Nya
Combo Skåp

FAKTA TALAR FÖR COMBO.
Nya Combo Skåp är allt du väntar dig från en effektiv, tillförlitlig
och mångsidig skåpbil. Combo Skåp ligger i topp för sin klass
och finns i en mängd storlekar, och kan frakta laster på upp
till c:a ett ton – utan problem. Den rymliga multifunktionella
interiören, de bränsleeffektiva motorerna och innovativa
1.	Låg bränsleförbrukning: Förstklassiga motorer ger
bättre bränsleförbrukning och minskade CO2 – utsläpp.
2.	Modern instrumentbräda: 8-tums färgpekskärm1,
el-uppvärmda stolar, läderklädd ratt med värme1 och
upphöjd körställning gör varje körning till en njutning.
3.	Generös förvaring: 15 förvaringsutrymmen ser till att
du alltid är redo för alla jobb.
4.	Hög kapacitet: Passagerarsoffan och mellanväggen
med genomlastningslucka utökar lastutrymmet i Combo2
upp till 4,4 m3. Passagerarsoffan1 kan lätt vikas ned
för att utöka lastlängden för bästa användbarhet och
flexibilitet.

funktionerna ser till att den totala ägandekostnaden ligger
på lägsta nivå samtidigt som produktiviteten ligger i topp.

5.	Avancerade säkerhetssystem: 11 funktioner som
sidoskyddsvarning1, backkamera1 och adaptiv farthållare1 minskar stressen och hjälper dig göra jobbet.
6.	Hög nyttolast: Med en maximal nyttolast på upp
till c:a 1 000 kg1,3, ser nya Combo Skåp till att tunga
transporter inte är något problem.
7.	Säkerhetssystem: Innovativa säkerhetsfunktioner
som varning vid körfältsavfart1, frontalkrocksvarning
med automatisk nödbromsning4,5 och trötthetsvarnare
håller dig säker på vägen.

1
Tillval. 2 Upp till 4,4 m3 för Combo Skåp XL (lång hjulbas), med passagerarsoffa och mellanvägg med genomlastninslucka. 3 Maximal nyttolast
för standardmodellen av Combo Skåp. Combo Skåp XL-versionen med lång hjulbas har en nyttolast på c:a 950 kg. Max. nyttolast inkluderar
förarens vikt. 4 Standard för Dynamic, tillval för Essentia och Enjoy. 5 Se baksidan.
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MÅNGSIDIGHET även för
de svåraste jobben.
1.	
Rejält lastutrymme: Combo Skåp har allt du behöver från
en rymlig skåpbil – en låg lasttröskel för lastutrymmet,
gott om plats och utmärkt åtkomlighet. Totalt lastutrymme1
på 3,8 till 4,4 m3 är åtkomligt via antingen bakdörrarna
eller bakluckan och skjutdörren/dörrarna.
2.	Funktionell och mångsidig passagerarsoffa2:
	
A . Normal: Anpassningsbar är bara förnamnet. Passagerarsoffan med två säten innebär att din Combo Skåp har
plats för tre vuxna.

	B. Uppfällt: För större lastvolym kan den yttre sittplatsen
fällas upp så att mer skrymmande kollin får plats i det
främre golv- och benutrymmet.
C
 . Bord: Den inre sittplatsens ryggstöd på passagerarsoffan
går lätt att vika ned så att det blir ett praktiskt bord, som
förvandlar din Combo Skåp till ett mobilt kontor.
D
 . Nedfällt: Du kan också fälla ned det yttre passagerarsätet
för att maximera lastlängden.

A

B

C

D
Upp till 4,4 m 3 för
Combo Cargo XL,
versionen med
lång hjulbas, med
passagerarsoffan
och mellanvägg med
genomlastningslucka.
2 
Tillval, inte tillgänglig
för Dubbelhytt.
1 
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För alla tunga lyft.
1.	Combo Cargo XL och Dubbelhytt: Combo Cargo XL
innehåller alla praktiska egenskaper hos Combo Cargo
med ännu mer utrymme. Och den 5-sitsiga Dubbelhyttens
smarta och praktiska utformning med en flyttbar
passagerarsoffa i andra raden gör den till det perfekta
fordonet för arbetslag.
2.	Baklucka1: Skydda lasten mot dåligt väder när du lastar
in och ut.

2

3.	Mellanvägg2: Håll passagerare och last åtskilda med
olika mellanväggar, finns med eller utan fönster för att
passa alla verksamhetsbehov.
4.	Mellanvägg med genomlastningslucka2,3: Den här
mellanväggen har en genomlastninslucka som är idealisk
för proffs som behöver frakta långa föremål upp
till 3 440 mm4.

3

4

Endast tillgänglig
för standardhjulbas.
2
Tillval.
3 
Tillgänglig med eller
utan glas.
4 
Lastlängd för
Cargo XL-versionen
med lång hjulbas.
1 

På höger sidan visas
Combo Skåp XL (till
vänster) och Combo
Dubbelhytt (till höger).
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EN INTERIÖR GJORD FÖR
KOMFORT.
1.	Funktionell komfort: Med en 8-tums pekskärm1 för
kompatibilitet med Apple CarPlay™ och Android Auto™2
ger Combo Skåp den perfekta kombinationen av
funktionalitet, innovation och välbefinnande. Slappna
av med bekvämligheter som trådlös laddning1, som är
gjorda för att hålla dig igång under hela dagen.
2.	
Praktisk förvaring: 15 lättåtkomliga förvaringsutrymmen
gör det lika enkelt att hitta och förvara det du behöver
som att sträcka dig under sätet3.

2

3.	Värmefunktioner: Håll händer och kropp varma
när temperaturen sjunker med eluppvärmda säten1 och
läderklädd ratt med värme1.
4.	Multimedia Navi Pro1: Det förstklassiga navigerings
systemet har en imponerande 8-tums pekskärm1 med
avancerad röststyrning och 3D-navigering som håller
dig på rätt väg under vardagliga körningar eller längre
sträckor.

3

4
Tillval.
Kompatibilitet och
viss funktionalitet kan
variera beroende
på enhetens typ och
operativsystemets
version. Apple CarPlay
är ett varumärke
som tillhör Apple Inc.,
registrerat i USA och
andra länder. Android
är ett varumärke
som tillhör Google Inc.
3 
Förvaring under sätena
standard på Enjoy,
Dynamic och Dubbelhytt, tillval på Essentia.
1

2 
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Interiör
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1

Säkerheten främst.
1.	Automatisk nödbromsning1: Combo Skåps frontalkrocksvarning2 med automatisk nödbromsning varnar föraren
om något hinder, t.ex. en fotgängar eller ett annat fordon,
korsar vägen. Om ingen åtgärd vidtas bromsar bilen
automatiskt och minskar risken för potentiella krockar.
2.	Head-up display3: Håller viktig körinformation i synfältet
så att du kan hålla ögonen på vägen.
3.	Backkamera3: Backkameran ger en översikt över omgivningen så att du kan vara uppmärksam på hinder när du
parkerar eller backar.

2

4.	Adaptiv farthållare3: Ser framåt och bibehåller ett
säkert avstånd från framförvarande fordon i hastigheter
mellan 30 och 160 km/h. Den automatiska accelerationen
och bromsningen är oerhört bekväm på långresor.
5.	Sidoskyddsvarning3: Ger akustiska och visuella varningar
för att förhindra kollisioner i låga hastigheter med hinder
på sidan av bilen, t.ex. stolpar eller andra fordon.

3

Fungerar automatiskt
i hastigheter över
5 km/h och under
85 km/h. Från 0 till
30 km/h är retardationsvärdet för att
minska kollisionskraften 0,9 g. Från 30 till
85 km/h bromsar
systemet hastigheten
med upp till 22 km/h.
Över det här tröskelvärdet behöver
föraren bromsa för
att sänka hastigheten
ännu mer.
2 
Standard för Dynamic,
tillval för Essentia
och Enjoy.
3
Tillval.
1 

4
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Innovation
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PLATS FÖR
HELA PERSONALEN.
Combo Dubbelhytt har tillräckligt med utrymme för dig, din
personal och all er utrustning. Med ett passagerarsäte
fram och tre i andra raden, är Combo Dubbelhytt en flexibel
bil med plats för fem. Om du vill ha ett enkelt sätt att
utöka Combo Dubbelhytts lastutrymme till 2 693 l, fäller du

1

ned passagerarsätena i andra raden och öppnar genomlastningsluckan för en maximal lastlängd på 3 440 mm.
Combo Dubbelhyt bygger på Combo Skåp XL, och har
samma standardutrustning.

2

3

Dubbelhytt
Höjdpunkter:
1.	Fällbar baksätessäte
2.	Skjutdörrar med fönster
3.	Nedfällbar passagerarstol

12

Dubbelhytt
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Utrustningsnivåer.
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ESSENTIA

Enjoy

Dynamic

Höjdpunkter:
1. Mistral Grey-tyg
2.	Uppvärmda elektriskt justerbara
ytterspeglar
3. R 4.0-radio

Standardutrustningen för Essentia, plus:
1. Skjutdörr, passagerar sida
2.	Förarstol med nackstöd inställbart i sex riktningar
och manuellt svankstöd
3. Instrumentbräda med extra förvaring

» Mellanvägg
» Starthjälp i uppförsbacke
» Asymmetriska bakdörrar
» Centrallås
» Elfönster hissar

» Luftkonditionering
» Förvaring under sätena
» Lackerade speglar
» Farthållare

Standardutrustningen för Enjoy, plus:
1.	LED-halvljus för körning
» Varning vid körfältsavfart
dagtid
» Parkeringssensorer bak
2.	Multimediaradio med
med ultraljud
8-tums pekskärm
» Hasplåt fram
3.	Igenkänning av
» Lackerade dörrhandtag
trafikskyltar
» Dimljus med kurvtagningsfunktion
» 16-tums stålfälgar med
» Kromdetaljer
heltäckande hjulsidor
» Helljusassistans
» Automatisk nödbroms med
fotgängarskydd1

Utrustningsnivåer & Färger

Välj färg.

White Jade2

Cool Grey3

Quartz Grey3

Moonstone Grey3

Night Blue3

Onyx Black2

Cosmic Brown4

Ruby Red2

Fungerar automatiskt i hastigheter över 5 km/h och under 85 km/h. Från 0 till 30 km/h är retardationsvärdet för att minska kollisionskraften 0,9 g. Från 30 till 85 km/h bromsar
systemet hastigheten med upp till 22 km/h. Över det här tröskelvärdet behöver föraren bromsa för att sänka hastigheten ännu mer. 2 Solid. 3Metallic. 4 Pärlemor.

1
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FÄLGAR OCH DÄCK.

15- och 16-tums plåtfälg med
halvtäckande hjulsida, 6,5 J x 15,
däck 195/65 R 151 och 6,5 J x 16,
däck 205/60 R 16

16-tums plåtfälg med heltäckande
hjulsida i Rotor-design 6,5 J x 16,
däck 205/60 R 16

16-tums plåtfälg med heltäckande
hjulsida med 7 segment 6,5 J x 16,
däck 205/60 R 16

16-tums lättmetallfälg i design
med 7 ekrar (Bright Silver)
6,5 J x 16, däck 205/60 R 162

Däckmärkning
HJUL

195/65 R 15

205/60 R 16

215/65 R 16 M+S

Bränsleeffektivitetsklass

C

B

C

Våtgreppsklass

A

A

C

Uppmätt värde (dB)

71

70

69

Däckbullerklass

1
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Finns endast för Essentia och Enjoy.
Fälgar och däck

2

Tillval. Ej för Essentia.

Opel Service.
När det gäller service och underhåll ger Opels servicenätverk
expertreparationer, praktisk och värdefull service, så att
din bil eller din transportbil snabbt kommer ut på vägen igen.
Opel har specialiserad utrustning, verktyg och utbildning
som krävs för att täcka alla dina servicebehov, och använder

bara originaldelar som monteras av Opel-utbildade tekniker.
Enkelt uttryckt är vi en heltäckande lösning för all servicesupport
under ett tak.

FLEXCARE

PROFESSIONELLT UNDERHÅLL FRÅN
OPEL

elektronisk fordonsdiagnostik

ANPASSAT SERVICEAVTAL

KOMPETENS FRÅN OPEL

Teckna ett av våra serviceavtal, som du kan skräddarsydda så
att det passar för dig och din verksamhet. Serviceavtalen ger
utmärkt värde för pengarna, du kan definiera omfattningen
efter dina behov.
• Opel Assistance 24-timmars mobilitetsgaranti
• Opels utökade garanti förlänger den 2-åriga standardgarantin
med upp till 3 extra år
• Opels serviceavtal innefattar alla delar och vätskor under
en service, arbete enligt specifikationen i serviceplanen,
rostskyddskontroller osv.

Opels specialister kan din bil bättre än någon annan och ger
dig snabb, smidig och kunnig service.
• Förbesiktningskontroll
• Servicegenomgångar
• Oljekontroll
• Sommar-/vinterkontroll
• Däckbyte

KÄNN DIG TRYGG MED VÅR KOSTNADSFRIA
VISUELLA KONTROLL

ORIGINALDELAR FRÅN OPEL

kartuppdateringar

ALLTID DET BÄSTA ALTERNATIVET

KÖR SMARTARE

Opels originaldelar är grundligt testade beträffande funktion
och säkerhet, passar perfekt och är de mest tillförlitliga delarna
som finns tillgängliga för din bil.
• Opels originalbatterier är underhållsfria, så du behöver
inte tillsätta något vatten
• Opels original torkarblad minimerar vind och buller och
förbättrar komforten i höga hastigheter
• Opels original bromsskivor är tillverkade för bästa möjliga
bromsegenskaper och kortast möjliga bromssträcka
• Opels original stötfångare är krocktestade och passar
perfekt, så att bilen behåller sitt originalutseende

Bra navigering kräver aktuella kartor. Opels uppdateringar
ger dig de senaste kartorna och information med tusentals
ruttuppdateringar så att du kan nå ditt mål på snabbaste
sätt.

Vi gör en visuell kontroll av säkerhets- och tillförlitlighetsaspekter
på din bil. Du bestämmer vad som ska repareras och när.
• Kostnadsfritt
• Omfattar alla huvudsakliga säkerhetsaspekter
• Rapport till din bils historik

Ta reda på mer hos din lokala återförsäljare!

Opel Service
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I COMBO finns PLATS
FÖR ALLT
Vilken bransch du än är i har Combo Skåp en transportbil för
dig. Välj mellan en 2- eller 3-sitsig skåpbil eller 5-sitsiga
Dubbelhytt, med standard eller lång hjulbas, vanlig eller hög
lastförmåga – så att du aldrig behöver kompromissa med
utrymmet igen.

Lastkapaciteter
VARIANTER

Combo Skåp

Antal
Lastförmåga
passagerare

2/3

Combo Skåp XL
Dubbelhytt

5

1
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Kapaciteter och mått

Max.
lastvolym
(i m3)

Max. lastgolvsbredd med
1/2 skjutdörrar
(i mm)

Max. lasthöjd
(i mm)

Skjutdörrsöppning
max. bredd/höjd
(i mm)

Bakdörrsöppning
max. bredd/höjd
(i mm)

3,3/3,8 1

1 630/1 527

1 236

675 x 1 072

1 241 x 1 119
(baklucka)

1 243

759 x 1 072

1 241 x 1 196
(bakdörrar)

Fordonets
bruttovikt
(i kg)

Max lastförmåga inkl.
förare
(i kg)

låg

1 940–2 050

606

hög

2 315–2 390

955

hög

2 290–2 400

975

3,9/4,4 1

hög

2 280–2 320

879

1,8/3,5/4,0

Mellanvägg med genomlastninslucka.

1 630/1 527
1

ej tillämpligt/1 527

Combo Skåp
3090 mm
1796 mm–1825 mm1/
1840 mm–1860 mm1

1781 mm

1921 mm
2107 mm

4403 mm

Combo Skåp XL

3440 mm
1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

2131 mm

1921 mm
2107 mm

4753 mm

Dubbelhytt

3440 mm
1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

1051 mm

1921 mm
2107 mm

4753 mm

1

Måtten kan variera beroende på tillval.
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MOTORSPECIFIKATIONER.
MOTORER
WLTP kalkylerat till NEDC

1.5 Turbo Diesel (56 kW/75 hk)
med BlueInjection- teknik2

1.5 Turbo Diesel (75 kW/100 hk)
med start/stopp-system och
BlueInjection- teknik 2

1.5 Turbo Diesel (96 kW/130 hk)
med start/stopp-system och
BlueInjection- teknik 2

Växellåda

MT5

MT5

MT6

Utsläppsstandard

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

AT8

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.
Bränsle

Diesel

Diesel

Diesel

Bränsletank (Adblue) i liter

50 (17)

50 (17)

50 (17)

Förbrukning i l/100 km1
Stadskörning

4,9–04,7

4,6–4,2

4,9–4,1

4,7–4,5

Landsvägskörning

4,0–3,9

4,1–3,8

4,4–4,1

4,4–4,1

4,4–4,2

4,3–3,9

4,6–4,4

4,5–4,3

115–110

114–104

123–116

119–113

Blandad körning
Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km

1

MT5/MT6 = fem- eller sexväxlad manuell växellåda

AT8 = åttaväxlad automatisk växellåda

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med
standardutrustning. Om du vill ha den senaste informationen om tillgängliga motorer och deras tekniska data kan du besöka vår webbplats opel.se eller kontakta din återförsäljare.
Värdena tar inte hänsyn till specifik användning och körförhållanden, utrustning eller tillval, och kan variera beroende på däckformat. Mer information om officiell bränsleförbrukning och CO 2 -utsläppsvärden finns i riktlinjerna ”Riktlinjer för
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp för nya personbilar och lätta transportbilar” som finns tillgängliga kostnadsfritt hos alla återförsäljare eller på http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/ny-korcykel-wltp
Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för personbilar och lätta transportbilar, och de relevanta värdena kalökyleras tillbaka för att
möjliggöra jämförbarhet i NEDC, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/1151.
Fordon med BlueInjection-teknik behöver fyllas på med AdBlue® enligt rekommenderade serviceintervall. Färddatorn indikerar när påfyllning behövs. Mer information finns på www.opel.se/tools/adblue/adblue.html

1 

2 
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Motorer
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TILLBEHÖR SOM FÅR JOBBET
RÄTT GJORT.
Tillval
1

2

3

4

1.	Girafflucka: Öppna giraffluckan1 till 40°
för att göra det extra enkelt att frakta
långa föremål.
2.	IntelliGrip1,2: Få säkert fäste på alla ytor,
oavsett förhållanden, med extra dragkraft
från IntelliGrip-systemet.
3. Dragkrokar1: En serie kraftiga dragkrokar
gör kopplingen av släpvagnen/bogseringen
enkel och smidig, och en del kan tas bort
för maximal bekvämlighet.
4.	Parkeringsvärmare1: Nu behöver du inte
sätta dig i en kall kupé. Även när bilen
står stilla kan parkeringsvärmaren aktiveras
för att hålla Combo Skåp vid den förinställda temperaturen.

Tillval. 2 När du kör nedför en backe med brantare
lutning än 5 % och med en fordonshastighet under
30 km/h, arbetar systemet för att minska hastigheten
och öka stabiliteten.

1
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Tillval

Tillbehör
1.	Golvmattor i gummi1: Skydda mattan
mot lera, vatten, vägsalt, snö och smuts
med robusta, lättvättade gummimattor,
som är särskilt utformade för att passa
din modell.
2. T
 akräcke1: Opels takräcke i högkvalitativt
aluminium är perfekt för att spänna
fast skrymmande last. Innehåller allt som
krävs för montering utan att det behöver
borras.
3.	Skyddsgaller för fönstren1: Robusta
skyddsgaller för fönstren skyddar bilen
och lasten mot allt som kan förskjutas
i lastutrymmet.
4.	Slitgolv: Tåliga golv i plywood som klarar
kraftig användning.

1

2

3

4

	Mer utrustning och tillbehör finns på
www.opel-accessories.com/opel_aoc/sv-SE
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S/MY19

The future is everyone’s

Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte
exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland.
Automatisk nödbromsning fungerar automatiskt i hastigheter över 5 km/h och under 85 km/h. Från 0 till 30 km/h är retardationsvärdet för att minska kollisionskraften 0,9 g. Från 30 till 85 km/h sänker systemet hastigheten med upp till 22 km/h. Över det här tröskelvärdet behöver föraren bromsa själv för
att sänka hastigheten ännu mer. Hastighetsområdet för automatisk nödbromsning med fotgängarskydd beror på det detekterade föremålet (föremål i rörelse: 5–85 km/h; stillastående föremål 5–80 km/h; fotgängare: 5–60 km/h). Opels hjälpsystem för föraren är avsedda att bistå föraren inom systemens
begränsningar. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.
Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.se
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