Movano

3 hoogtes, 4 lengtes, 2.800 tot 4.500 kg max. toelaatbaar gewicht, tot 170 pk.

1 veelzijdig aanbod.
Voor uw bedrijf moeten alle cijfers kloppen. Daarom wilt u kunnen vertrouwen
op bedrijfswagens die berekend zijn op hun taak en die sterk, maar vooral ook
groot genoeg zijn, voor uw dagelijkse werk. De Opel Movano is daar perfect
op afgestemd. Met een groot aantal uitvoeringen, een hoog comfortniveau,
sterke motoren, inclusief de mogelijkheid van achterwielaandrijving. Dat biedt
u de mogelijkheid de Movano te kiezen die volledig aan uw profiel voldoet.

2 concepten: voor- of achterwielaandrijving. Tot 3,5 t aanhangwagengewicht.

1 oplossing voor elk probleem.
Geen twee klussen zijn hetzelfde en iedere weg is weer anders. Wie vaak
zware lasten vervoert, zal de voorkeur geven aan achterwielaandrijving.
De Opel Movano biedt die mogelijkheid, in combinatie met twee lengtes
en een max. toelaatbaar gewicht (GVW) van 3.500 of 4.500 kg. Staat
wendbaarheid centraal, dan biedt de Movano met voorwielaandrijving
en een GVW tot 3.500 kg precies wat u nodig hebt.

270° openslaande achterdeuren1. 1.270 mm opening aan de zijkant2.

1 uitstekend toegankelijke laadruimte.
Een bedrijfswagen moet er niet alleen goed uitzien (hoewel de Opel Movano dat
zeker doet). Hij moet in de eerste plaats veel nuttige laadruimte bieden, die
uitstekend toegankelijk moet zijn. Daarom heeft de Movano achterdeuren die
tot 270° geopend kunnen worden (optie) en schuifdeuren met een opening
van 1.270 mm.2 Dat maakt laden en lossen van bijvoorbeeld Europallets een
stuk gemakkelijker.

1

Standaard 180° openslaande deuren; 270° openslaande deuren zijn optioneel.

2

1.050 mm voor de L1-uitvoering.

0 problemen.
Hoe u zit is net zo belangrijk als waar u zit. Of u nu zelf rijdt of chauffeurs in dienst heeft,
het is van vitaal belang dat de hele week achter het stuur niet tot rugklachten leidt.
De cabine van de Opel Movano is – van de keuze van de stoelen tot de ergonomisch
geplaatste schakelpook en het kantelbare stuurwiel – ontworpen om de bestuurder,
net als de wagen, dag in dag uit probleemloos op de weg te houden.

Instrumentenpaneel. De heldere, goed
afleesbare instrumenten zijn ergonomisch
geplaatst, voor minder vermoeidheid
en meer veiligheid.

Comfortabele bestuurdersstoel. Omdat
u vaak lange dagen achter het stuur zit,
is de Movano standaard uitgerust met
een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, die uitstekende
steun biedt.
Airconditioning. Om te zorgen dat
u verzekerd bent van een aangenaam
werkklimaat, is de Movano standaard
voorzien van airconditioning met een
pollenfilter (m.u.v. Selection).

Cabine

1 beroepschauffeur. 8,5 uur op de weg.

10 praktische opbergvakken. 2 aansluitingen voor 12 V.

1 productieve werkplek.
Wie in de Opel Movano rijdt, neemt zijn werkplek gewoon met zich mee. Met twee elektrische
aansluitpunten en een groot aantal opbergvakken, onder meer voor 2-literflessen, heeft u alles
altijd bij de hand. Een groot aanbod van opties biedt u de mogelijkheid uw werkruimte helemaal
aan uw eigen behoeften aan te passen. Bijvoorbeeld met de optionele 6-voudig verstelbare
comfort-bestuurdersstoel met arm- en lendensteun. Of de bijzonder praktische multifunctionele
bijrijdersbank, met een uittrekbaar clipboard, een neerklapbare rugleuning met draaitafel
en opbergruimte onder de bank. Ook een geluiddempende scheidingswand behoort tot de
optiemogelijkheden.
Een groot aantal opbergvakken. Praktisch, prettig en efficiënt. Plaats voor vrijwel alles wat u zakelijk of privé bij de hand
wilt hebben.

Cabine

Meer vermogen. Hoger koppel.

Lagere uitstoot.
Alle motoren voor de Movano voldoen aan de Euro 6 emissienorm en in alle
vermogensklassen zijn motoren met Start/Stop beschikbaar. De BiTurbo-motoren
zijn bovendien voorzien van de Eco-modus, waarmee nog meer brandstof
kan worden bespaard, door de motorprestaties en het energieverbruik van de
airconditioning te optimaliseren.

Motoren
Cilinderinhoud (cm3)
Max. vermogen in kW (pk)
bij tpm
Max. koppel (Nm)
bij tpm
Transmissie
Emissienorm

2.3 CDTI

2.3 CDTI
Start/Stop

2.3 CDTI

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop 125 kW (170 pk)

2.298
81 (110)
3.500
290
1.500
6-versnellingsbak

2.298
81 (110)
3.500
290
1.500
6-versnellingsbak

2.298
96 (130)
3.500
320
1.500
6-versnellingsbak

2.298
107 (145)
3.500
360
1.500
6-versnellingsbak

2.298
125 (170)
3.500
380
1.500
6-versnellingsbak
6-traps Tecshift®

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel bedrijfswagendealer.
Brandstof
Brandstofverbruik
(l/100 km)1
In de stad
Buiten de stad
Gemiddeld
Gemiddelde CO2-uitstoot (g/km)1

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

9,0–8,1
7,2–6,9
7,6–7,4
197–191

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

7,8–7,4
6,8–6,6
7,2–6,9
186–179

Diesel
7,9–7,6
7,0–6,8
7,3–7,0
189–183

7,9–7,7
7,0–6,8
7,3–7,1
189–184

Achterwielaandrijving
Motoren

2.3 CDTI BiTurbo

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop

Cilinderinhoud (cm3)
Max. vermogen in kW (pk)
bij tpm
Max. koppel (Nm)
bij tpm
Transmissie

2.298
96 (130)
3.500
320
1.500
6-versnellingsbak

2.298
107 (145)
3.500
360
1.500
6-versnellingsbak

2.298
120 (163)
3.500
380
1.500
6-versnellingsbak

Euro VIc

Euro VIc

Euro VIc

Emissienorm

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie
de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel bedrijfswagendealer.
Brandstof
Brandstofverbruik
(l/100 km)1
In de stad
Buiten de stad
Gemiddeld
Gemiddelde CO2-uitstoot (g/km)1
1

Diesel
9,6–9,3
9,2–8,7
9,3–9,0
242–232

Diesel
8,5–8,2
8,6–8,1
8,6–8,2
222–212

Diesel
8,5–8,2
8,6–8,1
8,6–8,2
222–212

EU-bandenlabel
Bandenmaat

195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Brandstof-efficiëntieklasse

B

B

E–B

Klasse grip op nat wegdek

B

B

C–B

E–C
B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

72

71

73–70

73–70

Geluidsklasse

Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen.
Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag de meest recente informatie. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald op basis van de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). De cijfers
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van een aanbod. Ze zijn uitsluitend gegeven om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen, maar kunnen
afwijken van het reële brandstofverbruik tijdens dagelijks gebruik, dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. Extra uitrusting en opties kunnen bijdragen tot verhoging van het leeggewicht van het voertuig en kunnen van invloed zijn op
het maximale laadvermogen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De aangegeven cijfers zijn berekend exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. De cijfers op op deze pagina zijn gegeven op basis van de
typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

Motoren

Voorwielaandrijving

1 wagen die alles aankan.
Airbags, ABS, ESP ® en een stevige scheidingswand over de volledige hoogte zijn absolute
vereisten als het om de veiligheid van grotere bestelwagens gaat. De Opel Movano is daarnaast
ook uitstekend bestand tegen zijwind, heeft standaard bevestigingsogen op de laadvloer
en biedt uitstekend zicht op de weg. De optionele regensensor en Automatic Lighting Control
vergroten de veiligheid nog meer, door ervoor te zorgen dat de koplampen en ruitenwissers
van de Movano automatisch reageren op de licht- en weersomstandigheden.

Lane Departure Warning en Grootlichtassistent. Twee slimme systemen die
het rijden in de Movano veiliger maken.
Lane Departure Warning waarschuwt
u als u onbedoeld uw weghelft verlaat.
Grootlicht-assistent schakelt automatisch van dimlicht naar grootlicht als de
verkeerssituatie dat toelaat. Optie.

Statische bochtverlichting. Wordt bij
lage snelheden geactiveerd door de
richtingaanwijzer en werpt extra licht
op zones links en rechts van de auto,
precies waar het nodig is. Optie.

Elektronisch Stabiliteitspogramma
(ESP ®). Een combinatie van geavanceerde systemen die de veiligheid
aanzienlijk vergroten, standaard op
de Movano met achterwielaandrijving.
Dankzij onder meer Hill Start Assist,
Trailer Stability Program en Enhanced
Traction Mode zorgt ESP ® dat de Opel
Movano in elke situatie stabiel blijft.

Veiligheid

12 tunnels. 4 heftige regenbuien.

1 slimme investering.
Dankzij een totaal laadvolume tot 15,8 m3, een laadvermogen
tot 2,2 t en een laadvloer met een lengte tot ruim 4,30 m
verstouwt de Opel Movano met het grootste gemak enorme
hoeveelheden goederen.

Bescherming voor de laadruimte. Robuuste houten panelen over de halve of
volledige hoogte van de zijwanden en een gecoate houten vloer beschermen
de laadruimte tegen beschadiging. De panelen zijn perfect op maat gemaakt
voor de Movano en zijn zo geconstrueerd dat ze het gebruik van de bevestigingsogen niet belemmeren (optie).

Gesloten Bestel

Tot 15,8 m3 laadruimte. Tot 2,2 t laadvermogen.

Opel Movano Gesloten Bestel.
Alle versies van de Movano Gesloten Bestel hebben twee dingen gemeen: ze bieden
een zee van ruimte, die uitstekend te benutten is. Via de max. 1.270 mm brede
schuifdeuren aan de zijkanten kan met gemak een Europallet naar binnen worden
geschoven. Bij de H1- en H2-versie lopen de achterdeuren over de volle hoogte,
zodat ladingen met een hoogte tot 1.894 mm (H2) geen enkel probleem vormen.
De maximale lengte van de laadruimte bedraagt 4.383 mm. De handig geplaatste
bevestigingsogen en -haken bieden meer dan genoeg mogelijkheden om de lading
stevig vast te zetten. Een robuuste metalen scheidingswand om de inzittenden
te beschermen, is standaard.
U heeft de keuze uit vier max. toelaatbare gewichten, vier lengtes, enkel- of dubbellucht, voorwiel- of achterwielaandrijving, drie dakhoogtes en een groot aantal
efficiënte motoren, met een handgeschakelde 6-versnellingsbak of Tecshift®.
Daarnaast is er een groot aantal opties en accessoires om het comfort, het dagelijks gemak en de praktische inzetbaarheid nog te vergroten. Zo is er altijd een
Opel Movano Gesloten Bestel die precies in uw businessplan past.

RWD = achterwielaandrijving
DRW = dubbele achterwielen
(dubbellucht)

Alle maten in mm.
563

562

1024

3182
5048

842

SRW 704/DRW 717

557
842

842

1024

4332
6198

1674

3682
6198

842

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3H2/H3 FWD

1674

4332
6848

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)
1577

1724

1820

2488

1577

1080

1380

1765

3733

2744

1577

MOVANO

MOVANO

MOVANO

L3 (SRW/DRW)

1750
2070

1730
2470

1612
2470

L3H2/H3 FWD

H2/H3 FWD

H2/H3 RWD (DRW)

Alle maten in mm.
Op deze pagina worden alleen de belangrijkste gegevens getoond. Meer details en afmetingen vindt u in de technische specificaties, die u op www.opel.nl/movano kunt downloaden.

SRW 2535/DRW 2557

1684

1798/2048

1270

SRW 2794/DRW 2808

SRW 2786/DRW 2815

1684

2488

1894/2144

1780

1798/2048

1270

1270

SRW 696/DRW 724

L2H2/H3 FWD

SRW 2527/DRW 2549

L1H1/H2 FWD

1024

3682
5548

2744

842

FWD = voorwielaandrijving
SRW = enkele achterwielen
(enkellucht)

2749

2500

1780

2307

2500

1700/1894

1581/1780

1894/2144

1270

1050

Gesloten Bestel

Gesloten Bestel: afmetingen

Gesloten Bestel: uitvoeringen

L: Lengte wielbasis 1 = kort
H: Dakhoogte
1 = standaard

2 = standaard
2 = middel

3 = lang
3 = hoog

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 FWD

L3H3 FWD

L3H2 RWD (SRW)

L3H3 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

L3H3 RWD (DRW)

L4H2 RWD (SRW)

L4H3 RWD (SRW)

L4H2 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)

4 = extra lang

Laadcapaciteiten

Max. toelaatbaar
gewicht (GVW)

Max.
laadvermogen1

Max.
laadvermogen
op het dak

Laadvolume

Max.
lengte laadvloer

Breedte
laadvloer
max./tussen
wielkasten

Max.
hoogte laadcompartiment

Draaicirkel
(tussen stoep
randen/muren)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in m3)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in m)

FWD (voorwielaandrijving)
L1H1

2.800

973

150

7,8

2.583

1.765/1.380

1.700

12,0/12,5

L1H1

3.300

1.468

150

7,8

2.583

1.765/1.380

1.700

12,0/12,5

L1H1

3.500

1.663

150

7,8

2.583

1.765/1.380

1.700

12,0/12,5

L1H2

2.800

945

150

8,6

2.583

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L1H2

3.300

1.440

150

8,6

2.583

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L1H2

3.500

1.635

150

8,6

2.583

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L2H2

3.300

1.396

200

10,3

3.083

1.765/1.380

1.894

13,6/14,1

L2H2

3.500

1.591

200

10,3

3.083

1.765/1.380

1.894

13,6/14,1

L2H3

3.300

1.360

200

11,7

3.083

1.765/1.380

2.144

13,6/14,1

L2H3

3.500

1.550

200

11,7

3.083

1.765/1.380

2.144

13,6/14,1

L3H2

3.500

1.510

200

12,5

3.733

1.765/1.380

1.894

15,7/16,2

L3H3

3.500

1.470

200

14,1

3.733

1.765/1.380

2.144

15,7/16,2

RWD (achterwielaandrijving)
L3H2 enkellucht

3.500

1.202

200

11,8

3.733

1.765/1.380

1.798

13,6/14,1

L3H3 enkellucht

3.500

1.171

200

13,5

3.733

1.765/1.380

2.048

13,6/14,1
13,6/14,1

L3H2 dubbellucht

3.500

1.147

200

11,8

3.733

1.765/1.080

1.798

L3H3 dubbellucht

3.500

1.151

200

13,5

3.733

1.765/1.080

2.048

13,6/14,1

L3H2 dubbellucht

4.500

2.183

200

11,8

3.733

1.765/1.080

1.798

13,6/14,1

L3H3 dubbellucht

4.500

2.151

200

13,5

3.733

1.765/1.080

2.048

13,6/14,1

L4H2 enkellucht

3.500

1.202

200

13,9

4.383

1.765/1.380

1.798

15,7/16,2

L4H3 enkellucht

3.500

1.171

200

15,8

4.383

1.765/1.380

2.048

15,7/16,2

L4H2 dubbellucht

3.500

1.147

200

13,9

4.383

1.765/1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 dubbellucht

3.500

1.105

200

15,8

4.383

1.765/1.080

2.048

15,7/16,2

L4H2 dubbellucht

4.500

2.147

200

13,9

4.383

1.765/1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 dubbellucht

4.500

2.105

200

15,8

4.383

1.765/1.080

2.048

15,7/16,2

Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het reële leeggewicht en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld. De cijfers op op deze pagina’s zijn gegeven op basis van de typegoedkeuring;
de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.
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Gesloten Bestel

Gesloten Bestel: maten en gewichten

Audio, navigatie en communicatie.
Systemen die u goed op weg helpen.
Contact houden, precies weten waar u heen moet, hoe u er het beste kunt komen en hoe het met het verkeer
gesteld is – dat maakt het werk een stuk makkelijker en efficiënter. Mensen werken daarnaast het beste
als ze zich ontspannen voelen. Daarom biedt de Opel Movano de keuze uit audio- en navigatiesystemen
die perfect in deze wagen passen.

Navi 80 IntelliLink.1 Een geavanceerd infotainmentsysteem met een groot 7-inch
kleuren-touchscreen dat naast betrouwbare navigatie een indrukwekkende reeks
functies biedt, met bediening via het stuurwiel of voice control. Met kaarten van
heel Europa, een externe stereo-aansluiting (aux-in) en USB-poort, Bluetooth®
voor handsfree bellen en audio-streaming, een CD-speler met ondersteuning van
MP3 en WMA, en voorlezen van sms-berichten. Naast een hoogwaardige AM/FMradio is ook digitale radio (DAB+) standaard. Op het grote kleurenscherm worden
ook de beelden van de optionele achteruitrijcamera weergegeven. Inbegrepen is
bovendien een gratis abonnement op TomTom LIVE services tot 2020.
TomTom LIVE. Een uitgebreide bundel met waardevolle services, om u elke rit alle
actuele informatie te bieden die u nodig heeft. TomTom HD Traffic helpt u met
gedetailleerde verkeersinformatie de snelste route te plannen. Search & Go met
TomTom Places vindt bestemmingen als winkels en bedrijven en navigeert u er
rechtstreeks naartoe. LIVE Quick GPS zorgt voor de meest exacte GPS-positionering.
Tot slot biedt het pakket betrouwbare weersvoorspellingen, zodat u uw route
daarop kunt afstemmen.

Andere functies zijn onder meer actuele TMC-verkeersberichten, spraakgestuurde
bediening van een aangesloten smartphone, stuurwielbediening, USB- en externe
stereo-aansluiting en Bluetooth® voor handsfree bellen en audio-streaming. Zowel
AM/FM-radio als digitale radio (DAB+) zijn standaard. Het touchscreen geeft ook
de beelden van de optionele achteruitrijcamera weer.

CD 16 BT USB. Radio/CD-speler met
geïntegreerd display en stuurwiel
bediening, voorzien van diverse aansluitmogelijkheden, via de externe
stereo-aansluiting (aux-in), Bluetooth®
en twee USB-poorten. Standaard op
alle uitvoeringen, behalve Selection.
R 15 BT USB. Tuner met geïntegreerd display, dat ook de tijd aangeeft. Met RDS EON,
Bluetooth®, 2 USB-poorten en externe stereo-ingang, 2 x 20 W. Standaard op de
Movano Selection-uitvoering.

Stuurwielbediening. Alle infotainmentsystemen voor de Opel Movano
zijn standaard vanaf het stuurwiel te
bedienen. Zo wordt u zo min mogelijk
afgeleid en kunt u uw ogen des te
beter op de weg houden.

Bluetooth®-aansluiting. Gemakkelijk te bedienen en vrijwel universeel. Met
Bluetooth® belt u handsfree, zodat u uw handen veilig aan het stuur kunt houden.
Standaard op alle uitvoeringen van de Movano.

1

Optie.

Audio, navigatie en communicatie

Navi 50 IntelliLink.1 Dit gebruiksvriendelijke systeem met een groot 7-inch kleurentouchscreen biedt dynamische navigatie via 2D- of 3D-weergave. De kaarten voor
West-Europa kunnen eenvoudig via USB worden vernieuwd.

Comfort
Electronic Climate Control. Dit zeer
precies regelbare klimaatsysteem zorgt
dat de door u ingestelde temperatuur
steeds gehandhaafd wordt (optie).

Standkachel. Directe verwarming en een
ontwasemde voorruit zodra u de cabine
instapt. De standkachel is beschikbaar
met programmeerbare timer, die de
cabinetemperatuur en verwarmingsduur
regelt (optie).

Standkachel met afstandsbediening.
Maakt het mogelijk om de standkachel
van afstand te starten. Het display toont
alle belangrijke instellingen (optie).

Aansteker en asbakje. Het uitneembare
asbakje past in een bekerhouder; de
aansteker kan worden aangesloten op
een van de 12 V-aansluitingen (optie).

Snoeks Dubbele Cabine.
Wilt u veilig en comfortabel meer personen in de Opel Movano kunnen vervoeren, dan
is de Dubbele Cabine van onze partner Snoeks een elegante en efficiënte oplossing.
Deze ombouw-variant, die te bestellen is via de Opel bedrijfswagendealer, voegt
een extra 3-zitsbank en een geïntegreerde scheidingswand met raam toe.
De Snoeks Dubbele Cabine is stijlvol uitgevoerd en bijzonder fraai afgewerkt. Hij
voldoet aan de hoogste Europese veiligheidseisen. Alle zitplaatsen zijn voorzien van
3-punts veiligheidsgordels en in hoogte verstelbare, kantelbare hoofdsteunen.
De achterbank biedt optimale beenruimte en uitstekend zitcomfort. De zijwand en
bankring zijn voorzien van praktische opbergvakken. U heeft de keuze uit twee
uitrustingsniveaus (Comfort en Elegance) en diverse optiemogelijkheden, zoals
armsteunen. Uw Opel bedrijfswagendealer informeert u graag over alle details.

Bestuurdersstoel met hydraulisch
onderstel en armsteun. Extra comfort
voor wie vaak op oneffen terrein rijdt
of lange afstanden aflegt. De stoel
is voorzien van regelbare vering en
vooruit, achteruit, in hoogte en helling
verstelbaar (optie).

Uitrusting

Comfort-bestuurdersstoel. De 6-voudig
verstelbare comfort-bestuurdersstoel
(optie) biedt u de mogelijkheid om de
stoel exact aan uw postuur en favoriete
rijhouding aan te passen. Hij is voorzien
van een verstelbare lendensteun en
armsteun. Eveneens leverbaar voor de
bijrijder.

Bestuurdersplaats

Exterieur
Boordcomputer. Toont nuttige informatie
over onder meer brandstofverbruik,
actieradius, gereden tijd en afgelegde
afstand (standaard, m. u. v. Selection).

Treeplank achterzijde. Met antislipoppervlak; maakt het makkelijker om
in de laadruimte te stappen (optie).

Digitale tachograaf. Eenvoudig door
de bestuurder te bedienen. Voldoet
aan alle wettelijke eisen en houdt
bijzonder accuraat de rij- en rusttijden
bij (optie).

Afneembare trekhaak. Trekhaak met
balkoppeling, om de kracht van de
Movano nog beter te kunnen benutten
(optie).

Cruise Control met snelheidsbegrenzer.
De Cruise Control is vanaf het stuurwiel
te bedienen en biedt de bestuurder de
mogelijkheid een tijdelijke maximumsnelheid in te stellen (standaard, m. u. v.
Selection).

Vaste snelheidsbegrenzer. Kan geprogrammeerd worden voor vier vooraf ingestelde
snelheden. Kan niet door de bestuurder uitgeschakeld worden (optie).
Automatische verlichting en ruitenwissers. Als optie leverbaar om te voorkomen dat
de bestuurder afgeleid wordt en om de veiligheid te vergroten.
Derde sleutel. Vooral zeer handig voor eigenaars van een groot wagenpark of
bij gedeeld gebruik van een wagen: de derde sleutel is een exacte kopie van de
andere twee (optie).

Uitstekend beveiligd. Het anti-diefstal
alarmsysteem met afstandsbediening,
maakt gebruik van bewegingssensoren
om de hele wagen (motorcompartiment,
cabine en laadruimte) uitstekend te beveiligen tegen indringers (optie).

Park Pilot achter. Waarschuwt de
bestuurder met een geluidssignaal
om schade bij het achteruitrijden
te voorkomen (standaard, m. u. v.
Selection).

Deadlock-sloten. Extra beveiliging,
beschikbaar voor alle uitvoeringen
(optie).

Mistlampen vóór. De mistlampen liggen
verzonken in de voorbumper om ze te
beschermen tegen beschadiging en zijn
optimaal gepositioneerd (optie).

Dodehoekspiegels en breedbeeldspiegel. Buitenspiegels met een dubbele lens
verminderen het gevaar van dode hoeken aan beide zijden aanzienlijk. Daarnaast
is de Movano voorzien van een grote, bolle spiegel in de zonneklep aan passagierskant, die nóg meer overzicht biedt, wat vooral op onoverzichtelijke kruispunten een
voordeel is.

Extra systemen
Krachtafnemer (PTO). Een extra aandrijving op de motor is leverbaar op de Movano.
Voor zwaardere taken is op alle uitvoeringen met achterwielaandrijving eveneens
een krachtafnemer op de versnellingsbak leverbaar (optie, alleen op achterwielaandrijving).

Onderstel
Differentieelblokkering. Ondersteunt rijden op ruige of gladde ondergrond en is
als optie leverbaar op de modellen met achterwielaandrijving.
Luchtgeveerde achteras. Voor nog meer rijcomfort en veiliger transport van de
lading is als optie een in hoogte verstelbare luchtgeveerde achteras leverbaar voor
modellen met voorwielaandrijving.

Extra accu. Aanbevolen voor voertuigen met extra verwarmings- en airconditioningsystemen en andere toestellen die elektriciteit verbruiken (optie).

Uitrusting

Veiligheid en beveiliging

Accessoires: exterieur
Ladder voor achterzijde. Gemaakt
van robuust staal, voor gemakkelijke
toegang tot het dak. Leverbaar voor
alle dakhoogtes.

Allesdrager. Licht maar sterk, met aluminium dwarsstangen, voor lange vrachten
met een gewicht tot 200 kg, zoals pijpen, ladders, steigers enz.

Aluminium dakimperiaal. Sterk, praktisch
en zeer geschikt om ladingen tot 200 kg
moeiteloos op het dak te vervoeren.
Leverbaar voor alle lengte-uitvoeringen
van de Movano.

Loopplank voor dakimperiaal. De
lichte, stevige ladder van geperforeerd
aluminium vergemakkelijkt de toegang
tot het dak. Alleen te gebruiken in combinatie met het dakimperaal. Leverbaar
voor alle uitvoeringen van de Movano.

Stoelhoezen “Standaard”. De donker
grijze stoelhoezen van slijtvast polyester
zijn gemaakt om de bekleding van uw
Movano te beschermen en zien er zeer
fraai uit. Op maat gemaakt voor een
perfecte pasvorm.

Automatten “Fijne rib”. Praktisch, slijt
vast en mooi afgewerkt. De donkergrijze
automatten met “Movano”-belettering
zijn precies op maat gemaakt voor de
vloer van de cabine. De set omvat matten
voor bestuurders- en bijrijderskant.

Rubberen automatten. Op maat
gemaakt voor de Movano. Lichtgrijze
rubbermatten beschermen de cabine
uitstekend tegen vuil en vocht en kunnen
gemakkelijk verwijderd worden om
schoon te maken.

Stoelhoezen “Premium”. Donkergrijze
stoelhoezen van lederlook-materiaal
bieden een stijlvolle, luxe uitstraling
en beschermen de originele bekleding
uitstekend.

Achteruitrijcamera. Geeft helder zicht
op het gebied achter de Movano, via het
3,5-inch LCD-scherm in de zonneklep aan
bestuurderskant, of in combinatie met
een navigatiesysteem via het het navi
gatiedisplay. Het systeem wordt automa
tisch geactiveerd zodra in de achteruit
wordt geschakeld. Optie.
Multimedia-aansluiting. Via de USBen externe stereo-ingang in het dash
boardkastje kunt u eenvoudig mobiele
apparatuur aansluiten op de speakers
van de wagen. De aangesloten appara
tuur kan bovendien vanaf het stuurwiel
worden bediend.

Opties en accessoires

Accessoires: interieur

Pulse, Antraciet.

Pulse Vinyl, Antraciet.

North Sea Blue

Signal Blue

Poppy Red

Mandarin Orange

Saffron Yellow

Ink Blue

Halo Silver1

Ambient Blue1

Pearl Black1

1

Metallic.

Kleuren en bekledingen

Arctic White

Een service-interval van 40.000 km.1 2.000 EU-servicepunten.

1 geruststellend gevoel.
Eén gedachte stond centraal bij het ontwikkelen van de Opel Movano: uw bedrijfswagen moet dag in dag uit klaarstaan voor
uw bedrijf en uw klanten – en dus zo weinig mogelijk tijd in de garage doorbrengen. Daarom heeft de Opel Movano genoeg
aan een minimaal aantal servicebeurten en is hij voorzien van een uitvoerige garantie van onder meer 6 jaar op doorroesten.
Voordat hij in de showroom stond, is de Movano bovendien uitvoerig getest, op de testbank en tijdens 3,2 miljoen testkilometers
op de weg.
Is onverhoopt toch tussentijds onderhoud nodig, dan kunt u terecht bij ruim 2.000 bedrijfswagenspecialisten in heel Europa.
Zij zorgen dat uw Opel Movano zo snel mogelijk weer op de weg is en stellen, wanneer het toch langer duurt, vervangend
vervoer ter beschikking.
Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag uitvoerige informatie over service, onderhoud en leasemogelijkheden.

1

Of 2 jaar.

SUPERIEURE SERVICE.
Geniet van de beste service voor u en uw Movano
via het exclusieve klantenprogramma van Opel.
Dit veelzijdige programma is toegankelijk via de
website of de myOpel app.
myOpel is gratis voor alle Opel-rijders en biedt
u veel gemak en voordeel:
// Unieke aanbiedingen voor u en uw Movano
// Een herinnering als het tijd is voor onderhoud
// Handig online een werkplaatsafspraak
maken
// Overal de dichtstbijzijnde Opel bedrijfs
wagendealer vinden
// Online toegang tot al uw voertuiggegevens
en de onderhoudsgeschiedenis
Schrijf u in op myOpel.nl en ontdek wat dit
unieke programma u te bieden heeft. Voor
nog meer gemak kunt u nu ook gratis de
myOpel app downloaden.

wij nemen u graag
werk uit handen.
Omdat u al genoeg aan uw hoofd hebt, maken wij het u zo eenvoudig mogelijk
om uw bedrijfswagens helemaal af te stemmen op uw behoeften:
1. Regel alles in één bezoek aan uw Opel bedrijfswagendealer.
2. Kies de ombouw of inrichting die u nodig hebt – alles komt overzichtelijk op één factuur.
3. Uw wagen wordt gebruiksklaar en met volledige garantie afgeleverd.
DE VOORDELEN VAN OPEL CONVERSIONS2GO:
// Alles geregeld in één transactie: eenvoudiger en meer overzicht
// Al onze partners voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Opel
// Kortere wachttijden: uw wagen is snel weer inzetbaar
// Reserve-onderdelen zijn nog 12 jaar leverbaar: gegarandeerd
Vraag uw Opel bedrijfswagendealer om meer informatie.

CONVERSIONS

2GO

Maatwerk
van betrouwbare partners.

CONVERSIONS

2GO

De ombouw en inrichting van bedrijfswagens is specialistenwerk. Daarom werken wij onder het label “Conversions2Go” samen
met gerenommeerde partners, die aan de hoge kwaliteitseisen van Opel voldoen.

Dubbele Cabine van Snoeks1

Oberaigner 4-wielaandrijving1,3

Een extra 3-zitsbank en scheidingswand, met een
uitstraling van hoge kwaliteit, om tot 6 personen
comfortabel plaats te bieden in de Opel Movano.
Zie voor meer details blz. 25.

Onder zware omstandigheden biedt de vierwielaandrijving
van Oberaigner de ideale oplossing. De 50/50-verdeling
van het koppel over de voor- en achterwielen waarborgt dat
de Movano echt élke uitdaging aankan.

“Globelyst” laadruimtesysteem
van Sortimo1,2

Voertuig-telematica van
Masternaut 1

Houd uw laadruimte opgeruimd, om efficiënt te kunnen
werken. De laadruimte-inrichting van Sortimo helpt u om
gereedschap, onderdelen en materieel overzichtelijk en
veilig op te bergen, met een ruim assortiment legborden,
lades, bakken en borgriemen.

De slimme oplossing voor een efficiëntere en veiligere inzet
van bedrijfswagens, met “Live Track & Trace” om uw wagens
via internet te volgen. De Premium-versie ondersteunt
chauffeurs met directe feedback over hun rijgedrag en geeft
inzicht in de rijgegevens via de portal of de mobiele app.
Inclusief 24/7 ondersteuning door Masternaut.

 e ombouw door onze partners wordt geproduceerd en ondersteund door de respectievelijke ombouwers, die (voor zover van toepassing) het COC-document conform EU-richtlijn 2007/46
D
voor hun product verstrekken. De ombouwsystemen worden gegarandeerd door de respectievelijke ombouwers; Opel Nederland is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de componenten.
Specifieke onderdelen kunnen bij de ombouwers worden besteld.
2 
Het Globelyst-systeem van Sortimo vermindert het beschikbare laadvermogen van de Movano met 141 kg.
3
Beschikbaar vanaf november 2018.
1

NL/MY18

Opel Service.
Service door heel Europa.
Meer dan 6.000 Opel werkplaatsen door heel
Europa, waaronder ruim 2.000 bedrijfswagen
specialisten, staan voor u klaar om u persoonlijke,
professionele en punctuele service te bieden.
Opel4Business Bedrijfswagens.
Uw garantie dat u op ieder moment, waar u ook
bent, verzekerd bent van de allerbeste en meest
complete service voor uw Opel Bedrijfswagen.
Deze uitgebreide service omvat onder meer:

Bij onderhoud en reparatie profiteert u van de
gratis haal- en breng service voor de bestuurder
(tot 15 min. rijtijd). De Opel bedrijfswagendealer
heeft bovendien flexibele openingstijden, zodat
u geholpen kunt worden wanneer het u het beste
uitkomt.

Leasing.
Het kan interessant zijn om uw Opel Bedrijfswagen
te leasen, met voorwaarden die aan uw situatie
kunnen worden aangepast. Opel Leasing biedt
u een compleet aanbod voor het beheer van uw
bedrijfswagenpark, op maat voor uw bedrijf.

Opel Assistance Plus met Europadekking.
Zolang uw Opel Bedrijfswagen volgens het
serviceboekje wordt onderhouden door de Opel
bedrijfswagenreparateur bent u in heel Europa
verzekerd van hulp bij pech. Deze mobiliteits
garantie geldt voor de volledige levensduur van
de wagen, zonder kilometerbeperking.

Verzekeringen.
Op www.opelverzekeringen.nl vindt u informatie
over onze speciale bedrijfswagenverzekering.
Tevens biedt deze site u de mogelijkheid om een
berekening te maken of meteen een verzekering
af te sluiten. Uiteraard kan uw Opel bedrijfswagendealer u ook van alle informatie voorzien.

Altijd bereikbaar.
Via 0800-0991222 zijn wij 24/7 bereikbaar voor
assistentie bij pech onderweg. Daarnaast kunt
u tijdens kantooruren via 020-6545751 bij ons
terecht met al uw vragen over uw Opel Bedrijfswagen of onze service.

Vraag uw Opel bedrijfswagendealer naar de
volledige inhoud en de voorwaarden van het
Opel4Business Bedrijfswagens serviceprogramma.

Directe service.
De Opel bedrijfswagendealer heeft alle
courante onderdelen op voorraad, zodat u bij
een onderhoudsbeurt of een kleine reparatie
doorgaans binnen 3 uur geholpen kunt worden.

Financieringsmogelijkheden.
Opel Financial Services biedt u diverse financial
lease oplossingen voor de aanschaf van uw Opel
Bedrijfswagen. Uw Opel bedrijfswagendealer informeert u graag over de mogelijkheden.

6 jaar garantie op doorroesten.
Opel geeft u een betrouwbare, lange garantie
op doorroesten van binnenuit, overeenkomstig
de voorwaarden in uw serviceboekje.
Recycling.
Informatie over het recyclingprogramma en de
verwerking van ingeleverde auto’s en onderdelen
vindt u op www.opel.nl
Heeft u vragen? Uw Opel bedrijfswagendealer
geeft u graag volledige informatie.
Of ga naar: www.opel.nl/bedrijfswagens

Opel Rent huurautoservice.
Opel Rent zorgt dat u mobiel blijft, bijvoorbeeld
wanneer u uw wagen even moet missen voor
onderhoud of reparatie.
2 jaar garantie op nieuwe bedrijfswagens.
Opel geeft op iedere nieuwe wagen 2 jaar garantie,
gerekend vanaf de registratiedatum of de datum
waarop hij werd afgeleverd. Uiteraard zonder
kilometerlimiet.

Vanaf begin 2018 zal de Movano uitgerust zijn met een donkergrijs dashboard zoals afgebeeld op de foto’s in deze brochure. Movano’s die eerder besteld worden, zijn mogelijk uitgerust met een tweekleurig dashboard. Vraag uw Opel bedrijfswagendealer om meer informatie.
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. 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. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr.
12013025). Informeer bij uw Opel bedrijfswagendealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54–62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

www.opel.nl/bedrijfswagens
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