MOVANO

ZABUDOWY NA PLATFORMIE.
Zabudowa BCC Polska.

Certyfikowane konwersje to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych
przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy
zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy.
Mobilny sklep spożywczy, bar, kontener i inne.

Dane techniczne1

• Nadwozie z płyt warstwowych izolowanych • Wszystkie meble wykonane z laminatu
poliestrowego
typu Sandwich z poszyciem z laminatu
poliestrowo-szklanego
• Wyposażenie wnętrza dostosowane do
indywidualnych potrzeb klienta
• Lekka konstrukcja samonośna
• Pojazdy spełniają normy higieniczne Polski
i Unii Europejskiej

• Prawa ściana boczna otwierana
od zewnątrz, wspomagana
siłownikami gazowymi
• Podłoga wodoodporna z impregnowanej
sklejki pokryta wewnątrz szczelną wylewką
z szarej żywicy i matą antypoślizgową

BCC
67-100 Nowa Sól
ul. Ekonomiczna 8

• Homologacja europejska

www.bccpolska.pl
biurohandlowe@bccpolska.pl
tel. +48 68 478 43 50

Kacper Przywecki
+48 693 54 20 67
kp@bccpolska.pl

Długość2 (mm)

3 200-4 200

Wysokość2 (mm)

2 100-2 300

Szerokość2 (mm)

2 200-2 300

Masa zabudowy (kg)

650-1 200

Wymiary i masy umieszczone w niniejszej ulotce są danymi
orientacyjnymi, dokładne parametry ustalane są po zabudowie
samochodu. Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu
zmienia się w wyniku dobierania opcji dodatkowych do zabudowy
i pojazdu.
2
Wymiary wewnętrzne.
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ZABUDOWA PLATFORMY TYPU SKLEP/FOOD TRUCK
Konstrukcja
• Bardzo lekka, samonośna
• Imponująca mobilność
• Pokaźna ładowność
Jakość
• Precyzja wykonania
• Dbałość o szczegóły
• Trwałe elementy mechaniczne
Szczegóły
• Indywidualna adaptacja zabudowy
• Nisko położona podłoga antypoślizgowa
• Wyjątkowo trwałe meble z poliestru, bez elementów drewnianych, projektowane „na miarę”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Niezależne zasilanie dostosowane do typu
zabudowy
• Projekty graficzne i całkowity „branding”
wykonywany dla klienta
• Kamera cofania
• Wyposażenie multimedialne
• Instalacja wodna, gazowa, elektryczna

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA MOVANO POD ZABUDOWĘ
PLATFORMA
2.3 CDTI
130 KM

Silniki

2.3 CDTI BiTurbo
145 KM Start/Stop

2.3 CDTI BiTurbo
170 KM Start/Stop

H2 2 463 mm
H1 2 270 mm

L2 5 530 mm
L3 6 180 mm

FWD
Napęd na
przednią oś

ESP®

Start/Stop

BiTurbo

Wspomaganie
kierowcy

System oszczędzania paliwa

Silniki podwójnie doładowane

Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy firmy BCC Polska. General Motors Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość,
jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany elementów.

2 lata/
40 tys. km

Bluetooth®
USB

Przeglądy

Łączność

