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Het potentieel maximaliseren: ombouwprogramma voor Opel Combo
•

Hoge kwaliteit, goedkeuring van de fabrikant: ombouwmogelijkheden voor Combo Life
en Combo

•

Voor een actieve, onafhankelijke levensstijl: de Combo als rolstoeltoegankelijk voertuig

•

Constante temperatuur of koeling: de Combo als geïsoleerd voertuig

•

Ruime keuze: Combo Life personenversie, Combo bedrijfsversie, twee lengtes tot
4,75 m

•

Energiek en toch zuinig: Euro 6d-TEMP-diesel- en benzinemotoren, handgeschakeld
en automatisch

•

Beste in zijn klasse: innovatieve technologieën en breed scala aan hulpsystemen

Vele wagens, vooral lichte bedrijfsvoertuigen (LCV), benutten hun volledige potentieel pas
wanneer ze worden omgebouwd en de uitrusting krijgen die de gebruikers echt nodig
hebben voor hun specifieke taken. Opel biedt nu een nieuw programma van hoogwaardige
ombouwmogelijkheden voor de Combo Life personenwagen en de Combo bestelwagen,
die het marktsegment een extra impuls zullen geven. Het door de fabrikant goedgekeurde
aanbod wordt voortdurend uitgebreid met geavanceerde conversies en is nu beschikbaar
bij de Belgische Opel-dealers.
De vraag naar ombouwmogelijkheden zal naar verwachting snel toenemen, zowel voor
rolstoeltoegankelijke personenversies, als voor isothermisch vrachtvervoer. Door samen te
werken met gerespecteerde ombouwspecialisten zoals Trapmann en Gradius, zijn Opel en
de Combo klaar om een belangrijk deel van deze groeiende vraag naar zich toe te halen.
Een bijkomend voordeel voor klanten is de professionele naverkoopdienst verzorgd door
het uitgebreide netwerk van Opel-dealers.
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Opel biedt meerdere ombouwmogelijkheden die de Combo Life – verkozen tot
‘AUTOBEST Best Buy Car 2019’ – toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, wat een
actieve en onafhankelijke levensstijl toelaat.
Klanten kunnen kiezen uit conversies van zowel de standaard- als de Combo XL-variant,
die ruimte bieden voor maximaal vijf zitplaatsen plus één rolstoel. De veiligheid voor de
rolstoelpassagier wordt gewaarborgd door driepuntsgordels, inclusief beveiligingssystemen
met elektrische en mechanische oprolmechanismen.
Een oprijplaat geeft toegang tot de achterzijde van het voertuig. Afhankelijk van de
modelvariant biedt de Combo een rolstoelcompartiment tot 1,50 meter lang, tot 1,45 meter
hoog en tot 85 cm breed.
Gekoeld voor transport van voedsel en medicatie: Combo FRIGOLINE
Naast rolstoeltoegankelijke voertuigen is Europa ook een van de belangrijkste markten
voor voertuigen met temperatuurcontrole. Een drukke levensstijl en de diversificatie van de
eetgewoonten wakkeren de vraag aan. Een andere aanleiding vormt de farmaceutische
industrie, wiens producten beschermd moeten worden tegen hitte en zonlicht.
De Combo – verkozen tot ‘International Van Of The Year 2019’ (IVOTY) – is voorzien van
alle basisvereisten die nodig zijn om omgebouwd te kunnen worden tot een uiterst
performant voertuig met temperatuurcontrole of koeling wat garanties biedt tot aan de
eindbestemming. Opel biedt ombouwmogelijkheden voor standaard- en XL-versies, met
twee of drie zitplaatsen en dubbele achterdeuren, met een enkele schuifdeur en met een
laadvermogen van 1,90 of 2,15 kubieke meter.
De Combo FRIGOLINE ombouw bestaat uit een gemakkelijk te reinigen isothermische cel
die 1.030 millimeter hoog is en 1.345 mm breed (1.080 mm tussen de wielkasten). Ze is
gemaakt van glasvezelversterkte polyester sandwichpanelen met een isothermische laag
die de deuren isoleert. De cel heeft led-interieurverlichting en, afhankelijk van de
modelvariant, een antislipvloer van 1,57 of 1,92 m lang. De Combo FRIGOLINE omvat een
Thermoking B100 HFC elektrische koeleenheid en voldoet aan klasse A van de
ATP-normen.

Blz. 3

Daarnaast zijn er opties beschikbaar om de Combo nauwgezet aan te passen aan zijn
functie als voertuig met temperatuurcontrole. Deze omvatten een vloer en stootplint in
aluminium, naast een bindrail. Ondanks deze hoge mate aan veelzijdigheid behoudt de
Combo FRIGOLINE de volledige toegang tot het reservewiel.
De praktische en comfortabele Opel Combo, waarvan dus zowel de standaardversie
(4,40 meter) als de XL-variant (4,75 meter) kunnen omgebouwd worden, is gebaseerd is
op het marktleidende EMP2-platform van Groupe PSA.
Het WLTP-gecertificeerde motorgamma, met energieke benzine- en dieselmotoren die
voldoen aan de strenge Euro 6d-TEMP emissienorm, levert de bijbehorende rijprestaties.
De motoren worden gecombineerd met efficiënte handgeschakelde vijf- en
zesversnellingsbakken. Voor het eerst binnen dit segment is er ook een automatische
achtversnellingsbak met bijzonder lage wrijvingscoëfficiënt beschikbaar.
Zowel de personenwagen- als de LCV-versie van de Combo zijn voorzien van
rijhulpsystemen en innovatieve technologieën die in hun respectieve marktsegmenten
ongeëvenaard zijn. Bepaalde modelvarianten zijn verkrijgbaar met een mechanisch
sperdifferentieel, een grotere bodemspeling en een beschermde carrosseriebodem.
Een selectie aan opbergsystemen maakt het LCV-aanbod. De modulaire systemen voor
de linker- en rechterkant van de Combo zijn voorzien van praktische laden en bakken,
zodat gereedschap en materiaal altijd binnen handbereik zit. Geïntegreerde bevestigingssystemen die een snelle en eenvoudige bevestiging van de lading mogelijk maken en de
laadruimte beschermen tegen beschadiging, zijn inbegrepen. Extra veiligheid,
functionaliteit en stijl wordt geboden door het brede assortiment op maat gemaakte
Opel-accessoires.

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
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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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