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En actie: première van ‘O-Team Zafira Life’ in Oschersleben 

 

• Spectaculaire verschijning: coole looks, verfijnde technologie, luxueus interieur 

• Opel wordt O-Team: Amerikaanse tv-serie uit de jaren 1980 is bron van inspiratie 

• Imiteren is toegestaan: alle aanpassingen goedgekeurd door TÜV 

 

 

Tienduizenden Opel-fans zijn vorig weekend opnieuw afgezakt naar Oschersleben om het 

iconische merk uit Rüsselsheim te vieren. Opel stelde daar ook een heel speciaal voertuig 

voor: het ‘O-Team Zafira Life’-conceptvoertuig. Zoals de naam suggereert, is deze auto 

geïnspireerd op de minibus die zorgde voor het vervoer van de teamleden in de 

Amerikaanse cult tv-serie met actie en avontuur uit de jaren 1980. 

 

De ‘O-Team Zafira Life’ – de ‘O’ staat uiteraard voor Opel – wedijvert op alle vlakken met 

de originele auto uit de tv-serie: hij heeft grote wielen, frontrails en grote vleugels, terwijl 

het speciale kleurenpallet helder neon-geel is in plaats van rood. De ‘O-Team Zafira Life’ 

maakt ook akoestisch een statement: het geluid van de ronkende V8 laat geen twijfel 

bestaan over de zelfverzekerde houding van deze auto. De fans van het iconische merk 

zijn ongetwijfeld even enthousiast als de fans van de tv-serie. 

 

Spectaculaire ‘actie’ in design, interieurindeling en technologie 

 

Het team van Opel Special Vehicles, dat doorgaans promotionele voertuigen en 

showwagens bouwt , koos voor de Zafira Life “medium” met lange wielbasis en volledige 

uitrusting als basis voor de ‘O’-versie. De krachtige 2,0-liter dieselmotor levert 130 kW 

(177 pk) en een maximumkoppel van 400 Nm (brandstofverbruik volgens NEDC1: in de 

stad 6,5-6,2 l/100 km, buiten de stad 5,4-5,0 l/100 km, gecombineerd 5,8-5,4 l/100 km, 

151-143 g/km CO2; brandstofverbruik volgens WLTP2: gecombineerd 8,1-7,0 l/100 km, 

                                                      
1 Waarden gemeten volgens WLTP en omgezet naar NEDC-waarden voor vergelijkingsdoeleinden. 
2 Gecombineerde WLTP-cijfers (alleen ter informatie, niet te verwarren met de officiële NEDC-
waarden) 
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213-183 g/km CO2). De kracht wordt overgeheveld naar de voorwielen via een 

automatische achtversnellingsbak, die voor heel wat rijplezier zorgt! Het kleurenpallet van 

het exterieur met donkerblauw, wit en neon-geel (dat ook de toon zet voor het interieur) is 

afkomstig van de fel begeerde Opel GT X Experimental. De spectaculaire verschijning 

wordt afgerond door de passende vensterstickers, de unieke en speciaal ontworpen 

spoiler, de frontrails en de zijdrempelextensies. 

 

Het geluid van de ‘O-Team Zafira Life’ gaat echt door merg en been. Het technische team 

heeft immers een geluidsmodule ingebouwd met de stemakkoorden van een V8-

benzinemotor. Onder het voertuig werd ook een uitlaatpijp in OPC-design toegevoegd. Een 

extra versterker en hoogwaardige luidsprekers toveren het interieur om in een concertzaal 

met 800 watt systeemvermogen. 

 

In de actiescènes van de tv-serie beheerste het stoere team zelfs de meest spectaculaire 

stunts en sprongen met hun voertuig. Uiteraard werd het chassis van het 

‘O-Team Zafira Life’-conceptvoertuig ook ontworpen om zware taken te vervullen met 

maximale precisie en aan een topsnelheid: verlaagde carrosserie, pneumatische vering 

(kan via afstandsbediening verlaagd worden naar de parkeerstand), remmen met vier 

zuigers en schijven van 380 mm vooraan en 20-inch lichtmetalen velgen van BBS plus 

Michelin Cup 2-banden zorgen ervoor dat het team perfecte controle en optimale grip heeft 

op de weg. 

 

Dankzij het hoogkwalitatieve interieur van de ‘O-Team Zafira Life’ uit Rüsselsheim, komen 

de passagiers relaxt op de actiescène aan: de piloot en copiloot profiteren van de 

onmiskenbare hoogwaardige sportzetels uit de Insignia GSi (NEDC brandstofverbruik 

Opel Insignia GSi met 2.0 BiTurbo dieselmotor van 154 kW/210 pk en automatische 

achtversnellingsbak1: stad 9,6 l/100 km, buiten de stand 5,6 l/100 km, gecombineerd 

7,1 l/100 km, 187-186 g/km CO2; WLTP brandstofverbruik2: gecombineerd 

7,8-7,4 l/100 km, 204-193 g/km CO2), in zowel de tweede als de derde rij vinden de 

teamleden twee roterende ‘Kapiteinszetels’, allemaal bekleed met fijn leder en Alcantara. 

 

Hoe spectaculair het showtalent van de ‘O-Team Zafira Life’ ook is, het is niet louter een 

showwagen. Alle technische wijzigingen werden goedgekeurd door TÜV. Het is dus wel 

degelijk mogelijk binnenkort meerdere ‘O-Team’-versies op de Duitse wegen kruisen. 
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Wat zeker is, is dat de baas van het team uit de tv-serie bij het zien van deze moderne 

versie een grote sigaar zou opsteken en zeggen: “I love it when a plan comes together“ 

(Heerlijk als 'n plan goed uitpakt). 

 

 

Over Opel 

Opel is een van de grootste Europese autofabrikanten en werd in 1862 door Adam Opel opgericht 
in het Duitse Rüsselsheim. In 1899 begon het bedrijf met de bouw van auto's. Sinds augustus 2017 
maakt Opel deel uit van Groupe PSA. Samen met het Britse zustermerk Vauxhall is de onderneming 
vertegenwoordigd in meer dan 60 landen over de hele wereld en verkocht het in 2018 meer dan een 
miljoen voertuigen. Opel implementeert momenteel haar elektrificatiestrategie om duurzaam succes 
te verzekeren en ervoor te zorgen dat aan de toekomstige mobiliteitseisen van de klanten wordt 
voldaan. Tegen 2024 zullen alle Europese modellen van personenwagens een elektrische variant 
aanbieden. Deze strategie is onderdeel van het PACE!-bedrijfsplan waarmee Opel tot doel heeft 
om op een duurzame manier winstgevend te worden, wereldwijd actief en elektrisch.  
Meer info: https://be-media.opel.com/nl-be 
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