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MOVANO/VIVARO/COMBO

IZOTERMA WEWNĘTRZNA.
Zabudowa ruau.

Certyfikowane zabudowy to jakość stosowanych rozwiąza  zaaprobowanych 
przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy 
zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy.

• Izolacja termiczna części ładunkowej 
płytami warstwowymi poliestrowymi z 
pianką izolacyjną.

• Ściany i sufit białe  o gładkiej strukturze. 
Izolacja ścian o grubości 50 mm

• Drzwi tylne o gładkiej strukturze izolowa-
ne pianką 50mm

• Podłoga izolowana pianką, wzmocniona 
dwustronnie sklejką

• Futryna w świetle drzwi tylnych z dodat-
kową uszczelką zabezpieczającą.

• Drzwi boczne aktywne z możliwością 
użytkowania.
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MOVANO VIVARO COMBO

ZABUDOWA TYPU IZOTERMA WEWNĘTRZNA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lekka konstrukcja
• Wymienne moduły

• Niska masa zabudowy

• Większa ładowność

Jakość
• Precyzja wykonania

• Łatwość czyszczenia

• Certyfi kat PZH

• Kuweta pod montaż agregatu (z osłoną lub bez)

• Syfon spustowy odprowadzający wodę

• Podłoga z ryfl owanej blachy aluminiowej

• Dodatkowa ściana działowa ruchoma lub stała

• Listwy odbojowe z aluminium zabezpieczające
poszycia przestrzeni ładunkowej

Ściany i dach zabudowy to panele z wysokiej jakości 
laminatu wzmacnianego włóknem szklanym z zasto-
sowaniem żywicy poliestrowej, wypełnione izolato-
rem. Laminat jest odpornym na ścieranie. Podłoga 
antypoślizgowa jest także izolowana. Przednia ściana 
i dach przystosowane są do montażu wybranego 
agregatu chłodniczego. Zabudowa spełnia wymaga-
nia międzynarodowej certyfi kacji ATP.

• Dodatkowe drzwi boczne

• Dodatkowe drzwi  tylne 

• System półek z siatkami zabezpieczającymi

• Montaż ogrzewania z rozprowadzeniem w części
ładunkowej

Szczegóły
• Uchwyty wejściowe

• Oświetlenie LED

• Podłoga antypoślizgowa

FWD = napęd na przednie koła, RWD = napęd na tylne koła, SW = pojedyncze koła na osi tylnej  
L - długość nadwozia: 1 = standardowa, 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona    
H - wysokość nadwozia: 1 = standardowa, 2 = średnia

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA MOVANO POD ZABUDOWĘ

4x4 BiTurbo 2 lata/
40 tys. km

Bluetooth®

USB
ESP® Start/StopRWDFWD

Napęd na
przednią oś

Napęd na
tylną oś

Napęd na 
wszystkie koła

System oszczę-
dzania paliwa

Silniki podwój-
nie doładowane

Przeglądy ŁącznośćWspomaganie
kierowcy

Podwozie z pojedynczą kabiną

L2  5 643 mm

H1  3 256 mm

L3  6 293 mm
L4  6 843 mm

SILNIKI BiTurbo BiTurbo

2.3 CDTI
110 KM S/S*

2.3 CDTI
125 KM

2.3 CDTI
136 KM S/S*

2.3 CDTI
163 KM S/S*

1Dostępna również z podwójnymi tylnymi kołami (DRW)     2 Dostępna tylko z tylnymi podwój-
nymi kołami (DRW).  L – długość nadwozia: 1 = krótka, 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona 
H – wysokość nadwozia: 1 = standardowa. Napęd 4x4 tylko z napędem na tylną oś RWD.

*S/S – Start/Stop

WERSJE

Długość i wysokość Podwozie

L2 H1 FWD/RWD1

L3 H1 FWD/RWD1

L4 H1 RWD2




