
COMBO CARGO  ZABUDOWA IZOTERMICZNA

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

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL



ZABUDOWA IZOTERMICZNA
Wyposażenie
//  / Samonośna lekka konstrukcja bez stelaży 
//  / Izolacja ścian, podłogi, dachu i drzwi: pianka poliureta-

nowa (do 0 ° C)
//  / Zewnętrzna powłoka z gładkiego laminatu poliestrowego
//  / Podłoga pokryta warstwą antypoślizgową
//  / Przygotowanie do montażu agregatu chłodniczego
//  / Certyfikat Polskiego Związku Higieny i zaświadczenie ATP  

(Konwencja Przewozu Towarów Łatwopsujących)

    1 796-1 860 mm

Standard 4 403 mm
XL 4 753 mm

SILNIKI 1.6 Diesel 75 KM M5 1.6 Diesel 100 KM 
Start//Stop M5

1.5 Diesel 131 KM 
Start//Stop M6

1.5 Diesel 131 KM 
Start//Stop A8

Standard o o o o

XL – o o o

WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ COMBO CARGO POD ZABUDOWĘ

Zabudowa
//  / Elementy przeznaczone wyłącznie do Opla Combo Cargo, 

odlewane w całości na powierzchnie przestrzeni bagażowej 
//  / Estetyczny wygląd  i precyzja wykonania zabudowy
//  / Trwałe elementy mechaniczne
//  / Gładka struktura ułatwiająca utrzymanie czystości
//  / Niski współczynnik przenikalności cieplnej, brak mostków 

cieplnych
//  / Grubość elementów od 40 do 55 mm dla izotermy lub od 55 do 

100 mm dla chłodni
//  / Drzwi tylne i boczne z podwójnymi uszczelkami, izolowane 

nakładkami izotermicznymi 
//  / Wodoszczelność wykończenia z laminatów  
//  / Możliwość demontażu wszystkich elementów 
//  / Podłoga typu wanna z podniesionym progiem przy drzwiach 

bocznych oraz spustem wody
//  / Opcjonalnie podłoga pokryta blachą aluminiową  

lub nierdzewną
//  / Tunel na przewody ułatwiający montaż agregatu
//  / System zabezpieczania ładunków na ścianach 
//  / Niska masa zabudowy, około 109 kg, oznacza dużą ładowność

Wymiary wewnętrzne po zabudowie izotermicznej              
Opel Combo Cargo L2H1                                                                              [ mm]

Długość przy podłodze 1 900

Długość w najkrótszym miejscu 1 660

Szerokość między nadkolami 1 100

Szerokość między ścianami przy podłodze 1 220

Wysokość wnętrza 1 070

Szerokość otworu drzwi tylnych 1 090

Wysokość otworu drzwi tylnych 960

Szerokość otworu drzwi bocznych 410

Wysokość otworu drzwi bocznych 880

Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku dobierania opcji dodatkowych do zabudowy i pojazdu. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy zewnętrznego producenta. Opel Poland Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany elementów. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy, mogą różnić się od rzeczywistego 
produktu i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia . 


