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OPEL BEDRIJFSWAGENS
Mooi werk.

Uw bedrijf moet dag in dag uit presteren. Het is meer dan ooit zaak  

om flexibel, efficiënt en betrouwbaar te zijn. Dat vraagt om bedrijfs wagens 

met diezelfde eigenschappen, die bovendien volledig inspelen op de 

behoeften van uw bedrijf. Dat is precies wat de bedrijfswagens van Opel  

zo sterk maakt. 

Want bij Opel krijgt u niet alleen de keuze uit onze bedrijfswagens 

Combo, Vivaro of Movano. Maar wij bieden u ook voor elk model 

gespecialiseerde ombouwmogelijkheden en maatwerk aan. Kortom,  

een bedrijfswagen van Opel geeft uw bedrijf altijd een voorsprong.

Bekijk ons volledige aanbod op www.opel.nl/bedrijfswagens.
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COMBO GESLOTEN BESTEL

1  Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld.  
De cijfers op deze pagina zijn gegeven op basis van typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

SPECIFICATIES L1H1 L1H2 L2H1 L2H2

Gewichten in kg1

Max. toelaatbaar totaalgewicht 1.990 - 2.430 2.010 - 2.420 2.200 - 2.450 2.460 - 2.500

Max. laadvermogen 775 - 1.025 775 - 1.025 925 - 1.025 1.000

Aanhangwagengewicht, ongeremd 500 500 500 500

Aanhangwagengewicht, geremd 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500 1.300 - 1.500

SPECIFICATIES L1H1 L1H2  L2H1 L2H2

Laadruimte in mm

Lengte laadruimte 1.820 1.820 2.170 2.170

Laadhoogte 1.305 1.550 1.305 1.550

Breedte laadruimte 1.714 1.714 1.714 1.714

Breedte tussen de wielkasten 1.230 1.230 1.230 1.230

Laadopening in mm

Hoogte asymmetrische achterdeuren 1.250 1.455 1.250 1.455

Breedte achterdeuren 1.231 1.231 1.231 1.231

Instaphoogte achterin 545 545 545 545

Hoogte schuifdeur zijkant 1.175 1.175 1.175 1.175

Breedte schuifdeur zijkant 700 700 700 700

Inhoud in m3

Laadruimte 3,4 4,0 4,2 5,0
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OPTIES EN OPTIEPAKKETTEN

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN:

• Opklapbare documenthouder op het dashboard
• Opbergvak onder cabinedak
• Volledige scheidingswand met raam
• Schuifdeur met vast raam rechts
• Achterdeuren met ramen, achterruitverwarming  

en ruitenwisser
• Airbag passagierszijde en zijairbags 

Onderstaande opties bieden u de mogelijkheid om uw 
Combo optimaal aan te passen aan de werkzaamheden 
van uw bedrijf. Ze worden in de fabriek ingebouwd, 
zodat u verzekerd bent van de hoge kwaliteit van Opel.

1. Dakklep. 
Een slimme optie die het gemakkelijker maakt lange 
voorwerpen mee te nemen. Met één druk op de knop 
klapt het achterste deel van het dak automatisch 
open tot een hoek van 46°, zodat een opening met een 
breedte van 916 mm ontstaat.

2.  Electronic Climate Control.
Een geavanceerd airconditioningsysteem waarmee 
bestuurder en bijrijder afzonderlijk hun ideale 
temperatuur kunnen instellen.

3.  Ladderrek.
Dit stevige rek wordt onder het dak van de Combo 
bevestigd en biedt de mogelijkheid om een 
opbouwbare ladder uit het zicht te vervoeren, zonder 
dat hij de laadruimte belemmert.

4. Verwarmbare stoelen.
Met één druk op de knop genieten van aangename 
warmte: zo gaat u op koude ochtenden des te prettiger 
aan het werk.

COMBO GESLOTEN BESTEL OPTIES

GESLOTEN BESTEL SELECTION

STANDAARD ONDER MEER:

• Bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Volledige scheidingswand zonder raam
• Asymmetrische achterdeuren zonder ramen
• Airbag bestuurderszijde
• Centrale deurvergrendeling
• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
• ESP, ABS, Hill Start Assist
• Dagrijverlichting (halogeen)

GESLOTEN BESTEL EDITION

BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE SELECTION:

• Airconditioning
• Schuifdeur zonder raam rechts
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektronisch startblokkeringssysteem

GESLOTEN BESTEL SPORT

BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE EDITION:

• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met arm- en 
lendensteun

• Passagiersstoel met verstelbare rugleuning
• Radio CD50 Multimediaspeler incl. USB aansluiting, 

Bluetooth® en stuurwielbediening
• Bumpers en buitenspiegels in carrosseriekleur
• Cruise Control
• Parkeersensoren achter
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare  

buitenspiegels
• Mistlampen vóór

Onafhankelijke ‘Bi-Link-achteras’. 
Een bijzonder stabiele wegligging en hoog comfort, 
ongeacht de belading.

Ingebouwde efficiency. 
Met de keuze uit zes motoren sluit de Combo altijd aan 
op de behoeften van uw bedrijf.

Groot volume.  
De grote laadruimte (max. 5,0 m3) biedt plaats aan al 
uw lading.

COMBO GESLOTEN BESTEL UITRUSTINGSNIVEAUS
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NIEUWE VIVARO GESLOTEN BESTEL

1  Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld.  
De cijfers op deze pagina zijn gegeven op basis van typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

SPECIFICATIES L1H1 L1H2 L2H1 L2H2

Laadruimte in mm

Lengte laadruimte 2.537 2.537 2.937 2.937

Lengte laadruimte met doorlaadluik 3.750 3.750 4.150 4.150

Laadhoogte 1.387 1.897 1.387 1.897

Breedte laadruimte 1.662 1.662 1.662 1.662

Breedte tussen de wielkasten 1.268 1.268 1.268 1.268

Max. laadvolume in m³ 5,2 7,2 6,0 8,6

Laadopening in mm

Hoogte achterdeuren 1.320 1.829 1.320 1.829

Breedte achterdeuren 1.391 1.391 1.391 1.391

Hoogte schuifdeur zijkant 1.284 1.284 1.284 1.284

Breedte schuifdeur zijkant 1.030 1.030 1.030 1.030

SPECIFICATIES L1H1 L1H2 L2H1 L2H2

Gewichten in kg 1

Max. toelaatbaar totaalgewicht 2.740 - 2.920 2.890 - 2.920 2.960 - 3.010 2.890 - 3.030 

Max. laadvermogen 1.004 - 1.164 1.099 1.199 1.151

Aanhangwagengewicht, ongeremd 750 750 750 750

Aanhangwagengewicht, geremd 2.000 2.000 2.000 2.000
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NIEUWE VIVARO GESLOTEN BESTEL OPTIES

OPTIES EN OPTIEPAKKETTEN

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN:

• Schuifdeur met vast raam rechts
• Achterklep met raam
• Alarminstallatie
• Airbag passagierszijde, zij- en gordijnairbags
• Elektronische snelheidsbegrenzer

Onderstaande opties bieden u de mogelijkheid om uw 
Vivaro optimaal aan te passen aan de werkzaamheden 
van uw bedrijf. Ze worden in de fabriek ingebouwd, 
zodat u verzekerd bent van de hoge kwaliteit van Opel.

1. Scheidingswand met doorlaadluik.
Het praktische luik in de optionele scheidingswand  
geeft u de mogelijkheid ook langere ladingen (tot  
4,15 m) probleemloos en veilig mee te nemen.  
Het luik kan eenvoudig onder de passagiersstoel  
naar voren worden geklapt.

2.  Multifunctionele bijrijdersbank met geïntegreerd, 
afneembaar clipboard.

De middelste rugleuning van de multifunctionele 
bijrijders bank kan worden neergeklapt tot een 
praktisch tafeltje, waarop bijvoorbeeld een laptop kan 
worden gezet. Onder beide zitgedeelten bevindt zich 
bovendien een opbergvak met een inhoud van 42 liter. 
Daarnaast is de rugleuning voorzien van een clipboard.

Het clipboard kan rechtop worden gezet en het kan 
worden losgekoppeld om aan het dashboard te  
bevestigen. 

Mistlampen vóór. 
Beter zien én gezien worden.

Lederen stuurwiel met Cruise Control.
Veiliger rijden en meer comfort, vooral op langere ritten.

Royaal dashboardkastje. 
Met meer dan genoeg ruimte voor A4-documenten.

GESLOTEN BESTEL SELECTION

STANDAARD ONDER MEER:

• Dagrijverlichting (halogeen)
• Radio R16 met Bluetooth®, stuurwielbediening,  

USB, externe stereo-aansluiting
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• 2-zits bijrijdersbank
• Airbag bestuurderszijde
• Volledige scheidingswand zonder raam
• ESP, ABS, Hill Start Assist
• 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel
• Schuifdeur zonder raam rechts
• 12V-aansluiting in het dashboard
• Dubbele achterdeuren zonder ramen, tot 180°   

te openen

GESLOTEN BESTEL EDITION

BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE SELECTION:

• Airconditioning 
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare  

buitenspiegels
• Verstelbare bestuurdersstoel met arm- en  

lendensteun
• 12V-aansluiting in de laadruimte
• Display voor buitentemperatuur
• Royaal afsluitbaar dashboardkastje
• 2-zits bijrijdersbank met opbergruimte
• LED-dagrijverlichting
• Cruise Control 
• Extra bevestigingspunten in de laadruimte
• Sluitpreventie achterdeuren
• Breedbeeldspiegel in zonneklep aan passagierszijde 

GESLOTEN BESTEL SPORT

BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE EDITION:

• Bumpers, buitenspiegels en beschermstrips in  
carrosseriekleur 

• Parkeersensoren achter
• Selectieve deurvergrendeling met afstands- 

bediening
• Scheidingswand met doorlaadluik
• Lederen stuurwiel
• Mistlampen vóór
• Multifunctionele bijrijdersbank met  

afneembaar clipboard
• Elektrisch bedienbare ramen met one-touch  

functie voor de bestuurder
• Navi 50 Europa navigatiesysteem met 7-inch  

touchscreen

NIEUWE VIVARO GESLOTEN BESTEL UITRUSTINGSNIVEAUS
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NIEUWE VIVARO DUBBELE CABINE

1  Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld.  
De cijfers op deze pagina zijn gegeven op basis van typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

SPECIFICATIES L1H1 L2H1

Gewichten in kg1

Max. toelaatbaar totaalgewicht 2.760 - 2.920 2.940

Max. laadvermogen 965 - 1.125 1.060

Aanhangwagengewicht, ongeremd 750 750

Aanhangwagengewicht, geremd 2.000 2.000

SPECIFICATIES L1H1 L2H1

Laadruimte in mm

Lengte laadruimte 1.590 1.960

Laadhoogte 1.387 1.387

Breedte laadruimte 1.662 1.662

Breedte tussen de wielkasten 1.268 1.268

Max. laadvolume  in m³ 3,2 4,0

Laadopening in mm

Hoogte achterdeuren 1.320 1.320

Breedte achterdeuren 1.391 1.391

Hoogte schuifdeur zijkant 1.284 1.284

Breedte schuifdeur zijkant 1.030 1.030
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NIEUWE VIVARO DUBBELE CABINE  UITRUSTINGSNIVEAUS

DUBBELE CABINE SELECTION EN EDITION

STANDAARD ONDER MEER:

• 3-zitsbank met afzonderlijke zitplaatsen achterin
• Hemelverlichting
• Halfhoge bekleding zijwanden
• Schuifdeur met raam rechts
• Paneel met raam links

De standaarduitrusting is gelijk aan de Gesloten Bestel 
Selection en Edition. Daarnaast biedt de Dubbele 
Cabine Sport-uitvoering dezelfde extra’s als de 
Gesloten Bestel Sport-uitvoering.

DUBBELE CABINE COMFORT

EXTRA COMFORTABELE CABINE-UITRUSTING:

• Standaard op de Dubbele Cabine Sport-uitvoering,  
Optioneel op Dubbele Cabine Edition-uitvoering

• 3-zitsbank met armsteunen op de 2e rij
• Bankring met opbergvak en 12V-aansluiting
• Zijwanden en schuifdeur over de volledige hoogte 

bekleed
• Bekershouders aan de zijwanden

DUBBELE CABINE ELEGANCE

NOG MEER COMFORT VOOR ALLE INZITTENDEN:

• Afzonderlijk verstelbare zitplaatsen met  
armsteunen op de 2e rij

• Instapverlichting voor beter zicht bij in- en  
uitstappen

• ISOFIX voor kinderzitjes op buitenste plaatsen 
achterin

• Bankring met opbergvak en 12V-aansluiting
• Hemelbekleding met LED-spotjes en luidsprekers 

achterin
• Zijwanden over de volledige hoogte bekleed
• Schuifdeur over de volledige hoogte bekleed
• Zonwering geïntegreerd in de raamlijsten

Royale laadruimte.
Achter de scheidingswand biedt de laadruimte met  
een inhoud van 4,0 m3 een zee van ruimte.

Achterbank met praktische extra’s.
Op de achterbank van de Comfort-uitvoering genieten de 
passagiers van het extra gemak van een 12V-aansluiting 
en een opbergvak aan de onderkant van de bank.

Zonwering voor de zijruiten in Elegance-uitvoering. 
Geïntegreerd in de raamlijsten, voor een extra stevige 
bevestiging.
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NIEUWE VIVARO COMBI  UITRUSTINGSNIVEAUS

VIVARO COMBI

STANDAARD ONDER MEER:

• Stijlvolle ‘Tricess Blue’-bekleding (stof)
• In kleur afgestemd dashboard in Denim Blue
• Airconditioning
• LED-dagrijverlichting
• Airbags voor bestuurder en voorpassagier
• Cruise Control
• Bandenspanning-controlesysteem
• Radio R16 met stuurwielbediening
• Bluetooth®-, USB- en externe stereo-aansluiting
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

COMFORTABEL PERSONENVERVOER

ZITPLAATSEN, RAMEN EN DEUREN, STANDAARD:

• 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel, arm- en 
lendensteun

• Comfortabele bank voor 2 passagiers voorin
• Uitneembare 3-zitsbank op 2e rij
• Uitneembare en neerklapbare 3-zitsbank op 3e rij
• Banken op 2e en 3e rij met arm- en hoofdsteunen
• Schuifdeur met vast raam rechts
• Paneel met vast raam links
• Ramen tussen C- en D-stijlen
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Achterdeuren met ramen, tot 180° te openen

OPTIES EN PAKKETTEN

EEN GREEP UIT DE OPTIEMOGELIJKHEDEN:

• Verstelbare passagiersstoel met arm- en  
lendensteun

• Airconditioning vóór en achter
• Extra verwarming met uitstroomkanalen achterin
• Schuiframen links en rechts achterin
• Zij- en hoofdairbags
• Mistlampen vóór
• Alarminstallatie
• Navigatiepakket, incl. parkeersensoren achter

1.  2. 3. 

GROEIPOTENTIEEL

De Combi is de veelzijdigste variant van 
de Vivaro. Varieer het aantal zitplaatsen 
en de laadruimte in de Combi. 
Verwijder de bank op de 2e en/of 3e rij 
voor meer laadruimte. En voor nog meer 
veelzijdigheid kan de rugleuning van de 
3e rij naar voor worden geklapt.

1.  3-zits Combi.  Drie personen voorin, 5,2 m3 of 6,0 m3 
laadruimte (afhankelijk van de wielbasis).

2.  6-zits Combi.  Drie extra passagiers op de verwijderbare 
tweede zitrij, met 3,2 m3 of 4,0 m3 laadruimte (afhankelijk 
van de wielbasis).

3.  9-zits Combi. Drie rijen van drie en bij een lange wielbasis 
nog altijd 1,8 m3 laadruimte. Heeft u meer laadruimte 
nodig, dan kunt u de rugleuning van de achterste rij naar 
voren klappen of beide banken verwijderen
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MOVANO GESLOTEN BESTEL

1  Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld.  
De cijfers op deze pagina zijn gegeven op basis van typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

SPECIFICATIES VOORWIELAANDRIJVING ACHTERWIELAANDRIJVING
Enkele of dubbele achterwielen

Uitvoeringen L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3 L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Laadruimte in mm

Lengte laadruimte  2.583 - 3.733 3.733 - 4.383

Laadhoogte 1.700 - 2.144 1.798 - 2.048

Breedte laadruimte 1.765 1.765

Breedte tussen de wielkasten 1.380 1.080 - 1.380

Laadopening in mm

Hoogte achterdeuren 1.820 1.724

Breedte achterdeuren 1.577 1.577

Instaphoogte achterin 557-563 696 - 724

Hoogte schuifdeur zijkant 1.581 - 1.780 1.684

Breedte schuifdeur zijkant 1.050 - 1.270 1.270

SPECIFICATIES VOORWIELAANDRIJVING ACHTERWIELAANDRIJVING
Enkele of dubbele achterwielen

Uitvoeringen L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3 L3H2, L3H3, L4H2, L4H3

Gewichten in kg 1 

Max. toelaatbaar totaalgewicht 2.800 - 3.500 3.500 - 4.500

Max. laadvermogen 978 - 1.515 1.366 - 2.159

Aanhangwagengewicht, ongeremd 750 750

Aanhangwagengewicht, geremd 2.500 2.500 - 3.000
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MOVANO DUBBELE CABINE

1  Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld.  
De cijfers op deze pagina zijn gegeven op basis van typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

SPECIFICATIES VOORWIELAANDRIJVING ACHTERWIELAANDRIJVING
Enkele of dubbele achterwielen

Uitvoeringen L2H2, L3H2 L3H2

Laadruimte in mm

Lengte laadruimte  2.175 - 2.825 2.825

Laadhoogte 1.894 1.798

SPECIFICATIES VOORWIELAANDRIJVING ACHTERWIELAANDRIJVING
Enkele of dubbele achterwielen

Uitvoeringen L2H2, L3H2 L3H2

Gewichten in kg1

Max. toelaatbaar totaalgewicht 3.300 - 3.500 3.500 

Max. laadvermogen 1.241 - 1.441 1.072 - 1.201

Aanhangwagengewicht, ongeremd 750 750

Aanhangwagengewicht, geremd 2.500 2.500 - 3.000
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Comfort.
De cabine van de Opel Movano is in alle facetten 
ontworpen om het de bestuurder dag in dag uit zo 
gemakkelijk mogelijk te maken: van de comfortabele 
stoel tot de ergonomisch geplaatste schakelpook en  
het kantelbare stuurwiel. 

Interieurverlichting.
Afzonderlijk instelbare verlichting voor iedere zitplaats, 
voor optimaal persoonlijk gemak. De verlichting  
bij de voeten zorgt dat passagiers ook in het donker 
gemakkelijk hun plaats kunnen vinden.

Bagagerekken. 
De bagagerekken boven de stoelen bieden plaats  
aan jassen en kleinere voorwerpen. 

VAN ALLE MARKTEN THUIS: DE COMBI

Soms staat het vervoer van passagiers voorop, een 
andere keer het transport van goederen. Maar 
meestal is het een combinatie van die twee. Met 
zijn eenvoudig aan te passen verdeling tussen 
passagiersruimte en laadruimte is de Opel Movano 
Combi hiervoor de ideale oplossing. Leverbaar met 
6 of 9 zitplaatsen in zowel L1H1- als L2H2-uitvoering, 
biedt hij comfortabel de ruimte voor passagiers en 
alles wat ze willen meenemen.

PLAATS VOOR IEDEREEN: DE BUS

De Opel Movano Bus biedt royaal de ruimte aan  
16 of 17 mensen. De comfortabele Bus heeft aan één 
kant van het gangpad twee afzonderlijke stoelen en 
aan de andere kant enkele stoelen, zodat iedereen 
gemakkelijk een plaats vindt.

MOVANO COMBI & BUS
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OPEL CERTIFIED CONVERSIONS

VOOR ELK BEDRIJF. OP MAAT GEMAAKT.

Wat u ook onderneemt, het gaat beter met een betrouwbaar fundament. Met de Chassis Cabine, Chassis Dubbele Cabine en Platform Cabine biedt Opel u de perfecte 
basis voor een groot aantal maatwerkoplossingen. Om succesvol zaken te doen, heeft u immers meer nodig dan standaardoplossingen. Welke variant u ook  kiest, u kunt  
er zeker van zijn dat u beschikt over een praktische, duurzame en efficiënte bedrijfswagen, aangepast aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Uw Opel bedrijfs-
wagendealer informeert u graag over alle mogelijkheden.

De Movano is beschikbaar in Chassis Cabine, Chassis Dubbele Cabine en Platform Cabine. 
Afhankelijk van het gekozen model biedt de Movano een maximaal toelaatbaar gewicht van 
3.500 kg of 4.500 kg en u heeft de keuze tussen voorwielaandrijving en achterwielaandrijving  
met enkele of dubbele achterwielen.

De Vivaro is verkrijgbaar als Platform Cabine en heeft een max. 
toelaatbaar gewicht van 2.990 kg. Hij heeft een praktische lange 
wielbasis en is volledig ingesteld op een gespecialiseerde opbouw.

GEMAAKT OM TE PRESTEREN.
U weet precies wat u van uw bedrijfswagen verlangt. Wij weten precies hoe we hem moeten bouwen. En wij weten ook dat het voor uw bedrijf en uw werknemers essentieel is om 
over het juiste materieel te kunnen beschikken. Opel heeft daarom een ruim aanbod van speciale uitvoeringen die af-fabriek geleverd worden: Movano Open Laadbak, Kipper 
en Gesloten Laadbak. Welke bedrijfswagen u ook kiest, u profiteert van de expertise van één van de meest innovatieve en betrouwbare fabrikanten van bedrijfswagens in 
Europa.

Achterwaartse of driezijdige Kipper. 
Een laadplatform met een lengte van 3,2 m met 
aluminium of stalen zij- en achterborden, afgestemd op 
de behoeften van uw bedrijf.

Open Laadbak. 
De Open Laadbak is standaard voorzien van een 
harsgecoate houten antislipvloer, een stalen frame  
en verzonken, uittrekbare bevestigingsogen langs de 
rand van de laadvloer. De maximale lengte van de 
laadbak bedraagt 4,7 m en de zij- en achterborden  
van geanodiseerd aluminium zijn neerklapbaar.

Gesloten Laadbak. 
Met een laadvolume tot 22 m3 kan de Gesloten Laadbak 
enorme hoeveelheden lading verstouwen. Binnen in  
de sterke, lichtgewicht laadbak bevindt zich een 
volledig vlakke antislipvloer, die toegankelijk is via twee 
270° openslaande deuren.

MOVANO SPECIALE UITVOERINGEN
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Gesloten Laadbak.

De Gesloten Laadbak voorziet in elke 
transportbehoefte. Of het nu gaat om laadvolume, 
laadvermogen of trekgewicht, de Gesloten 
Laadbak biedt u de oplossing. Door de talloze 
maatwerkmogelijkheden is hij uitstekend geschikt voor 
alle soorten transport.

Autotransporter.

Op basis van Movano Chassis Cabine wordt de 
autotransporter opgebouwd. De Movano biedt met de  
krachtige BiTurbo dieselmotoren en 3.500 aanhang-
wagen gewicht alles wat u van een autotransporter mag 
verwachten.

Glasresteel.

Een opbouw met glasrestelen is de beste oplossing voor 
het veilig vervoeren van glas en/of kozijnen op uw bestel- 
wagen. Door gebruik te maken van lichtgewicht 
materialen wordt het laadvermogen van de Vivaro en  
Movano Gesloten Bestel maximaal benut. Wanneer u 
meer laadvermogen nodig heeft dan kunt u kiezen voor 
de opbouw met glasrestelen op de Movano Chassis Cabine.

Het Opel Certified Conversions programma bestaat momenteel onder andere uit de volgende ombouwspecialisaties:

Sinds jaar en dag werkt Opel Bedrijfwagens nauw samen met verschillende ombouwspecialisten om aan de  
groeiende vraag naar maatwerk te kunnen voldoen. Met de introductie van het Opel Certified Conversions 
programma tilt Opel de samenwerking naar een hoger plan. 

Geselecteerde ombouwspecialisten beschikken na het positief doorlopen van een uitgebreid certificeringsproces 
over de officiële fabrieksgoedkeuring van Opel Bedrijfwagens en worden opgenomen in het Opel Certified 
Conversions programma.

TALRIJKE MOBILITEITSOPLOSSINGEN

Door ons krachtige aanbod en de nauwe samen werking met 
(inter)nationale ombouwspecialisten profiteert u van de 
volgende voordelen:

• De ombouw van uw Opel Bedrijfswagen wordt 
geheel volgens officiële fabrieksvoorschriften 
gebouwd.

• De ombouw voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen.
• U krijgt minimaal 2 jaar garantie op uw Opel  

Bedrijfswagen én de ombouw.
• U kunt profiteren van een landelijk dekkend service 

netwerk.
• U kunt vertrouwen op het juiste mobiliteitsadvies.



www.opel.nl/bedrijfswagens
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda, NL. 
Sommige in deze uitgave geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens 
op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel bedrijfswagendealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van 
de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting 
eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opel houdt bij het ontwerp van haar producten ook rekening met het feit dat deze eens buiten 
gebruik gesteld zullen worden. Informatie hierover, alsmede over de uitvoering van recycling van buiten gebruik gestelde voertuigen, kunt u vinden op www.opel.nl.

General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.  

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 10,6 – 4,2; kms/liter 9,4 – 23,8; CO2 gr/km 126 – 249. 




