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

• Zabudowa modułowa wykonana z UHSS – 
stali o ultra wysokiej wytrzymałości

• Rama nośna z planszą narzędziową

• Zestawy szuflad na narzędzia (ładowność 
do 50 kg) na prowadnicach kulkowych

• Półki w tym z plastikowymi pojemnikami na 
drobne elementy (ładowność do 120 kg)

• Półki wysokie z uchylnym frontem 
aluminiowym

• Wykładzina gumowa do półek

• Wykładzina piankowa do szuflad

• Szafy na narzędzia lub ubrania robocze

• Płyta podłogowa wodoodporna, antypośli-
zgowa, grubość 12 mm

• Panele ścienne, drzwiowe i sufitowe PVC, 
grubość 4 mm

• Zabezpieczenie nadkoli PVC

• Listwy i pasy do mocowania ładunku

• 36-miesięczna gwarancja na wszystkie 
produkty

Wymiary1  Szerokość (mm)     Głębokość (mm)

Szuflady 324-972 324-1 458

Półki 324-1 944 216-648

Szafy 486 324-486

Platformy 
wysuwne 324-1 458 324-2 500

1 Wymiary umieszczone w niniejszej ulotce są danymi orientacyj-
nymi, 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.

Combo Vivaro Movano



ZABUDOWA TYPU WARSZTATOWEGO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE I AKCESORIA

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA POD ZABUDOWĘ

Lekka konstrukcja
• Nowoczesne materiały UHSS

• 6x większa wytrzymałość

• Niższe zużycie paliwa i emisja spalin

• Większa ładowność pojazdu

Jakość i elastyczność
• Mocowanie do fabrycznych punktów montażu

• Łatwość utrzymania porządku

• Możliwość rozbudowy

• Zgodność z normami TÜV

• Plastikowe pojemniki Modul-Box

• Walizki Mobil-Box

• Plastikowe wkłady do szuflad

• Aluminiowe przegrody do szuflad i półek

• Zamki do szuflad Modul-Lock

• Blokady ładunku

• Uchwyty i pasy do mocowania ładunku

• Uchwyty na butle gazowe i gaśnice

• Uchwyty na węże i przewody

• Uchwyty do mocowania narzędzi

Bezpieczeństwo
• Zaliczone testy zderzeniowe

• Certyfikacja ISO 9001

• Zintegrowane rozwiązania ochronne 

• Uchwyty i stelaże do imadła

• Uchwyty ułatwiające wsiadanie

• Oświetlenie robocze LED 

• Oświetlenie zewnętrzne ostrzegawcze

• Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

• Agregaty prądotwórcze i przetwornice

• Sprężarki i instalacje pneumatyczne

• Bagażniki wewnętrzne i dachowe
do przewozu drabin

• Składane półki dla kurierów Delivery System

Nazwa modelu Długość regału (mm) Głębokość regału (mm) Wysokość regału  (mm) Dopuszczalne obciążenie półki (kg)

Combo L1 1 323-1 350 324 918 20,4-43,8 

Combo L2 Prawy: 1 161-1 188
Lewy: 1 674-1 701 324 918 24,5-48,6

Vivaro L1H1 Prawy: 999-1 026
Lewy: 1 971-1 998 324 918 22,8-65,1

Vivaro L2H1 Prawy: 1 323-1 350
Lewy: 2 295-2 349 324 918 26,8-67,8

Movano L2H2-3 Prawy: 1 188-1 323
Lewy: 2 484-2 511 324 1 350 39,1-100

Movano L3H2-3 Prawy: 1 998
Lewy: 3 159 324 1 350 60,9-133,8

Na zdjęciach są widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy firmy Modul-System 
Sp. z o.o. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki 
gwarancji i wymiany elementów. Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku dobierania opcji 
dodatkowych do zabudowy i pojazdu.


