Vivaro

BYGGD FÖR ATT FÅ
SAKER GJORDA.
Flaggskeppet Opel Vivaro har allt som krävs för att få jobbet gjort. Med en
komfortabel hytt, ett rymligt lastutrymme, tillförlitlig drift, god bränsleekonomi och
FlexCare, 3 års service, garanti och vägassistans är Vivaro alltid redo för nya tag.
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// Exceptionellt LÅG ägandekostnad
// Snygg design och närvaro för en dynamisk företagsimage
// Versioner och mångsidighet för olika verksamhetsbehov
// 
Fle xCare håller skåpbilen ute på vägarna längre
// Heltäckande finansieringsmöjligheter ger utmärkt valuta för pengarna

Innehållet i katalogen var korrekt vid tidpunkten för tryckning (03/2018). Vi förbehåller oss rätten att när som
helst ändra specifikationer och utrustning. Kontakta din Opel-återförsäljare för den senaste informationen.
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FÖRSTA INTRYCKET:
FÖRSTA KLASS.
Vivaro är ett proffs ut i fingerspetsarna, med förtroendeingivande stil och
kvalitativt hantverk som visar att du har ett företag att räkna med.

// 
E nastående design är ett imponerande visitkort
// Fyra karosstyper för olika behov
// 
S kåp för små eller stora laster
// 
D ubbelhytt för sex personer samt en ansenlig lastförmåga
// Combi med flexibla säten för upp till nio personer
// Platform Cab som bas för t.ex. flak eller skåp
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BYGGD FÖR
ANPASSNING.
Den bästa hantverkaren förtjänar de bästa verktygen,
och därför såg Opel till att Vivaro är en komfortabel plats
där saker är lätta att få gjorda. Välj bland en mängd olika
tillval och tillbehör för att anpassa förarhytten och din bil.

// Mångsidighet för maximal produktivitet
// Interiören kan anpassas efter passagerare och last
// 
M ultifunktionell passagerarsoffa med
skrivplatta, arbetsskiva och förvaring
// Förarstol med ARMSTÖD och svankstöd
R atten kan ställas in på höjden och avståndet
// 
Läs mer på sidorna 24 och 32.

LASTFÖRMÅGA SOM
GÖR NYTTA.
Om du har stora laster att köra är Vivaro skåpbilen för dig.
Vivaro Skåp, som finns med två hjulbaser och två takhöjder,
är stabil, tillförlitlig, variabel – och inte minst rymlig.

// H ög lastförmåga på upp till c:a 1,2 ton
L ånga laster på upp till 2 537 mm (L1)
// 
eller 2 937 mm (L2)
LAST BREDD mellan hjulhusen 1 268 mm
// 
// 5,2 m3 till 8,6 m3 maximal lastvolym
// Även den kortare versionen rymmer TRE EUROPAPALLAR
// En lucka i mellanväggen utökar lastlängden
till 3,75 m (L1) eller 4,15 m (L2).
Läs mer på sidorna 11 till 13, 36 till 39 samt 42 och 43.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning som inte är tillgänglig från Opel.
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1.

SKÅP.
Mångsidighet, kraftfullhet, versioner och tillval – Vivaro
Skåp med standard takhöjd har allt du kan önska dig.
Standardutrustning för Skåp:
// Två axelavstånd
// 2 537 mm eller 2 937 mm lastlängd
// Upp till c:a 1,2 ton lastförmåga
// En 1 m bred skjutdörr på passagerarsidan för
smidig åtkomst

2.

// Dubbla bakdörrar med 180° öppningsvinkel
// FlexCargo®-mellanvägg med genomlastningslucka
// En Europapall kan utan problem lastas genom sidooch bakdörrarna
// Lastsäkringsöglor i golvet
// Kraftfulla och effektiva 1,6 liters Euro 6-dieselmotorer

1. Skåpsinklädnad.Skyddsinklädnad och ett slitgolv skyddar bilen och dess last,
och FlexCargo®-mellanväggen med genomlastning möjliggör lastlängder på upp till
3,75 m (L1) eller 4,15 m (L2).

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.

2. Bakdörrar som öppnas 250°. För säker och smidig lastning finns bakdörrar
som öppnar 250°, utefter sidorna av bilen.
(Nätmellanvägg marknadsförs ej på den svenska marknaden, FlexCargo®-mellanvägg
är standard.)
Skåp | 11

SKÅP
MED HÖGT TAK.
Högre och mäktigare. I Vivaro Skåp H2 ryms rejäla laster.
SKÅP MED HÖGT TAK HAR SOM STANDARD
// Mångsidig lasthöjd på 1 897 mm
// Två axelavstånd
// Lastvolym 7,2 m3 med 2 537 mm lastlängd (L1H2)
// 8,6 m3 lastvolym med 2 937 mm lastlängd (L2H2)
// Dörrar i fullstorlek med 180° öppningsvinkel
// En Europapall kan lastas genom sidodörren
// Lastsäkringsöglor i golvet
// Upp till c:a 1 151 kg lastförmåga

FULL STÅHÖJD. Extra höjd, smidig åtkomst och gott om utrymme innebär att
Vivaro-versionerna med högt tak inte bara sväljer större laster, utan även är den
perfekta verkstaden på hjul.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Skåp | 13

1.

UTRUSTNINGS
NIVÅER FÖR SKÅP.
Vivaro Skåp är ett riktigt kraftpaket med
enastående specifikationer.
Valmöjligheter för Skåp
// Kampanjbilarna SOLID och PREMIUM
// Två axelavstånd
// Två takhöjder
// Rejält lastutrymme på upp till 8,6 m3
// Lastförmåga på upp till c:a 1,2 ton
// Säker FlexCargo®-mellanvägg med genom
lastningslucka med eller utan fönster
// Bak- och sidodörrar med eller utan fönster
// Bakdörrar eller baklucka
// Fönster bak med värme och vindrutetorkare
Läs mer på sidan 42.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
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2.

3.

1. Passagerarsoffa med inbyggt kontor.Sätet i mitten
har ett nedfällbart ryggstöd med ett löstagbart skrivunderlägg
som kan placeras vertikalt, medan stolsryggen förvandlas till en
arbetsskiva för en bärbar dator. Båda sittdynorna kan även
fällas upp för 42 liters inbyggd förvaring.
2. Läderklädd ratt med farthållare. För säkrare
och bekvämare körning hela dagen.
3. Stort handskfack. Med gott om utrymme för t.ex
A4-dokument.
4. Dimljus fram. Se och bli sedd.

kampanjbil SOLID
Standardutrustning:
// 16-tumsfälgar med liten centrumkåpa
// Dimljus fram
// Däckreparationssats
// Elmanövrerade fönsterhissar
// Elmanövrerade sidospeglar med värme
// Eluppvärmd förarstol
// Fjärrstyrt centrallås
// FlexCargo®-mellanvägg med genomlastningslucka
// Kockkuddar, sidokrockkudde (förarstol) och krockgardiner fram
// Luftkonditionering
// Multifunktionell passagerarsoffa med arbetsskiva och
möjlighet till genomlastning
// R16-radio med Bluetooth® och USB-port
// Skåpsinklädnad, inklätt golv, väggar och tak
// Strålkastare med belysning för körning dagtid
// Visning av utetemperatur
// Tricess Blue-klädsel, Instrumentbräda i Denim Blue

4.

SKÅP.
All utrustning för SOLID, plus:
// 12 V eluttag i lastutrymmet
// 16-tums stålfälgar med heltäckande hjulsida
// Elfönsterhissar fram med ”en-trycks”-automatik på förarsidan
// Fjärrstyrt centrallås med selektiv låsning
// Fullstort reservhjul
// Förarstol inställbar i sex riktningar med arm- och svanksstöd

kampanjbil premium.
All utrustning för SOLID, plus:
// 12 V eluttag i lastutrymmet
// 16-tumsfälgar med heltäckande hjulsidor
// Dragkrok
// Elfönsterhissar fram med ”en-trycks”-automatik på förarsidan
// Farthållare och hastighetsbegränsare
// Fjärrstyrt centrallås med selektiv låsning
// Fullstort reservhjul
// Förarstol inställbar i sex riktningar med arm- och svankstöd
// LED-varselljus
// Läderklädd ratt
// Navi 50 IntelliLink Radio med MP3, Blåtand, AUX & USB-ingång
och navigationssystem med ”halv” Europakarta samt
7˝ ”touch screen”
// Parkeringssensor bak

Skåp med STYLEPACK
All utrustning för SKÅP plus:
// Farthållare med hastighetsbegränsare
// Främre och yttre delarna av bakre stötfångaren
i samma färg som karossen
// LED-ljus för körning dagtid
// Läderklädd ratt
// Connect Black Embossed-klädsel
// Instrumentbräda i Carbon Black
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Dubbelhytt.
Med Vivaro Dubbelhytt får ditt team såväl utrymme och
snabb åtkomst till sina verktyg.
Standardutrustning för Dubbelhytt:
// Komfortabla platser för upp till sex vuxna
// Inbjudande soffa med tre säten på andra raden
// Generös vinkel på ryggstöden för sätena på andra raden
// Smart klädsel för en tilltalande interiör
// Stark mellanvägg
// Upp till 4,0 m3 anpassningsbart lastutrymme
Läs mer på nästa sida.

Skjutbar sidodörr. Den extra breda öppningen välkomnar baksätespassagerarna
redan från första ögonblicket samt ger obehindrad åtkomst till de tre komfortabla
sitsarna i baksätet.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
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1.

UTRUSTNINGS
NIVÅER FÖR
Dubbelhytt.

1. Med Cargo Kit ”Sport” får lastutrymmet stil och skydd med mörkgrå sidopaneler,
praktiska förvaringsutrymmen, trägolv och
blå dämpad belysning.
2.–3. Rejält med lastutrymme. Eller
vad sägs om lättåtkomlig förvaring under
sätena i passagerarutrymmet1 samt upp till
4,0 m3 bakom mellanväggen?

I Vivaro Dubbelhytt ryms upp till sex personer
utan trängsel. Tung utrustning förvaras säkert
bakom mellanväggen.
Valmöjligheter för Dubbelhytt
// Två axelavstånd: L1H1 eller L2H1
// Tresitssoffa på andra raden med armstöd
// Heltäckande sidopaneler och förvaring
// Bakdörrar med eller utan fönster
// Baklucka med eller utan fönster

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Standard för Dubbelhytt Standard, ej för Dubbelhytt Cosmo.
Marknadsförs ej i Sverige.

1 
2 
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2.

3.

Dubbelhytt Essentia2.
Standardutrustning:
// Komfortabel soffa med tre säten på andra raden
// Stark men bländningsfri kupollampa i taket
// Sidopaneler i halvhöjd med förvaring
// Sidofönster på andra raden

4.

Dubbelhytt Elegance.
All utrustning för Essentia, plus:
// Soffa på andra raden med tre säten, armstöd och förvaring
under sitsarna
// Maximal barnsäkerhet tack vare IS OFI X-fästpunkter på
yttre platser, utan övre fäste
// Praktisk ficka i soffans framkant
// 12V-uttag för bärbara enheter
// Heltäckande sidopaneler med mugghållare och hållare
för flaskor

5.

Dubbelhytt Cosmo.
All utrustning för Elegance, plus:
// Individuellt inställbara säten på andra raden, med armstöd
// Individuella LED-lampor och två högtalare i taket på
andra raden
// Heltäckande sidopaneler
// Snygga solskydd av rullgardinsmodell för passagerarna
på andra raden
// Svart stolsklädsel
// Instegslampa för säkrare insteg

3.– 4. Multifunktionell soffa på andra raden.
Uppgradera och erbjud passagerarna ett eluttag på 12 V,
en sidoficka, en instegslampa samt 2 extra högtalare (Cosmo).
5. Sidofönster med solskydd. Solskydden är av rullgardinsmodell och monterade i fönsterramen.
6. LED-lampor och högtalare för baksätespassagerarna.

6.
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COMBI och helt
nya Combi PLUS
Gör plats för mer. Transport av din personal eller av fotbollslaget – de rymliga och bekväma sätena i Vivaro Combi
och Combi PLUS låter dig transportera människor utan att
du behöver oroa sig för att bli utan bagageutrymme.
COMBI/COMBI PLUS Höjdpunkter
// Höga nivåer på komfort och utseende
// Komfortabla sittplatser för upp till nio personer
// Soffan på 3:de raden kan fällas undan för mer
förvaringsutrymme
// 2:a och 3:de radens soffor är utrustade med armstöd 1 –
De är även demonterbara utan verktyg

Soffa på andra raden delbar 60:40. Fäll fram den mindre delen av ryggstödet
för att ge passagerarna till 3:de raden smidig passage mellan sätena och sidodörren
(endast på höger sida).

// Skjutdörr på vänstersidan2 och skjutbara fönster1
// Farthållare1
För mer information, se nästa sida.

GALLERMELLANVÄGG. Ett tåligt
nät med låg vikt skyddar utan
att påverka sikten bakåt (Tillval).

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
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Vivaro
combi PLUS.
Upptäck den nya bekväma persontransportbilen med
elegant inredning för stora familjer och shuttletrafik.
COMBI PLUS Höjdpunkter
// Helt inklädda sidor, dvs. inklätt runt fönster
// Passagerarsoffa fram för 2 personer med förvaring
// Passagerarsoffa i 2:a och 3:de raden med armstöd
// Skjutbart fönster i 2:a raden
// Dubbel AC – fram och bak1
// Dimljus fram
// Topphängd baklucka

Helt inklädda sidor med silverfärgade inlägg. Interiören i Combi PLUS ger en ombonad, lyxig känsla.

// Mörktonade bakre sidorutor & bakruta
// Läderklädd ratt med farthållare
// Tillsatsvärmare
// Extra värme för passagerare bak

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Luftkonditioneringen i fordon med N1-typgodkännande använder
fluorerade växthusgaser (R 134a) för sin funktion. Det totala innehållet
av R 134a i det främre systemet är 580 g, vilket motsvarar ett utsläpp av
CO 2 på 0,83 ton. Det totala innehållet av R 134a i det främre och bakre
systemet är 890 g, vilket motsvarar ett utsläpp av CO 2 på 1,27 ton. GWPvärdet uppgår till 1 430. Information enligt förordning (EU) nr 517/2014.
2 
Standard med Cosmo-Paketet och Style-Paketet.
1 
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Bakre värmare. Ett värmepaket med fläkt håller
baksätespassagerarna varma vintertid (Standard).
Den standardmonterade bränslevärmaren hjälper
till att värmer upp bilen ännu snabbare.

reglage bak. Reglage för luftkonditioneringen
och värmen1 är en uppskattad funktion för Combi och
Combi PLUS-passagerarna.

COMBI.
Standardutrustning:
// 16-tums plåtfälgar med heltäckande hjulsida
// Ljus för körning dagtid
// Främre dimljus för extra säkerhet och stil
// Snygg Tricess Blue-klädsel
// Matchande instrumentbräda i Denim Blue
// R16-radio med Bluetooth® och USB -port
// Elmanövrerade fönsterhissar och uppvärmda sidospeglar
// Två passagerare sitter bekvämt i soffan fram
// Sofforna på 2:a och 3:de raden rymmer upp till sex personer
// Fjärrstyrt centrallås
// Krockkuddar i framsätet, sidokrockkuddar fram samt
krockgardiner
// Insynsskydd för bagageutrymmet
// Bakdörrar

COMBI PLUS.
ALL utrustning för Combi, plus:
// Skjubara fönster i 2:a raden
// Lack-paket 1,Delvis lackerade stötfångare fram & bak
// Tophängd baklucka med torkare
// Farthållare med hastighetsbegränsare
// Läderklädd ratt
// Elegant ”Connect Black”-klädsel
// Förvaring med lock på instrumentbrädan
// Helt inklädda sidor med silverfärgade inlägg
// Dubbel AC – fram och bak
// Fjärrstyrt centrallås, fjärrsändare med 2 knappar
// Passagerarsoffa för 2 personer med förvaring
// Passagerarsoffor i 2:a och 3:de raden med armstöd

COMBI eller COMBI PLUS med Cosmo-paketet.
All utrustning för COMBI eller COMBI PLUS med
Cosmo-Paketet, plus:
// 17-tums lättmetallfälgar
// CD18 Bluetooth® USB-radio
// LED-ljus för körning dagtid
// Lack-paket 1, Delvis lackerade stötfångare fram & bak
// Automatiska vindrutetorkare och strålkastare
// Dubbel AC – fram och bak
// Skjutbara fönster i 2:a raden
// Topphängd baklucka med torkare
// Farthållare med hastighetsbegränsare
// Läderklädd ratt

COMBI eller COMBI Plus med Style-paketet
All utrustning för COMBI eller COMBI PLUS, samt:
// Elegant ”Connect Black”-klädsel
// Instrumentbräda i sober Carbon Black
// Armstöd för extra komfort på båda bakre sofforna
// Främre dimljus som ökar säkerheten och höjer stilfaktorn
// Läderklädd ratt med farthållare
// Främre och bakre stötfångare i samma färg som karossen

LED-ljus för körning dagtid 2 . LED-ljus väcker
uppmärksamhet och gör ett propert intryck dag som natt.
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TILLVÄXTPOTENTIAL.

// Variera stols- och lastutrymmet i Combi och Combi PLUS för upp till nio personer
// Sofforna på andra och tredje raden är borttagbara (inga verktyg krävs)
// Ryggstödet på tredje raden är nedfällbart för större mångsidighet

Combi och Combi PLUS är de mest mångsidiga Vivaron persontransportbilen.

1. Combi med tre säten framtill.
Lastvolym på 5,2 m3 (L1) eller 6,0 m3 (L2).
2. Combi med sex säten. 3,2 m3 (L1)
eller 4,0 m3 (L2) lastutrymme bakom
den borttagbara soffan på andra raden.
3. Combi med nio säten. Tre rader
med tre säten var, 1,8 m3 lastutrymme
med långt axelavstånd (L2). För mer
utrymme kan den bakre soffan fällas
ned/ihop eller den ena eller båda
sofforna tas ut.

Säteskonfiguration 2-3-31

1

Främre komfort passagerarstol är tillval.

Säteskonfiguration 3-3-3

Säteskonfiguration 2-3-3 med 3:de
raden delvis fälld1

Säteskonfiguration 2-3-0 med 3:de
raden helt ihopfälld1
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1.

VÄLKOMMEN TILL
första KLASS.
Den här skräddarsydda Vivaron är ett enastående gott samarbete.
Irmscher är ett välkänt varumärke när det gäller utmärkt anpassning
och Vivaro har ett lika gott rykte för utmärkta skåpbilar.
IRMSCHER-EFFEKTEN:
// Läderklädda ytor med sömmar i silvertråd
// Läderklädda armstöd med sömmar i silvertråd
// Högkvalitativa velour-golvmattor för en lyxig interiör
// Klädda hjulhus och D-stolpe förbättrar utseendet av interiören
// Uppgradera exteriören med exklusiva 17-tums lättmetallfälgar

Conversion2Go från

CONVERSIONS
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2.

3.

1. ANDRA RADEN, FÖRSTA KLASS.
Välkomna passagerarna i baksätet
med broderade sömmar, exklusiva
golvmattor och doften av läder
2. Växelspaksdamask med
sömmar i silvertråd.Materialet
i din hand får din Vivaro att bokstav
ligen kännas lyxig.

4.

3.Inre dörrsidor med läder
klädda kuddar och sömmar
i silvertråd.”Top-of-the-line”-ytor
gör att du och dina passagerare
känner sig hemmastadda.
4. Velour golvmattor med
sömmar i silvertråd och
”Vivaro” i silverskrift. Alla ser
kvaliteten i samma stund som du
öppnar dörren.
5. Instrumentpanel med läder
klädd mittram med sömmar
i silvertråd. Mjukt läder är premium
och känns ännu bättre.

5.

Irmscher ”Tourer” paketet är en kompletterande,
reversibel förbättring levererad och stöds av
Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (”Irmscher”).
Adam Opel AG ger inte någon garanti för någon
av de ingående delarna i paketet och är inte
ansvarig för deras kvalitet. Specifika reservdelar
kan beställas från Irmscher. Paketet minskar den
tillgängliga lastförmågan på fordonet.
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PLATFORM CAB.
Oslagbar ombyggnadspotential, ett läckert utseende och
imponerande flexibilitet – Vivaro Platform Cab anpassar sig
perfekt till dina behov.
EGENSKAPER
// Totalvikt 2 990 kg
// Långt axelavstånd
// Omfattande komfort- och säkerhetsutrustning
// Optimerad för specialbyggnationer
// Motordrivet kraftuttag som tillval

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Platform Cab marknadsförs ej i Sverige.
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1.

VIVARO SPORT.
Ett personligt och sportigt utseende med heltäckande utrustning och
ett generöst pris: det är Vivaro Sport. Sport är tillgängligt på Kampanjbilen
Premium, Dubbelhytt och Combi/Combi PLUS, och har:
EXTERIÖR
// 17-tums lättmetallfälgar i svart eller silver
// Sportdekaler på huven, taket och sidoskydden i svart eller silver
// Tonat glas i sido- och bakrutorna (endast på Combi)

2.

// LED-ljus för körning dagtid
INTERIÖR
// Klädsel ”Connect Black”
// Soffa med tre säten på andra raden med förvaringsutrymme,
12 V-uttag och heltäckande sidopaneler (endast Dubbelhytt)
KOMFORT OCH INFOTAINMENT
// Navi 50 IntelliLink med smartphonehållare
// Manuell luftkonditionering1
// Parkeringshjälp bak

1. ETT ALTERNATIV MED FINESS. För mörkare exteriörtoner som Magma Red,
Midnight Black eller Copper Brown finns Sport tillgänglig med silverfärgade dekaler
och hjul.
2. EXKLUSIV HYTT. Läderfinish på ratten, ”Connect Black”-klädsel och instrumentbräda
samt Piano Black-dekor gör förarhytten elegant och bekväm.
30 | VIVARO SPORT

Du hittar mer standardutrustning för de olika versionerna på sidan 14 för (Skåp), sidan 18 för (Dubbelhytt)
och sidan 22 för (Combi/Combi PLUS). Färgrestriktioner finns gällande de svarta och silverfärgade dekalerna.
Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Luftkonditioneringen i fordon med N1-typgodkännande använder fluorerade växthusgaser (R134a) för
sin funktion. Det totala innehållet av R 134a i det främre systemet är 580 g, vilket motsvarar ett utsläpp
av CO2 på 0,83 ton. Det totala innehållet av R 134a i det främre och bakre systemet är 890 g, vilket motsvarar
ett utsläpp av CO2 på 1,27 ton. GWP-värdet uppgår till 1 430. Information enligt förordning (EU) nr 517/2014.

1 

ETT KONTOR
PÅ HJUL.
Vivaro är ett ergonomiskt, välorganiserat kontor.
Här finns plats för allt och allt har sin plats.
Ditt rullande kontor från Opel inkluderar
// Oslagbar bekvämlighet och komfort för föraren
// Rattreglage för radion
// Multifunktionell passagerarsoffa1
// Bluetooth® för handsfreeanvändning av telefonen
och ljuduppspelning
// Stort handskfack som rymmer A4-dokument
// Lättåtkomlig hylla på instrumentbrädan
// Tre mugghållare
// Hållare för smartphone på instrumentbrädan2
// Hållare för surfplatta på instrumentbrädan3

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.
Multifunktionell passagerarsoffa är standard för Skåp.
Finns som tillval för alla infotainmentsystem från Opel.
3 
Endast med R16 Bluetooth® USB-radio.
1 
2 

32 | Mobilt kontor

1.

2.

3.

1. USB-port. Koppla upp dig via USB för meddelanden med mera.
2. Hållare för surfplatta 3. Gör det möjligt att montera surfplattor på 4,8 till 10,6 tum inom perfekt syn- och räckhåll.
3. Inbyggt, löstagbart skrivunderlägg. Ingår i multifunktionella passagerarsoffan. Praktiskt, flexibelt och kan tas
med vart som helst.
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SMARTARE SYSTEM.
SÄKRARE OMGIVNINGAR.
Vivaro är en av de säkraste, bäst uppkopplade skåpbilarna
på marknaden.
Säkerhetsteknik som standard
// ESP® med elektronisk distribution av bromskraften och ABS-bromsar
// Hjälpstart i uppförsbacke med antispinn
// Nödbromsassistans
// Adaptiv lastkontroll
// Aktivt rundslagningsskydd
// Släpstabilisering (endast i kombination med fabriksmonterad
dragkrok)
Sofistikerade infotainmentlösningar
Alla Opels ljud- och navigeringssystem inkluderar:
// Bluetooth® och USB för smarttelefoner och MP3-spelare
// Rattreglage
NÅ DIN DESTINATION MER AVKOPPLAD OCH SÄKRARE MED
TOMTOM LIVE-TJÄNSTERNA1
// Få den snabbaste färdvägen med trafikinformation i realtid
// Kontrolera vädret i förväg
// Sök efter och besök platser i närheten

1

Endast med Navi 80 IntelliLink.
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2

Standard på den svenska marknaden.

1.

2.

4.

3.

5.

1. NAVI 80 INTELLILINK. Det mest påkostade systemet med 3D-visning,
avancerad röststyrning, USB-videospelare/bildvisningsprogram och
TomTom LIVE-tjänster1 kostnadsfritt till år 2020 för trafikinformation i realtid.
Sjutumsskärmen fungerar även som skärm för den valbara backkameran.
Med den nya speglingen av telefonen via Android Auto™ kan du ansluta
appar för smartphone till bilen.3
2. R16 Bluetooth ® USB-radio 2 . Med MP3/WMA-uppspelning via USB,
Bluetooth® för ljuduppspelning och handsfreefunktion, 3,5 mm aux-ingång.

3. CD18 Bluetooth ® USB-RADIO. Samma specifikationer som R16-radion
och har dessutom CD-spelare och är i dubbelt DIN-format.
4. NAVI 50 INTELLILINK. Ett oerhört prisvärt navigeringssystem med en
sjutums pekskärm och ”halv” Europakarta med TMC (Traffic Message Channel)
för trafikmeddelanden. När den är ansluten till en Apple-smartphone,
har Navi 50 stöd för röststyrning via Siri och visar information om den musik du
spelar upp. Navi 50 fungerar även som skärm för den valbara backkameran.
5. Konkav spegel med döda-vinkeln-varning i solskyddet för
frampassageraren ger bättre orientering på trånga platser.

3

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
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LAST och KOMFORT.
Fabriksmonterade tillval som låter dig anpassa din
Vivaro för speciella ändamål.
// Välj bland en mängd olika tillval
// Anpassa din bil för specifika verksamhetsbehov

FlexCargo ® för större mångsidighet. Tack vare en praktisk lucka i mellanväggen, FlexCargo®, kan du
förvara upp till 3,75 m (L1) eller 4,15 m (L2) långa föremål på ett säkert sätt. Öppna luckan och skjut in föremålet
under passagerarsätet och fram till handskfacket. FlexCargo® är standard på den svenska marknaden.
HANDTAG på A- och/eller B-stolparna i framsätet.
Handtag på D-stolpen endast på passagerarsidan.1

36 | Last och komfort

1

Tillval.

1.

2.

1. Skjutdörr på förarsidan.
Idealiskt på trånga platser och med
separata arbetsutrymmen. Combi
och Combi PLUS har handtag som gör
det smidigare att kliva i och ur.
2. Plywoodgolv. Ett halksäkert,
hartsbelagt plywoodgolv på 9 mm
ger både grepp och skydd för last och
personal. Sidornas plastpaneler på
4,7 mm med en bikakestruktur skyddar
sidorna, samtidigt som de motstår fukt
och är lätta att rengöra och skyddar
både lasten och skåpbilen. Standard
på den svenska marknaden.
3. SIDO- OCH TAKBEKLÄDNAD.
De lätta plastpanelerna på 4,7 mm
med en bikakestruktur skyddar taket
och sidorna, hjulhusen är klädda
med vaccumformade plastpaneler.
Standard på den svenska marknaden.
Handtag på D-stolpen gör det
smidigare att kliva i och ur. (Tillval)

3.

4.

4. Galler för mellanväggens
fönster. För extra skydd mot
skador på mellanväggens fönster.
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sortimo globelyst®
Serviceinredningar från flexibla Sortimo Globelyst®
är idealiska för förvaring av allt från dokument till
verktyg på ett snyggt och prydligt sätt.
Globelyst ® -FÖRVARING I KORTHET.
// Konstruktion med låg vikt
// Hyllplan med utdragslådor
// Hyllplan med gummimattor och avdelare
// Fästpunkter med ProSafe-hakar
// Sortimo S-BOXX-utdragslådor
// Spännband för säker lastsäkring
// Smidiga små förvaringsfickor
MINIMAL MINSKNING AV LASTFÖRMÅGAN
// Tack vare sin låga vikt påvekar Globelyst® den
maximala lastförmågan med endast 141 kg.

Serviceinredningar från

Sortimo Globelyst ® är en kompletterande, reversibel förbättring levererad av och stöds av
Sortimo International GmbH (”Sortimo”). Opel Automobile GmbH lämnar inte någon garanti
för någon av de ingående delarna i paketet och är inte ansvarig för deras kvalitet. Specifika
reservdelar kan beställas från Sortimo. Inredningssystemet minskar den tillgängliga lastförmågan på fordonet.
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FÄRDIGA PRAKTISKA
LÖSNINGAR.
En ren och prydlig arbetsplats är nästan en förutsättning för
ett bra resultat. Ge din Vivaro en skjuts genom att beställa
fabriksmonterade serviceinredningar från Sortimo.
Gör din Vivaro till en rullande verkstad
// Flexibelt planerad förvaring
// Håll reda på saker med smarta förvaringslösningar
// Säker förvaring för maximal sinnesro
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1.

TILLBEHÖR.
När villkoren för din verksamhet förändras,
så hänger din skåpbil med i utvecklingen.
// En mängd tillbehör att välja mellan, när du
beställer bilen eller efter bilköpet
// Opel-tillbehör skräddarsydda för Vivaro
// Montera och demontera efter behov

Botanisera i våra hyllor. Besök
https://www.opel-accessories.com/opel_aoc/se-SV
för mer tillval och tillbehör.
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1. Takräcksstege. Ett måste för säker hantering av laster
på taket: den här robusta stegen är gjord av kraftiga stålrör
och finns för både baklucka och bakdörrar.

2.

3.

2. INVÄNDIGT TAKRÄCKE. Genom att använda utrymmet
under taket frigörs utrymme på lastgolvet. Räcket klarar laster
på upp till 12 kg och laststopp medföljer.
3. Dragkrok. Från avtagbara dragkrokar till kraftfulla
dragkrokar avsedda för bogserstång.
4. Lasthållare. Det helsäkra sättet att fästa långa eller
skrymmande laster på taket. Lasthållaren fungerar bäst
med taklasträcke, steghållare, laststänger och laststopp.
5. Golv-, sid o och takskydd. Ett halksäkert, hartsbelagt
plywoodgolv på 9 mm ger både grepp och skydd för last och
besättning. Sidornas och takets ”bikake”-paneler i 4,7 mm plast,
är lätta att rengöra och skyddar både lasten och skåpbilen.
Standard på den svenska marknaden. (Bilden visar europeisk
utrustning som ej marknadsförs i Sverige).

4.

5.
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SANN PRISVÄRDHET.

// Matcha en Vivaro-version med dina specifikationer
// Kontakta din Opel-återförsäljare för mer information

Varje Vivaro har föredömlig effektivitet, men specifika parametrar varierar
mellan de olika versionerna.
1628

1971

1284

2498

1030

H2

H1
1628

968

2283

968

3098

933

3498

933

Samtliga dimensioner anges i millimeter.

VERSIONER
Längder och höjder

Skåp

Dubbelhytt

COMBI/COMBI PLUS

PLATFORM CAB

L1

H1
H2

•
•

•
–

•
–

–
–

L2

H1
H2

•
•

•
–

•
–

•
–

• = finns

– = finns ej
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L1 (4999 )
L2 (5399)

552

1971

1615

933

3498

1956

817

5248

Lastkapaciteter
Opel Vivaro
karossutföranden

Viktklass
(i kg)

Totalvikt
(i kg)

Antal säten

Maximal
lastförmåga
(i kg)

Maximal
taklast
(i kg)

Maximal
lastvolym
(i m³)

Maximal
lastgolvs
längd
(i mm)

Lastgolvs
bredd maxi
malt/mellan
hjulhusen
(i mm)

Maximal
invändig höjd
(i mm)

Vändcirkel
(mellan trot
toarkanter/
mellan väggar)
(i m)

Skåp
L1H1

2 7001

2 780–2 820

2–3

1 006

200

5,2

2 537

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H1

2 900

2 940–2 980

2–3

1 168

200

5,2

2 537

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H2

2 900

2 960–2 980

2–3

1 085

150

7,2

2 537

1 662/1 268

1 897

11,84/12,4

L2H1

2 900

3 000–3 040

2–3

1 205

200

6,0

2 937

1 662/1 268

1 387

13,17/13,73

L2H2
Dubbelhytt
L1H1

2 900

3 040–3 070

2–3

1 125

150

8,6

2 937

1 662/1 268

1 897

13,17/13,73

2 7001

2 820–2 835

5–6

905

200

3,2

2 000

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H1

2 900

2 832–2 844

5–6

914

200

3,2

2 000

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L2H1
Combi/Combi PLUS
L1H1

2 900

2 940–2 950

5–6

965

200

1 387

13,17/13,73

2 760–2 880

5–9

1 005

200

2 400
Sex/nio säten
1 679/765

1 662/1 268

2 7001

4,0
Sex/nio säten
3,2/1,0

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H1

2 900

2 870–2 970

5–9

1 095

200

3,2/1,0

1 679/765

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L2H1
Platform Cab1

2 900

2 965–3 020

5–9

1 103

200

4,0/1,8

2 079/1 165

1 662/1 268

1 387

13,17/13,73

L2H1

2 900

2 970–3 000

2–3

1 414

–

–

–

–

–

13,17/13,73

Lägsta fordonsvikt enligt typgodkännande, med minimiutrustning enligt typgodkännande. Förarens vikt beaktas redan i den maximala lastförmågan.
1
Marknadsförs ej i Sverige.
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MOTORER OCH VÄXELLÅDOR.
Högteknologiska dieselmotorer ger klassledande prestanda, bränsleförbrukning och utsläpp. Avancerad teknik som BiTurbo sänker driftkostnaderna oavsett lastförmåga.

Motorer och växellådor
Motorer

1,6 CDTI 951
med BlueInjection-teknik

Effekt i kW (hk) vid varv/minut

1,6 BiTurbo 1251
med BlueInjection-teknik

1,6 CDTI 120 1,2
med BlueInjection-teknik

1,6 BiTurbo 1451
med BlueInjection-teknik

70 (95)/3 500

89 (120)/3 500

92 (125)/3 500

107 (145)/3 500

260/1 500

300/1 750

320/1 500

340/1 750

Växellåda

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

Utsläppsstandard

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Vridmoment i Nm vid varv/minut

Motorvarvtal (varv/min)
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1,6 CDTI 120
Vridmoment
Effekt

Vridmoment (Nm)

1,6 CDTI 95
Vridmoment
Effekt

1,6 BiTurbo
// Mer effekt och vridmoment
// Konstant effektuttag
Effekt (kW)

Effekt (kW)

Vridmoment (Nm)

1,6 CDTI 120
// 300 Nm vid 1 750 varv/min
// 89 kW (120 hk) vid 3 500 varv/min

Motorvarvtal (varv/min)

1,6 BiTurbo 125
Vridmoment
Effekt
1,6 BiTurbo 145
Vridmoment
Effekt

BiTurbo-motorer

Tysta, rena och effektiva dieselmotorer

// Sparsamt, sekventiellt dubbelturbosystem med intercooler för ren,
effektiv förbränning

// Optimerad värmehantering och oljepumpar med variabel slagvolym ger lägre förbrukning

// Acceleration utan fördröjning oavsett hastighet och last

// Flerpunkts bränsleinsprutning för lågt utsläpp och höga prestanda

// Alla motorer med BiTurbo har start/stopp-system

// Serviceintervall på 2 år/40 000 km vilket som kommer först

// Kedjedrivna kamaxlar som kräver lite underhåll

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
Motorer

1,6 CDTI 951,2
med BlueInjection-teknik

1,6 CDTI 951
med BlueInjection-teknik
och start/stopp-system

1,6 CDTI 120 1,2
med BlueInjection-teknik

1,6 ECOTEC ® BITURBO 1251
med BlueInjection-teknik
och start/stopp-system

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på version och däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.
Bränsle
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Förbrukning i l/100 km3
Stadskörning
Combi/Combi PLUS (M1)
7,0–6,8
6,5–6,4

Skåp H1/H2 (N1)
8,0–7,8
7,3–7,2
8,0–7,8
7,0–6,9/7,4–7,3

Dubbelhytt (N1)
8,0
7,3
8,0
7,0
Landsvägskörning Combi/Combi PLUS (M1)
5,6–5,4
5,3–5,1

Skåp H1/H2 (N1)
6,0–5,8
5,8–5,6
6,0–5,8
5,6–5,5/6,6–6,5

Dubbelhytt (N1)
6,0
5,8
6,0
5,6
Blandad körning
Combi/Combi PLUS (M1)
6,1–6,0
5,7–5,6

Skåp H1/H2 (N1)
6,7–6,5
6,3–6,1
6,7–6,5
6,1–5,9/6,9–6,8

Dubbelhytt (N1)
6,7
6,3
6,7
6,1
Utsläpp av CO2 i g/km3
Blandad körning
Combi/Combi PLUS (M1)
159–155
149–145

Skåp H1/H2 (N1)
174–170
164–160
174–170
159–155/178–175

Dubbelhytt (N1)
174
164
174
159

1,6 BITURBO 1451
med BlueInjection-teknik
och start/stopp-system

Diesel
6,7–6,6
7,2–7,1/7,4–7,3
7,2
5,5–5,4
5,8–5,6/6,6–6,5
5,8
6,0–5,9
6,3–6,1/6,9–6,8
6,3
155–152
164–160/178–175
164

MT-6 = sexväxlad manuell växellåda M1 = EU:s klassificering för bilar avsedda för persontransport. N1 = EU:s klassificering för lätta transportbilar med en totalvikt på upp till 3,5 ton
All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Företaget förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Kontakta din Opel-återförsäljare för den senaste informationen.
M1: alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med standardutrustning. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 är fastställda enligt EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner) och avser fordonets vikt
i körklart skick som angivet i förordningarna. Extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan leda till något högre resultat än den förbrukning och det utsläpp av CO 2 som anges. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 avser inte något specifikt
fordon och ingår inte i något erbjudande. De tillhandahålls endast i syfte att kunna jämföra olika fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska bränsleförbrukning som uppnås under verkliga körförhållanden, vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt
och användningsförhållanden. Extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan öka vikten på tomt fordon öka (i vissa fall ökas då fordonets maximala axeltryck och totalvikt) samtidigt som maximal tillåten dragvikt sänks. Detta kan leda till lägre toppfart
och längre accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger 75 kg samt en last på 125 kg. N1: uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 är fastställda enlighet med EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive
tillämpliga versioner). Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 avser inte något specifikt fordon och ingår inte i något erbjudande. De tillhandahålls endast i syfte att kunna jämföra olika fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska
bränsleförbrukning som uppnås under verkliga körförhållanden, vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt och användningsförhållanden. Extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan öka fordonets tjänstevikt och påverka lastförmågan.
Detta kan leda till lägre toppfart och längre accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger 75 kg samt en last på 125 kg.
Fordon med BlueInjection-teknik behöver fyllas på med AdBlue® enligt rekommenderade serviceintervall. Färddatorn indikerar när påfyllning behövs. Läs mer på
http://www.opel.se/tools/adblue/adblue.html 2 Endast för fordon med N1-typgodkännande. 3 I enlighet med EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).

1
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KLÄDSLAR.

// Imponera passagerarna med attraktiva kombinationer
// Stärk din företagsimage
// Förlita dig till slitstarka material

En smart interiör säger mycket om din verksamhet.

Tricess Blue/Blue Denim-klädsel.

Tricess Blue/
Blue Denim-klädsel.

Dino-dynklädsel i Denim Blue.
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CONNECT BLACK-klädsel

Connect Black/
Jet Black-klädsel.

Connect Black/Jet Black-klädsel.
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LACKER OCH FÄLGAR.

// Snygga lacker och fälgar befäster ditt företags image
// Färgerna ses bäst hos den lokala återförsäljaren
// Fälgarna är versionsspecifika

Snygga, arbetsamma skåpbilar förtjänar eleganta lacker och fälgar.

SOLID

Casablanca White

Magma Red

Iron Grey

Spring Green

Panorama Blue

Midnight Black

Cassiopeia Grey

Copper Brown

Jasper Brown

Platinum Silver

METALLIC
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Ink Blue

hjul
215/65 R 16

215/60 R 17

Bränsleeffektivitetsklass

Dimension

205/65 R 16
E–C

C

C

Våtgreppsklass

E–B

B

B

72-71

70

70

Uppmätt värde (dB)
Däckbullerklass

16-tums plåtfälg med centrumkåpa,
6 J x 16 tum (P91), däck 205/65 R 161.

16-tums plåtfälg och hela hjulsidor,
6 J x 16 tum2,5

17-tums lättmetallfälg,
6 J x 17 (RS6)3, däck 215/60 R 17.

17-tums lättmetallfälg, svartlackerad,
6 J x 17 (RS6)4, däck 215/60 R 17.

1

Endast för Vivaro SOLID.

2

Standard för alla versioner utom SOLID.

3

Tillval för alla utrustningsnivåer utom SOLID.

4

Endast som tillval i samband med Sportpaketet .

5

Däck 215/65 R 16 (1,6 CDTi 145 samt Combi) eller 205/65 R 16 (övriga).
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LÅTER
VERKSAMHETEN
RULLA PÅ.
FlexCare är namnet på det heltäckande serviceavtalet
för Vivaro, vilket kan anpassas efter dina behov.
I FlexCare ingår
// Garanterad mobilitet för sinnesro
// Kostnadsfri vägassistans
// Körsträcka 30 000 km/år
// Garantiförlängning till tre eller fem år
// Årlig serviceplan i tre eller fem år
Kontakta din Opel-återförsäljare för mer information.
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OSLAGBAR SERVICE.
myOpel är en enastående webbportal för underhåll,
servicebokning med mera. Besök den online och hämta
den tillgängliga appen.
// Serviceerbjudanden skräddarsydda för dig och din bil
// Påminnelser när det är dags för service
// Serviceförfrågningar och smidig bokning online
// En sökfunktion så att du kan hitta närmaste Opelåterförsäljare
// Servicehistorik för din bil under ägandeperiod
Registrera dig för myOpel med dessa enkla steg:
1. Besök www.myOpel.com
2. Registrera dig kostnadsfritt och bekräfta kontot
3. Hämta myOpel-appen
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OPEL FÖR LIVET.
Opel håller dig ute på vägarna till lägsta möjliga kostnad – dag ut och dag in, år efter år.
Våra serviceerbjudanden
// Anpassningsbart FlexCare, serviceavtal
Opels standardgaranti
// 2 års utan kilometerbegränsning
// 12 års rostskyddsgaranti
// Opel Assistance ingår under de första 12 månaderna
// Opel-originaldelar garanteras
EUROPATÄCKANDE KUNDSERVICE
// Fler än 6 000 Opelverkstäder i hela Europa
// Fler än 2 000 servicecentra för transportbilar erbjuder individuell och professionell service
Opels 5 servicelöften
// Hjälp på väg, Opel Assistance ingår under de första 12 månaderna
// Du behöver inte avtala tid, du får omedelbar hjälp med feldiagnos
// Direktkontakt med reparatör, behöver du bara ringa till vår hotline 020-33 30 00
// Alternativ transport, vi erbjuder en alternativ transportlösning som så långt som möjligt
är anpassad till era behov
// Minsta möjliga stilleståndstid, vi garanterar att slitdelar ersätts samma dag
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INNOVATIONER SOM
GÖR NYTTA.

Opels innovationer gör våra skåpbilar effektivare, säkrare, mångsidigare och
produktivare. De är mer komfortabla att köra och arbeta i under hela året.

LED-ljus för körning dagtid. LED-ljus ger bättre sikt och gör
skåpbilen synligare för andra trafikanter. Dessa snygga strålkastare är
alltid på.
Läs mer på sidan 23.

Spegel för sikt i döda-vinkeln. Den här extra backspegeln sitter
i solskyddet för frampassageraren och kan vinklas så att föraren får bättre
sikt över området snett bakom bilen.
Läs mer på sidan 35.

Backkamera. I kombination med parkeringssensorn hjälper den här
skärmen på instrumentbrädan dig att undvika låga hinder när du backar.
Läs mer på sidan 35.

Elektronisk klimatkontroll. Inställd temperaturer hålls automatiskt
av din Opel Vivaro så att såväl förare som passagerare trivs i alla väder.
Läs mer på sidan 41.

Bluetooth ® och USB-port. Smidiga anslutningsmöjligheter ingår
som standard i alla Opel Vivaros radio- och infotainmentsystem – idealiskt
för åtkomst till bärbara digitala enheter.
Läs mer på sidan 34.

BiTurbo-teknik. Opels BiTurbo-motorer har ett sekventiellt dubbel
turbosystem som eliminerar turbofördröjning och ger jämn acceleration
även vid låga varvtal.
Läs mer på sidan 44.

Mobilt kontor. En kombination av praktiska funktioner som den här
multifunktionella passagerarsoffan kan omvandlas till, bl.a. en löstagbar
skrivplatta, dold förvaring och en stabil arbetsskiva, t.ex. för en bärbar dator.
Läs mer på sidan 32.

FlexCargo ® -mellanvägg. Den här smarta mellanväggen har en
genomlastningslucka under passagerarsoffan som effektivt förlänger
lastutrymmet på passagerarsidan till 3,75 m (L1) eller 4,15 m (L2).
Läs mer på sidan 36.
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The future is Everyone’s

Vissa illustrationer i broschyren innehåller extrautrustning som inte ingår som standard. 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. 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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