
  Movano



3 višine strehe. 4 dolžine vozila. Skupna masa vozila 3500 do 4500 kg in moč  
do 125 kW (170 KM).

1 celovita izdelava.

Kot prikazujejo številke ...
V poslovnem svetu ni prostora za napake – vse mora prispevati k uspehu. Večja 
moč, več različic, večje udobje za voznika in možnost izbire pogona na zadnji  
kolesi. Opel Movano je lahko povsem prilagojen zahtevam vašega poslovanja.







2 možnosti pogona: na prednji ali zadnji kolesi. Možnost vleke do 3 tone  
težkega priklopnika.

1 odgovor na vsak izziv.

Niti dva opravka nista enaka in prav tako niti dve poti. Če morate pri svojem delu 
vleči težke prikolice ali voziti po slabih cestah, verjetno razmišljate o zadnjem 
pogonu. Opel Movano s pogonom na zadnji kolesi je na voljo v dveh višinah in  
s skupno maso vozila 3500 in 4500 kg. Izjemno zmogljiv Opel Movano s pogonom 
na prednji kolesi in skupno maso do 3500 kg pa bo prav tako učinkovit pri vseh 
vaših nalogah.





Odpiranje zadnjih vrat do kota 270°. Širina stranskih vrat 1270 mm1.

1 oblika, ki je resnično primerna za vse vrste 
nalog.

Dizajn je veliko več kot le dober videz (in tudi tega Movanu zagotovo ne manjka). 
Treba je ustvariti uporaben prostor za tovor, ki mora biti preprosto dostopen. 
Zadnja vrata novega Opel Movana je mogoče odpreti do 270° (za doplačilo), 
stranska drsna vrata širine 1270 mm1 pa omogočajo preprosto natovarjanje ali 
raztovarjanje evropalet polne velikosti.

1 1050 mm za različico L1.
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Armaturna plošča. Jasni in pregledni 
merilniki so ergonomsko nameščeni tako, 
da manj utrudijo voznika in izboljšajo 
varnost pri upravljanju.

Klimatska naprava. Ročna ali elektronska 
klimatska naprava občutno pripomoreta 
k zagotavljanju udobja za potnike  
ter izboljšanju delovne učinkovitosti.

Vzmeten voznikov sedež. Zračno vzme-
tenje zagotavlja več udobja pri vožnji 
na neutrjenem cestišču ali pri vožnji na 
dolge razdalje. Prilagoditi je mogoče 
vzdolžni položaj, naklon in višino sedeža 
ter občutljivost vzmetenja.

1 profesionalni voznik. 8,5 ure na cesti.

0 težav.

Kako sedite, je ravno tako pomembno, kot to, kje sedite. Ne glede na to, ali vozite sami ali vas 
vozijo drugi, je pomembno, da zaradi enega dneva za volanom nimate še teden dni bolečin  
v hrbtu. Od široke ponudbe sedežev do ergonomsko nameščene prestavne ročice in po višini 
nastavljivega volanskega obroča – kabina Opel Movana je zasnovana tako, da se lahko voznik  
in vozilo dan za dnem brez težav odpravita na cesto.



Številne možnosti za shranjevanje predmetov. Praktično, priročno in učinkovito. Prostor za shranjevanje poslovnih dokumentov  
ali osebnih predmetov. Več podrobnosti o možnostih za shranjevanje najdete tudi v razdelku Dodatna oprema.

10 uporabniku prijaznih prostorov za shranjevanje. 2 12-voltni električni vtičnici.

1 učinkovit delovni prostor.

Voznik Opel Movana vzame svojo pisarno s seboj. Zdaj je na voljo dovolj prostora za vse, tudi  
za 2-litrsko plastenko za vodo. Paket priročnosti, ki je na voljo za doplačilo, vključuje radio s CD 
predvajalnikom, izboljšan voznikov sedež z naslonom za roke in ledveno oporo, dvojni sovoznikov 
sedež s predalom in poklopni srednji sedež z mizico za voznikov prenosni računalnik, pomično 
podlogo za dokumente na armaturni plošči in dodatno zvočno izolacijo predelne stene.
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Večja moč. Več navora.

Manj emisij.

Novi Euro 6 motorji so na voljo v vseh stopnjah zmogljivosti. Motorji BiTurbo delujejo  
s tehnologijo za varčno porabo goriva ECOTEC®. Pri teh motorjih lahko s pritiskom na 
gumb vključite Eco način za varčnejšo porabo goriva, ki prilagodi odziv stopalke za pospe-
ševanje in delovanje motorja ter izbere optimalno delovanje klimatske naprave.
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Oznake pnevmatik

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

Ocena pnevmatike glede  
učinkovitosti porabe goriva B B B – E C – E

Ocena oprijema pnevmatike  
na mokri podlagi B B B – C B

Ocena kotalnega hrupa  
pnevmatik (dB) 72 71 70 – 73 70 – 73

Razred hrupnosti

Prednji pogon (FWD)

Motorji 2.3 dizel 110 2.3 dizel 110 
s sistemom Start/Stop 2.3 dizel  131 2.3 dizel BiTurbo 146  

s sistemom Start/Stop 2.3 dizel BiTurbo 170 s sistemom Start/Stop

Delovna prostornina (cm3) 2298 2298 2298 2298 2298
Najv. moč (kW/KM)
pri vrt./min

81/110
3500

81/110
3500

96/131
3500

107/146
3500

125/170
3500

Najv. navor (Nm)
pri vrt./min

290
1500

290
 1500

320
1500

360
1500

380
1500

Menjalnik 6-stopenjski ročni menjalnik 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni 6-stopenjski Easytronic®

Emisijski standard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Tabela prikazuje porabo in emisije glede na različico in pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili Opel ali jih poiščite v ceniku.

Gorivo Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel
Poraba goriva  
(l/100 km)1

Mestna vožnja
Zunajmestna vožnja
Kombinirano

8,8 – 9,0
7,0 – 7,2
7,7 – 7,9

8,1 – 9,0
6,9 – 7,2
7,4 – 7,9

8,8 – 9,0
7,0 – 7,2
7,7 – 7,9

7,4 – 7,8
6,6 – 6,8
6,9 – 7,2

7,6 – 7,7
6,8 – 7,0
7,0 – 7,3

7,7 – 7,9
6,8 – 7,0
7,1 – 7,3

Emisije CO2 kombinirano (g/km)1 201 – 207 191 – 197 201 – 207 179 – 186 183 – 189 184 – 189

Zadnji pogon (RWD)2

Motorji 2.3 dizel BiTurbo 131 2.3 dizel BiTurbo 146 
s sistemom Start/Stop

2.3 dizel BiTurbo 163
s sistemom Start/Stop

Delovna prostornina (cm3) 2298 2298 2298
Najv. moč (kW/KM)
pri vrt./min

96/131
3500

107/146
3500

120/163
3500

Najv. navor (Nm)
pri vrt./min

330
1500

360
1500

380
1500

Menjalnik 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni

Emisijski razred Euro VIc Euro VIc Euro VIc
Tabela prikazuje porabo in emisije glede na različico in pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili 
Opel ali jih poiščite v ceniku.
Gorivo Dizel Dizel Dizel
Poraba goriva  
(l/100 km)1

Mestna vožnja
Zunajmestna vožnja
Kombinirano

9,3 – 9,6
8,7 – 9,2
9,0 – 9,3

8,2 – 8,5
8,1 – 8,6
8,2 – 8,6

8,2 – 8,5
8,1 – 8,6
8,2 – 8,6

Emisije CO2 kombinirano (g/km)1 232 – 242 212 – 222 212 – 222
1 Skladno z uredbama R (ES) št. 715/2007 in R (ES) št. 692/2008 (v ustrezni veljavni različici).
2 Emisije CO2 in poraba goriva za kategorijo N1.

Navedene informacije so bile točne v času priprave za tisk. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične podatke motorjev, kar lahko vpliva na navedene vrednosti. Najnovejše informacije so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil 
Opel. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so bili izmerjeni po uredbi (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 692/2008 (v ustrezni veljavni različici). Podatki o porabi goriva in vrednostih emisij CO2 se ne nanašajo na določeno vozilo in niso vključeni v ponudbo. 
Navedeni so samo za primerjavo med različnimi vozili in se lahko razlikujejo od dejanske porabe goriva v realnih razmerah, na katero v veliki meri vplivajo slog vožnje in pogoji pri delovanju. Dodatna oprema in tovarniško vgrajena oprema za doplačilo 
lahko povečata maso praznega vozila in vplivata na nosilnost. Zaradi tega se lahko zniža najvišja hitrost in podaljša čas pospeševanja. Navedeni podatki o zmogljivosti veljajo za 75 kg težkega voznika in dodatno obremenitev 125 kg.
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Statični luči za osvetlitev odcepa.  
Luči pri nizki hitrosti aktivirate  
s stikalom smernika, svetlobni žarek  
pa osvetli natanko tisti predel ceste,  
ki ga želite videti.

Elektronski program stabilnosti (ESP®). 
ESP® občutno poveča stabilnost in  
varnost. Je del standardne opreme  
vsakega Movana in vključuje pomoč  
pri speljevanju na strmini, program  
za stabiliziranje prikolice in način za  
izboljšan oprijem.

12 predorov. 4 nenadna huda neurja.

1 dostavno vozilo za vse pogoje.

Varnostne blazine, sistema ABS in ESP® ter čvrste predelne stene polne višine zdaj varujejo tudi 
voznike velikih dostavnih vozil. Opel Movano dodaja še izvrstno stabilnost pri stranskem vetru, 
standardna pritrdišča za tovor in izboljšan pogled na cesto. Za dodatno varnost in zaščito voznika 
Opel Movana pa poskrbijo tudi samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež.

Opozarjanje na spremembo voznega 
pasu in samodejni preklop dolgih luči. 
Dovršena sistema poskrbita za opozorilo, 
če začne vozilo nehote zapuščati vozni 
pas, in preklapljata med zasenčenimi in 
dolgimi lučmi glede na razmere v prometu.
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Zaščita tovornega prostora. Za doplačilo so na voljo stranske zaščitne lesene plošče 
polovične ali polne višine ter lakirana lesena tla, zasnovana posebej za Opel Movana, 
ki varujejo notranjost pred poškodbami. Zaščitne plošče so poleg tega oblikovane 
tako, da ne ovirajo pritrdišč za tovor.

Do 17 m3 prostora za tovor. Do 2,2 tone nosilnosti.

1 učinkovit poslovni načrt.

S skupno prostornino tovornega prostora do 17 m3, nosilnostjo 
do 2,2 tone in z največjo dolžino tal tovornega prostora  
več kot 4,3 m je v Opel Movanu ogromno prostora za tovor.



Opel Movano furgon.

Vse različice furgonov Opel Movana lahko slikovito opišemo kot trpežne delovne 
konje s preprostim dostopom do tovornega prostora. 1270 mm široka stranska vrata 
omogočajo stransko nakladanje evropalet v vse, razen v najkrajšo različico. Pri  
različicah H1 in H2 so zadnja vrata polne višine, skozi katera lahko pri različici H2 
preprosto naložite tovor do višine 1820 mm. Na voljo so dolžine tovornega prostora 
do 4383 mm, v samem tovornem prostoru pa so priročno nameščena pritrdišča za 
tovor in pritrdilne točke, kar pomeni obilico prostora za varno shranjevanje tovora. 
Poleg tega je del standardne opreme tudi trpežna jeklena pregrada, ki potnike varuje 
pred tovorom.

Opel Movano furgon se s štirimi možnostmi nosilnosti, štirimi dolžinami, enojnimi  
ali dvojnimi zadnjimi kolesi, pogonom na prednji ali zadnji kolesi, tremi višinami strehe, 
tremi pogoni, 6-stopenjskim ročnim menjalnikom Easytronic® in bogatim izborom 
dodatkov za večje udobje, poslovne potrebe in boljšo priročnost izvrstno sklada  
z vašimi poslovnimi načrti.
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Furgon: dimenzije

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)L3H2/H3 FWD
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FWD = prednji pogon RWD = zadnji pogon
SRW = enojna zadnja kolesa DRW = dvojna zadnja kolesa

Vse mere so v mm.



Furgon: različice

L1H1 FWD

L2H2 FWD L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)

L: dolžina 1 = kratka 2 = srednja 3 = dolga 4 = zelo dolga
H: višina 1 = standardna 2 = srednja 3 = visoka

L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)
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Furgon: mase1 in prostornine

Opel Movano furgon
različice 
 
 

Razred mase

(v kg)

Maks. 
nosilnost

(v kg)

Maks. 
obremenitev strehe

(v kg)

Tovorna  
prostornina

 

(v m3)

Maks. 
dolžina tovornih tal

 

(v mm)

Širina tovornih tal

maks./med
blatnikoma

(v mm)

Maks.
višina tovornega

prostora

(v mm)

Obračalni krog
(od robnika do robni-
ka/od zidu do zidu)

(v m)

FWD

L1H1 3500 1563 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 3500 1535 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3500 1491 200 10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H3 3500 1450 200 11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L3H2 3500 1410 200 12,5 3733 1765/1380 1894 15,7/16,2

L3H3 3500 1370 200 14,1 3733 1765/1380 2144 15,7/16,2

RWD

L3H2, enojna zadnja kolesa 3500 1144 200 11,9 3733 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H3, enojna zadnja kolesa 3500 1106 200 13,5 3733 1765/1380 2048 13,6/14,1

L3H2, dvojna zadnja kolesa 3500 1125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3, dvojna zadnja kolesa 3500 1092 200 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L3H2, dvojna zadnja kolesa 4500 2125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3, dvojna zadnja kolesa 4500 2092 200 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L4H2, enojna zadnja kolesa 3500 1102 200 14,9 4383 1765/1380 1798 15,7/16,2

L4H3, enojna zadnja kolesa 3500 1071 – 17,0 4383 1765/1380 2048 15,7/16,2

L4H2, dvojna zadnja kolesa 3500 1047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3, dvojna zadnja kolesa 3500 1005 200 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

L4H2, dvojna zadnja kolesa 4500 2047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3, dvojna zadnja kolesa 4500 2005 200 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

1 Masa praznega vozila, izračunana v skladu z uredbo 97/27/ES. Standardna in dodatna oprema ter oprema za doplačilo vplivajo na maso praznega vozila in posledično tudi na nosilnost.
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Zadnja sedežna klop za 4 člane ekipe. 
Popolnoma opremljeni sedeži z varno-
stnimi pasovi omogočajo varen prevoz 
članov delovne ekipe.

7-članska ekipa. 180 prometnih stožcev.

1 prilagodljiva delovna sila.

Opel Movano z dvojno kabino je posebej zasnovan za prevoz 
delovne ekipe in njihove opreme. Poleg voznikovega sedeža 
sta na voljo dva sedeža za sovoznika  (na voljo je tudi enojni  
sovoznikov sedež), na zadnji sedežni klopi pa je prostora za  
štiri člane ekipe, varnostni pasovi in vzglavniki so seveda del 
standardne opreme. Dostop je zagotovljen skozi velika drsna 
vrata, potnike pa od tovornega dela ločuje izjemno čvrsta,  
zastekljena pregrada iz ABS.



Furgon z dvojno kabino: dimenzije

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)

L2H2 FWD L3H2 FWD
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L: dolžina 1 = kratka 2 = srednja 3 = dolga
H: višina 1 = standardna 2 = srednja

Prednji pogon (FWD) Zadnji pogon (RWD)
SRW = enojna zadnja kolesa DRW = dvojna zadnja kolesa

Vse mere so v mm.
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Furgon z dvojno kabino: različice

Furgon z dvojno kabino: mase1 in prostornine

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

Opel Movano furgon z dvojno kabino
različice 
 
 

Razred mase

(v kg)

Maks. 
nosilnost

(v kg)

Maks. 
obremenitev strehe

(v kg)

Tovorna 
prostornina

(v m3)

Maks. 
dolžina tovornih tal

(v mm)

Širina tovornih tal

maks./med
blatnikoma

(v mm)

Maks.
višina tovornega

prostora

(v mm)

Obračalni krog

(od robnika do robni-
ka/ od zidu do zidu)

(v m)

FWD

L1H1 3500 1368 200 n.p. 1716 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 3500 1368 200 5,3 1716 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3500 1295 200 6,9 2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L3H2 3500 1214 200 9,0 2825 1765/1380 1894 15,7/16,2

RWD

L3H2, enojna zadnja kolesa 3500 947 200 8,3 2825 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H2, dvojna zadnja kolesa 3500 928 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,6/14,1

1 Masa praznega vozila, izračunana v skladu z uredbo 97/27/ES. Standardna in dodatna oprema ter oprema za doplačilo vplivajo na maso praznega vozila in posledično tudi na nosilnost.



Standardna in dodatna oprema.

Sistemi Infotainment.
Vedno lahko ohranite stik s poslovnimi partnerji, če natančno veste, kako do svojega cilja, in če imate najnovejše 
informacije o stanju na cestah, imate občutno prednost v poslovnem svetu. Poleg tega ljudje najboljše  
rezultate dosežejo takrat, ko so sproščeni. Zaradi teh razlogov so paketi sistema Infotainment v vozilu Opel 
Movano prilagojeni tako, da zagotavljajo izvrstno učinkovitost. Na voljo so trije paketi, vsi pa so bili razviti 
posebej za vozilo Opel Movano. 

IntelliLink Navi 80. Radio in Infotainment sistem z osupljivo paleto funkcij in intuitivno 
preprostim upravljanjem prek volanskega obroča ali z glasovnim upravljanjem1 
vključuje priključka Aux in USB, prostoročno telefoniranje in pretočno predvajanje 
zvoka prek Bluetootha®, CD predvajalnik, ki predvaja MP3 in WMA datoteke, zvočno 
predvajanje sporočil SMS1, zemljevide Evrope, 7-palčni barvni zaslon na dotik s prikazom 
slike vzvratne kamere in brezplačno uporabo storitev TomTom LIVE do leta 2020.

Novost sistema Navi 80 IntelliLink je aplikacija Android Auto™ 2, ki omogoča pro-
storočno pisanje sporočil1,3, predvajanje glasbe in prikaz zemljevidov prek izbranih 
medijev ter upravljanje aplikacij vašega pametnega telefona na zaslonu z visoko 
ločljivostjo.

Storitve TomTom LIVE. Paketi z vrsto prednosti so odličen pripomoček za načrtovanje 
poti in vaš sopotnik pri vožnji. TomTom HD Traffic omogoča najhitrejšo pot z natančnimi 
sprotnimi informacijami o prometu. 
Search & Go z možnostjo TomTom Places za iskanje trgovin in podjetij ter vodenje 
do njih. LIVE Quick GPS fix skrbi za optimalno pozicioniranje GPS. Na voljo tudi  
posodobljene vremenske napovedi za izhodišče in cilj vaše poti.
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vrednost glede na ceno. Položaj 7-palčnega barvnega zaslona na dotik na zgornjem 
delu sredinske konzole zagotavlja optimalno preglednost. Dinamična navigacija  
z 2D ali 3D prikazom iz ptičje perspektive vključuje aktualna prometna obvestila TMC. 
Zemljevide je možno posodobiti prek priključka USB. 
 
Med drugimi značilnostmi so še govorno upravljanje1 za povezane pametne telefone, 
kontrole na volanu, priključka USB in Aux ter Bluetooth® za prostoročno telefoniranje 
in pretočno predvajanje zvoka. Za doplačilo je na voljo tudi digitalni radio DAB+.3

Kontrole za radio na volanu. Vozniku 
omogočajo upravljanje, ne da bi moral 
odmakniti pogled s ceste.

Radio R 15 BT USB. Sprejemnik z vgrajenim zaslonom, ki prikazuje tudi uro. S funkcijo 
RDS EON, Bluetoothom® ter priključkoma USB in Aux. Moč 2 x 15 W.

Dodatna vtičnica (Aux) in priključek USB. Vsi sistemi Infotainment za Opel Movana 
so opremljeni s priključki Aux in povezavami prek priključka USB.

Digitalni radio. Digitalni radio DAB/DAB+/DMB omogoča sprejem vseh evropskih  
digitalnih radijskih formatov. Na voljo za doplačilo v kombinaciji z radiom CD 16 BT USB 
in sistemom IntelliLink Navi 50.

Povezava Bluetooth®. Uporabniku prijazna in izjemno vsestranska tehnologija  
Bluetooth® omogoča prostoročno in varno mobilno telefoniranje.

Radio CD 16 BT USB. CD radio s kontro-
lami na volanu zagotavlja univerzalno 
povezljivost prek priključka Aux,  
Bluetootha® in dveh priključkov USB. 
Ima moč 2 x 15 W in integriran zaslon.

1Ni na voljo v slovenskem jeziku.
2Aplikacija Android Auto™ trenutno še ni na voljo v Sloveniji.
3 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema.



Potovalni računalnik. Posreduje  
informacije o porabi goriva in razdalji,  
ki jo še lahko prepotujete, času vožnje  
in razdalji, ki ste jo že prevozili.

Udoben voznikov sedež. Za doplačilo  
je na voljo po višini prilagodljiv globok 
sedež z nastavljivo ledveno oporo  
in naslonom za roko. Na voljo je tudi  
za sovoznika.

Vzmeten voznikov sedež. Na voljo je za 
doplačilo in se odlično izkaže pri vožnji 
po slabših cestah ali na dolge razdalje. 
Sedež omogoča nastavljanje v 4 smeri  
in je opremljen z naslonom za roko. Poleg 
tega je mogoče prilagoditi tudi obču-
tljivost vzmetenja.

Digitalni tahograf. Voznik ga upravlja 
na preprost način. Zanesljivo beleži čas 
vožnje in počitka ter omogoča zbiranje 
in analizo podatkov za upravljanje  
voznega parka.

Regulator hitrosti z omejevalnikom.  
S kontrolnimi gumbi na volanu lahko  
voznik nastavi začasno najvišjo hitrost. 
Naročilo regulatorja hitrosti vključuje  
tudi potovalni računalnik, tako da vam 
ga ni treba doplačati.

Omejevalnik hitrosti. Programirati ga je mogoče na eno izmed štirih vnaprej določenih 
hitrosti. Voznik ga ne more izklopiti.

Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež. Sistem je na voljo za doplačilo, 
vozniku pa omogoča nemoteno osredotočenost na promet, kar pomeni večjo varnost.

Tretji ključ. Je popolnoma enak prvima dvema, uporaben pa je zlasti za lastnike več 
vozil ali za več voznikov istega vozila.

Potniška kabina Udobje
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Elektronska klimatska naprava.  
Nastavljivo, termostatsko uravnavanje  
temperature. Na voljo tudi s paketom 
udobja.

Klimatska naprava. Izboljšani delovni 
pogoji v vseh vremenskih razmerah.  
Na voljo je v paketu s klimatsko napravo 
in vključuje filter za cvetni prah.

Paket za kadilce. Odstranljiv pepelnik,  
ki ga je mogoče namestiti v držala  
za pijačo, in vžigalnik, ki ga je mogoče 
uporabiti v katerikoli od razpoložljivih 
12-voltnih vtičnic.

Dodatni parkirni grelec. Takojšnje udobje 
in pregledna stekla od samega začetka. 
Na voljo z nastavljivim časovnim stikalom, 
ki spremlja tudi temperaturo v kabini in 
cikel ogrevanja.

Dodatni parkirni grelec z daljinskim 
upravljanjem. Omogoča vklop in upra-
vljanje sistema, ne da bi morali stopiti  
v vozilo. Na zaslonu so prikazane vse 
pomembne nastavitve.

Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico. 
Vgrajena stopnica z nedrsečo površino 
je del standardne opreme pri modelih  
z zadnjim pogonom in olajša dostop do 
prostora za tovor. Pri modelih s prednjim 
pogonom je na voljo za doplačilo.

Odstranljiva vlečna kljuka. Kroglasta 
vlečna kljuka še izboljša praktičnost 
Opel Movana.

Zunanjost

Klimatske naprave za vozila s homologacijo N1, N2 ali M2 za delovanje uporabljajo fluorirane toplogredne  
pline (R 134a). Sistem v prednjem delu vozila vsebuje skupno 580 g R 134a, kar ustreza 0,83 tone CO2.  
Sistema v prednjem in zadnjem delu vozila vsebujeta skupno 1100 g R 134a, kar ustreza 1,57 tone CO2. Sistema  
v prednjem in zadnjem delu vozila pri različici z več kot 16 sedeži vsebujeta skupno 1700 g R 134a, kar  
ustreza 2,43 tone CO2. Potencial globalnega ogrevanja znaša 1430. Informacije v skladu z R (EU) št. 517/2014.



Premična predelna stena. Nameščena je 
na vodilih na stropu in tleh, z mesti za 
pritrditev vsakih 25 mm in je še posebej 
uporabna za pritrditev škatel in nepritr-
jenega tovora. Stena ima prehod, ki ga 
je mogoče odpreti.

Varnostna mreža za tovor. Tridimenzio-
nalna, izjemno prilagodljiva mreža  
je idealna za pritrditev tovora različnih  
velikosti in sestave.

Teleskopska držalna drogova.  
Z vodoravno ali navpično namestitvijo  
na pritrdilna vodila varno zadržita  
težje tovore.

Zaščita tovora
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Pritrditve v stranskih oblogah.  
Prilagodljivi jermeni za pritrditev  
tovorov na stranska vodila.

Stranska pritrdila vodila. Točke za  
pritrditev so na vsakih 25 mm, 6 premičnih 
pritrdišč pa zagotavlja univerzalno  
rešitev za pritrditev tovora.

Premična pritrdišča za tovor. Posebej 
zasnovana za sistem vodil v Opel Movanu. 
Izdelana so iz jekla in opremljena  
z zaklepnim mehanizmom z gumbom.

Pritrdišča za tovor. Optimalno name-
ščenih 6, 8, 10 ali 12 pritrdišč na tleh  
tovornega prostora (odvisno od dolžine 
vozila) omogoča varno pritrditev tovora. 
Za doplačilo so na voljo tudi 4 stranska 
pritrdišča.



Zaščita okna v predelni steni. Čvrsta  
jeklena mreža, skladna s standardi ISO, 
varuje okno, ne da bi ovirala pogled  
v tovorni prostor.

Enojna ali dvojna steklena streha.  
Boljša osvetlitev tovornega prostora 
vam olajša delo v njem.

Oprijemalna ročaja v predelih zadnjih  
in drsnih vrat. Olajšata vstopanje  
v tovorni prostor in izstopanje iz njega.

Zaščitne lesene plošče. Lesene zaščitne 
plošče polovične ali polne višine varujejo 
stene, pod s posebnim premazom pa 
varuje tla tovornega prostora.
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Prednji meglenki. Pomaknjeni sta neko-
liko nazaj in tako zaščiteni pred  
poškodbami ter optimalno nameščeni  
za osvetlitev cestišča.

Varnost in zaščita

Varnostni sistem vozila. Alarm proti kraji, 
ki ga je mogoče upravljati na daljavo,  
s senzorji za gibanje v prostoru varujejo 
celotno vozilo (prostor za motor, kabina 
in tovorni prostor) pred vlomom.

Parkirni pomočnik zadaj. Z opozorilnimi 
zvočnimi signali pomaga preprečiti  
poškodbe pri vzvratni vožnji.

Varnostno zaklepanje. Zagotavlja  
dodatno varnost in je za doplačilo na 
voljo za vse modele.

Širokokotna ogledala. Zunanji ogledali z dvojno lečo zmanjšata mrtve kote med 
vožnjo na minimum. Veliko konveksno ogledalo na sovoznikovem senčniku zagotavlja 
pregled nad območjem mrtvega kota pri vzvratni vožnji in prostorskih omejitvah.

Podvozje

Zapora zadnjega diferenciala. Z modeli na zadnji pogon je za doplačilo na voljo 
tudi zapora diferenciala,  ki pomaga pri vožnji na spolzkih cestiščih.

Zračno vzmetenje. Za udobnejšo vožnjo in zaščito tovora je za modele s prednjim 
pogonom za doplačilo na voljo po višini prilagodljivo zadnje zračno vzmetenje.

Dodatni sistemi

Pogon dodatnih naprav. Na voljo je tudi pogon dodatnih naprav z motorjem.  
Za zahtevnejšo uporabo je pri vseh modelih z zadnjim pogonom na voljo pogon 
odatnih naprav, ki deluje prek menjalnika.

Dodaten akumulator. Priporočamo ga za vozila z dodatnimi ogrevalnimi ali  
klimatskimi napravami ter drugimi električnimi porabniki.



Da boste kar najbolje izkoristili svojega Opel Movana, za preprostejše naročanje 
uporabite naslednje pakete opreme za doplačilo. 

Paket priročnosti
• Radio CD 16 BT USB. CD in MP3 predvajalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®,  

2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W. 
• Zložljiv regal v armaturni plošči
• Udoben voznikov sedež 
• Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za 

shranjevanje (pod klopjo)
• Zvočna izolacija pregradne stene
• Električni pomik prednjih stekel (z enkratnim dotikom za voznika)
 
Paket za shranjevanje
• Predal za shranjevanje na armaturni plošči v velikosti A4
• Dodatno mesto za shranjevanje na oblogi voznikovih vrat
• 12 V vtičnica v prostoru za tovor

Paket s klimatsko napravo 2
• Klimatska naprava
• Radio CD 16 BT USB. CD in MP3 predvajalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®,  

2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W. 
• Regulator hitrosti
• Potovalni računalnik
• Parkirni pomočnik zadaj

Paket Popular
• Elektronska klimatska naprava (ECC) s filtrom cvetnega prahu 
• Samodejni vklop luči in brisalcev 
• Prednji meglenki 
• Paket Office

Profesionalni paket1

• Vlečna kljuka
• Parkirni pomočnik zadaj
• Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 270°, pločevinasta

Paket Edition
• Klimatska naprava
• Radio CD 16 BT USB. CD in MP3  

predvajalnik, sprejemnik s sistemom  
RDS EON, Bluetooth®, 2 x priključek 
USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, 
kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W. 

• Udoben voznikov sedež
• Regulator hitrosti
• Potovalni računalnik 
• Večji, 105-litrski rezervoar za gorivo

Paket opreme za varnost
• Prednja varnostna blazina za sovoznika
• Stranska varnostna blazina za voznika
• Regulator hitrosti

Napredni paket za večjo varnost2

• Samodejni vklop dolgih luči
• Opozarjanje na spremembo  
voznega pasu
• Prednji meglenki
• Brisalca s senzorjem za dež
• Potovalni računalnik

Paket za gradbeništvo
• Vlečna kljuka
• Zapora zadnjega diferenciala
• Voznikov sedež z vzmetenjem

Paket osvetlitve
• Samodejni vklop luči in brisalca  

s senzorjem za dež
• Prednji meglenki
• Statični prednji luči za osvetlitev odcepa

Paket s klimatsko napravo 1
• Klimatska naprava
• Radio CD 16 BT USB. CD in MP3  

predvajalnik, sprejemnik RDS EON,  
Bluetooth®, 2 x priključek USB,  
priključek Aux in vgrajen zaslon,  
kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W.

Paket udobja
• Samodejni vklop luči in brisalca  

s senzorjem za dež
• Prednji meglenki
• Elektronska klimatska naprava (ECC)  

s filtrom cvetnega prahu
• Navi 50 IntelliLink. Kontrole na volanu 

ali glasovno upravljanje3 sistema  
Infotainment in navigacije, storitve 
TomTom LIVE, priključka Aux in USB, 
prostoročno telefoniranje in pretočno 
predvajanje zvoka prek Bluetootha®, 
radio AM/FM, CD/MP3/WMA predva-
jalnik, zvočno predvajanje sporočil 
SMS3, DAB+ za doplačilo, zemljevidi 
Evrope, 7-palčni barvni zaslon na dotik  
s prikazom slike vzvratne kamere.

Vrednostni paket
• Regulator hitrosti
• Potovalni računalnik 
• Večji, 105-litrski rezervoar za gorivo 
• Radio CD 16 BT USB. CD/MP3 predva-

jalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®, 
2 x priključek USB, priključek Aux in 
vgrajen zaslon, kontrole na volanu. 
Moč 2 x 15 W. 

• Samodejni vklop luči in brisalca  
s senzorjem za dež 

• Prednji meglenki

Paketi opreme za doplačilo

1 Ni na voljo za različico z najkrajšo medosno razdaljo. 2 Standardno pri različicah s 4,5 t (N2). 3 Ni na voljo v slovenskem jeziku.
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Lestev, pritrjena na zadnjem delu vozila. 
Lestev je izdelana iz trpežnega jekla in 
omogoča preprost dostop do strehe pri 
vozilih vseh višin.

Osnovni strešni nosilec. Na lahkih, vendar močnih prečno pritrjenih nosilcih  
iz aluminija lahko prevažate dolge, do 200 kilogramov težke predmete, kot so cevi, 
gradbeni oder itd.

Aluminijast strešni prtljažnik. Močan, 
priročen in izdelan tako, da omogoča 
prevoz tovora do največje strešne  
obremenitve 200 kg. Na voljo je za vse 
dolžine vozil Opel Movano.

Pohodna plošča za strešni prtljažnik. 
Čvrsta perforirana aluminijasta  
pohodna plošča izboljša dostop do 
opreme na strehi. Namenjena je  
za uporabo s strešnim prtljažnikom.  
Na voljo je za vse dolžine vozil  
Opel Movano.

Izjemno trpežna vlečna kljuka. Z močno 
in visokokakovostno vlečno kljuko je 
Opel Movano še bolj uporaben in vse-
stranski. Standardna kljuka s kroglo ali 
kroglo z zatičem ima 7- ali 13-pinski  
električni vmesnik. Električno napeljavo 
za vleko je treba naročiti posebej.

Zaščitne zavesice. Trpežne zavesice,  
izdelane iz termoplastike, so posebej 
oblikovane, tako da varujejo karoserijo 
pred poškodbami zaradi kamenja,  
pljuskov, umazanije itd.

Dodatna oprema: zunanjost



Standardne sedežne prevleke. Zaščitne 
in privlačne temno sive prevleke sedežev 
so narejene iz trpežnega poliestra ter 
prikrojene posebej za vozilo Opel Movano.

Vrhunske sedežne prevleke. Temno  
sive prevleke z videzom usnja poskrbijo 
za dodaten slog in razkošje ter zaščitijo 
originalno oblazinjenje sedežev.

Tepihi. Priročni in trpežni tepihi v temno 
sivi barvi z napisom Movano se izvrstno 
prilegajo tlom kabine. Tepihi prekrivajo tla 
pod voznikovim in sovoznikovim sedežem.

Tepihi za vse vremenske pogoje. Svetlo 
sivi gumijasti tepihi po meri Opel Movana 
ščitijo vozilo pred umazanijo ter omogo-
čajo preprosto odstranjevanje in čiščenje.

Vzvratna kamera. Na 7-palčnem  
zaslonu navigacijskega sistema ali na 
3,5-palčnem LCD zaslonu v notranjem 
vzvratnem ogledalu kaže območje za 
vozilom.  Samodejno se vklopi, ko  
izberete vzvratno prestavo.

Multimedijska povezava. Priključki Aux  
in USB v predalu pred sovoznikom omo-
gočajo povezavo mobilnih digitalnih 
predvajalnikov z zvočniki v vozilu. Za 
povezane naprave lahko uporabite  
daljinsko upravljanje.

Dodatna oprema: notranjost
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Zaščitna mreža za stransko okno. 
Na notranji strani vozila so nameščene  
perforirane kovinske mreže, ki varujejo 
steklo pred naletom tovora.

Zaščitna mreža za zadnje okno.  
Na notranji strani vozila so pritrjene  
čvrste kovinske mreže z belim  
premazom, ki ščitijo zadnje steklo  
pred tovorom, obenem pa vozniku  
omogočajo pogled nazaj.



Oblazinjenje Pulse v ogljeno črni barvi. Oblazinjenje Vinyl v ogljeno črni barvi.
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Poppy rdeča

Halo srebrna1

1 Kovinska barva.

North Sea modra

Mandarin oranžna

Ambient modra1 Pearl črna1

Saffron rumena

Signal modra

Ink modra

Polar bela



Servisni intervali na 40000 km.1 3200 servisnih mest.

1 preizkušena pot do brezskrbnosti.

Pri Oplu menimo, da morajo dostavna vozila prispevati k rasti vašega podjetja, ne pa mirovati v delavnicah in čakati na popravilo. 
Zato je Opel Movano zasnovan tako, da bo z minimalnimi rednimi servisnimi posegi zagotavljal dolga leta zanesljivega delovanja. 
S preizkusnimi različicami Opel Movana smo pred prodajo poleg obsežnih preskusov v delavnicah prevozili tudi več kot 3,2 milijona 
kilometrov v dejanskih pogojih. Za vozila velja šestletna garancija pred prerjavenjem.

Če je potreben nenačrtovan obisk servisne delavnice, je na voljo 3200 specialističnih servisnih točk po vsej Evropi, kjer vam bodo 
Opel Movana popravili v najkrajšem možnem času.

Za podrobnosti o lizingu, vzdrževanju ali storitvah se obrnite na pooblaščenega trgovca z gospodarskimi vozili Opel.

1 Ali dve leti. Kar nastopi prej.



Vrhunske storitve.

myOpel vam ponuja vse koristi Oplovega  
originalnega servisa na spletu. Obiščite  
spletni naslov in prenesite aplikacijo. 
 
//  Ponudba po meri za vas in vašega Opla
//  Opomnik na servis 
//  Naročanje na servis prek spleta 
//  Iskalnik Oplovih trgovcev 

Registrirajte se na myOpel s temi preprostimi 
koraki:
 
1.  Obiščite www.myOpel.si
2.  Registrirajte se brezplačno in potrdite svoj profil
3.  Prenesite aplikacijo myOpel (na voljo kot izbira)



CONVERSIONS
2GO

Vi imate doVolj 
sVojega dela.

Zato smo vam oljašali naročanje idealne predelave:  
1 obisk, 1 račun, veliko prednosti.

1. Obiščite svojega trgovca z vozili Opel.
2. Zagotovite si predelavo, ki ustreza vašim željam – na enem računu.
3. Odpeljite se in uživajte – vaše novo orodje je pripravljeno za uporabo. 

Zak aj upOrabiti OpEL CONVErSiONS2GO: 

//  Storitev z enim podpisom: en račun za preprostejše naročilo in večji  

preostanek vrednosti

// potrjena Oplova kakovost naših partnerjev za predelave: nemški standard

// krajša čakalna doba: prej se boste lahko lotili svojega dela

// Nadomestni deli na voljo 12 let: zajamčeno

poiščite našega lokalnega partnerja za predelave na  

www.opel.si/tools/opel-najdi-trgovca



CONVERSIONS
2GO

Pomagamo vam 
lahko tudi tako.

Štirikolesni pogon  
oberaigner1

Do nekaterih strank ne pripeljejo asfaltirane ceste. 
Da boste varno prišli do njih, je na voljo Movano  
s pogonom 4x4 proizvajalca oberaigner: štirikolesni 
pogon s porazdelitvijo navora 50:50 zagotavlja 
optimalno zmogljivost na cesti in na terenu.

sisteM “globelyst”  
proizvajalca sortiMo2

poslovite se od neurejenega prostora za tovor: 
sistem polic sortimo poskrbi, da ostanejo orodje 
in zaloge na svojem mestu – celo med poskočno 
vožnjo: 3 police z oblogami in predelitvami, 1 polica 
s 6 predali s-boXX, 1 polica z 2 predaloma l-boXX, 
1 talno vodilo za pritrditev prosafe in številne  
dodatne funkcije, s katerimi se izognete kaosu.

Vsak specialist je nekaj posebnega. Zato vam Conversions2Go predstavlja široko ponudbo dodatnih možnosti, ki ustrezajo vašim zahtevam.

1  Predelave izvede izdelovalec Oberaigner in zanje tudi zagotavlja podporo. Dokument z izjavo o skladnosti, ki ga zahteva uredba 2007/46/ES, zagotovi naš zunanji partner. Družba Opel Automobile GmbH 
ne nudi garancije za nobenega od delov paketa in ne odgovarja za njihovo kakovost. Posamezne nadomestne dele je možno naročiti pri izdelovalcu predelave.

2  Dodatna nadgradnja Sortimo; vgradi jo podjetje Sortimo, ki zanjo tudi zagotavlja podporo. Družba Opel Automobile GmbH ne nudi garancije za nobenega od delov paketa in ne odgovarja za 
njihovo kakovost. Posamezne nadomestne dele je možno naročiti pri podjetju Sortimo. Predelava za 151–161 kg zmanjša največjo nosilnost osnovnega vozila. Sortimo je na voljo samo v nekaterih 
državah. Za več podrobnosti povprašajte svojega trgovca z vozili Opel.
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71202181  Natisnjeno na okolju prijaznem papirju brez klora. www.opel.si/movano

Nekatere slike v tej brošuri vsebujejo posebno opremo, ki ni vključena v standardni dobavi. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve prikazujejo približen 
odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana oprema je na voljo za doplačilo. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema naših vozil so lahko različni od države do države. Informacije o zasnovi vozila za recikliranje ter o mestih za vračanje odsluženih vozil in njihovo 
recikliranje najdete na našem spletnem naslovu www.opel.si. Za natančne podatke o razpoložljivosti, opremi naših vozil in za ustrezne ponudbe, prosimo, da se obrnete na svojega lokalnega Oplovega partnerja.

Oplove storitve.
Storitve za stranke po vsej Evropi.
Več kot 6000 servisnih delavnic, med katerimi je več 
kot 2000 specializiranih za gospodarska vozila, je 
povsod po Evropi pripravljeno, da vam zagotovijo  
individualne, profesionalne in časovno točne storitve. 
Del storitev je tudi podroben opis opravljenih del, 
utemeljitev, zakaj so bila potrebna, in razčlenitev 
računa.

Informacijski center za stranke.
Pooblaščeni Opel partner bo z veseljem odgovoril 
na vsa vaša vprašanja in posebne zahteve. Za 
vse dodatne informacije o svojem vozilu se lahko 
obrnete tudi na informacijski center za stranke 
družbe Opel.

Pomoč na cesti – Opel Roadside Assistance.
Ta brezplačna mobilna storitev velja za vsa nova 
Oplova vozila v prvih petih letih od dneva prve 
registracije ali predaje vozila stranki (odvisno od 
tega, kateri datum nastopi prej). S storitvijo Pomoč 
na cesti – Opel Roadside Assistance si lahko  
pomagate skorajda povsod: na voljo je v več  
kot 40 evropskih državah – 24 ur na dan, vse dni 
v tednu. Vključuje storitve, kot so pomoč v primeru 
okvare, vleka vozila, najem osebnega vozila ali 
dostavnega vozila, namestitev v hotelu ali orga-
nizacija nadaljevanja prevoza npr. z vlakom ali 
letalom (v skladu s pogoji programa).

Ponudbe za financiranje.1

Oplovi trgovci nudijo zanimive, prilagojene možnosti 
financiranja. Sami se odločite, kako bi v skladu  
s svojimi potrebami želeli plačevati za svoje vozilo. 

Ponudbe za lizing.1

Svoje vozilo Opel lahko pridobite tudi s pomočjo  
lizinga. Pogoje lizinga lahko prilagodimo vašemu 
poslovanju in zmožnostim.

2-letna garancija za nova vozila.
Ta garancija velja za vsa nova Oplova vozila brez 
omejitve števila prevoženih kilometrov v obdobju 
24 mesecev od dne, ko je Oplov trgovec vozilo  
predal stranki.

Garancija proti prerjavenju v trajanju do 6 let.
Opel nudi zanesljivo dolgoročno garancijo proti 
prerjavenju v skladu z garancijskimi pogoji, ki so 
opisani v servisni knjižici.

Deli in dodatna oprema.
Vse, kar potrebujete za ohranjanje dobrega stanja 
vozila in ustvarjanje dobrega vtisa, je na voljo pri 
pooblaščenem Oplovem partnerju.

Recikliranje.
Podatki o zasnovi, prijazni do okolja, našem 
omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih  
vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni  
na spletni strani www.opel.si

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na  
svojega trgovca z vozili Opel. Več informacij  
najdete na spletnem naslovu www.opel.si

1 Razpoložljivost je odvisna od pogojev na posameznem trgu. 


