθανόλη). 

Πρόγραμμα για την εξέλιξη συστημάτων για την ενεργητική και παθητική ασφάλεια των αυτοκινήτων. 

 

Σύστημα που ελέγχει και ρυθμίζει συνεχώς τη λειτουργία του πλαισίου και της ανάρτησης. 
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Σύστημα άμεσου ψεκασμού (στρωματοποιημένη έγχυση καυσίμου στον κύλινδρο). Η διαφορά του 

FSI από τα συμβατικά συστήματα ψεκασμού είναι ότι το καύσιμο μείγμα ψεκάζεται υπό υψηλή πίεση 

και με ακρίβεια απευθείας στο θάλαμο καύσης από έναν εγχυτήρα (:μπεκ), o οποίος βρίσκεται μετά 

τη βαλβίδα εισαγωγής. 

 

Αυτοκίνητο με την κίνηση στους εμπρός τροχούς (προσθιοκίνητο). 

 

 


