Opel Movano
Versões de passageiros

Novo Opel Movano Combi e Bus. Para as suas cargas mais preciosas.
Pessoas. Grandes e pequenas, jovens e mais velhas, equipas desportivas, hóspedes de hotel, estudantes, equipas de projecto –
as novas versões de passageiros do novo Opel Movano oferecem um transporte confortável e prático a todos os ocupantes.

A posição nos bancos é tão importante como os próprios
bancos. Independentemente de ser o condutor ou o passageiro, é essencial que um dia na estrada não resulte numa
semana com problemas nas costas. A cabine do novo Opel
Movano, desde a opção de bancos, passando pela alavanca
selectora posicionada ergonomicamente, até ao volante com
ajuste em inclinação, foi concebida para manter o condutor,
bem como o furgão, sempre em movimento.

Painel de instrumentos. A clareza e a
fácil leitura dos instrumentos, posicionados de forma ideal e ergonómica,
reduzem o cansaço do condutor e reforçam a segurança operacional.

Compartimento do painel de instrumentos. Apenas uma das muitas soluções de arrumação práticas, de fácil
alcance para o condutor (opcional).

Cabine

Um prazer de conduzir.

Quando transporta pessoas, a segurança é sempre uma prioridade. Por isso, além do ABS de série, do airbag do condutor
e dos cintos de segurança de três pontos de série, também se
encontram disponíveis o airbag para o passageiro da frente
e o programa electrónico de estabilidade ESP®. Segurança e
protecção adicionais também estão disponíveis através da
opção de sistemas de faróis e de escovas do limpa pára-brisas
automáticos, que reagem instantaneamente à mudança de
luminosidade e condições atmosféricas. Além disto, todos os
Opel Movano oferecem excelente estabilidade em condições
de vento cruzado e uma visibilidade optimizada da estrada.
Luzes estáticas de viragem. Activadas
pelo indicador de mudança de direcção a velocidades reduzidas, direccionam a luz exactamente para os locais
onde é necessária (opcional).

ESP®. Todas as vantagens da estabilidade e da segurança que exigiria no
seu automóvel, proporcionadas à exacta medida do Opel Movano (opcional).

Segurança

Segurança assegurada.

Por vezes, a prioridade é o transporte de passageiros, por outras é o espaço de carga. Porém, na maior parte do tempo,
precisa de ambos. Com a sua capacidade para passageiros e
carga facilmente intermutável, o Opel Movano Combi é a solução ideal. Disponível nas versões de 6 e 9 lugares, com as carroçarias L1H1 ou L2H2, proporciona um transporte confortável
para passageiros e tudo o que pretendam transportar.

Combi

Um veículo multifacetado. O Combi.

O novo Opel Movano Bus oferece um espaço amplo para 16 ou
17 ocupantes. O habitáculo concebido para passageiros dispõe de bancos duplos individuais de um lado do corredor e de
bancos individuais do outro, para um acesso e conforto ideais.
O interior totalmente revestido, com suportes de bagagem
elevados, iluminação do habitáculo e ventiladores ajustáveis
opcionais, foi concebido para tornar até as viagens mais longas num prazer, enquanto a porta lateral de abertura ampla,
com um degrau eléctrico de série, facilita o acesso dos passageiros. O funcionamento eléctrico é de série para o degrau de
acesso retráctil e opcional para a porta deslizante de grandes
dimensões.

Bus

Todos a bordo! O Bus.

Combi: versões e dimensões

Código
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

Combi
L1H1
5048
2070
2470
2307
842
3182
1024
564
1750
1730
1650
1577
1627
948
1757
1380

Comprimento total
Largura total, sem espelhos retrovisores exteriores
Largura total, com espelhos retrovisores exteriores
Altura total
Saliência dianteira
Distância entre eixos
Saliência traseira
Altura do estribo
Via dianteira
Via traseira
Altura do interior
Largura das portas traseiras
Altura das portas traseiras
Comprimento do compartimento de carga (fila do terceiro banco)
Comprimento do compartimento de carga (fila do segundo banco)
Largura entre as cavas das rodas

L2H2
5548
2070
2470
2499
842
3682
1024
562
1750
1730
1850
1577
1820
1448
2257
1380

Todas as dimensões estão em mm

Combi: pesos
Versões de carroçaria do
Opel Movano Combi

L1H1 FWD
L1H1 FWD
L1H1 FWD
L1H1 FWD
L2H2 FWD
L2H2 FWD
L2H2 FWD

Número de
lugares

6
9
6
9
6
9
6
9

Peso bruto
do veículo

Tara 1

Carga útil,
máxima

Peso
sobre o
eixo dianteiro

Peso
sobre o
eixo traseiro

Capacidade de
reboque,
sem travões

Capacidade de
reboque,
com travões

Peso bruto
combinado

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

Diâmetro de
viragem
(entre passeios/
entre muros)
(em m)

2980
2980
3300
3300
3300
3300
3500
3500

1987
2053
2002
2068
2070
2135
2084
2149

993
927
1298
1232
1230
1165
1416
1351

1182
1187
1191
1196
1253
1263
1261
1274

805
866
811
872
817
872
823
875

750
750
750
750
750
750
750
750

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

5480
5480
5800
5800
5800
5800
6000
6000

12,0/12,5
12,0/12,5
12,0/12,5
12,0/12,5
13,6/14,1
13,6/14,1
13,6/14,1
13,6/14,1

Código
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

Bus
L3H2
6198
2070
2470
2488
842
4332
1024
557
1750
1730
1577
1820

Comprimento total
Largura total, sem espelhos retrovisores exteriores
Largura total, com espelhos retrovisores exteriores
Altura total
Saliência dianteira
Distância entre eixos
Saliência traseira
Altura do estribo
Via dianteira
Via traseira
Largura das portas traseiras
Altura das portas traseiras

Todas as dimensões estão em mm

Bus: pesos
Versões de carroçaria do
Opel Movano Bus

L3H2 FWD
L3H2 FWD

1

Número de
lugares

16
17

Peso bruto
do veículo

Tara 1

Carga útil,
máxima

Peso
sobre o
eixo dianteiro

Peso
sobre o
eixo traseiro

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

(em kg)

Diâmetro de
viragem
(entre passeios/
entre muros)
(em m)

3870
3870

2493
2493

1377
1377

1374
1374

1119
1119

15,7/16,2
15,7/16,2

O peso mínimo do veículo, de acordo com a aprovação do tipo de veículo, inclui todos os líquidos, ferramentas e depósito de combustível 90 % cheio.
Exclui o peso do condutor e das opções que podem ser retiradas. O peso final pode diferir consoante a especificação do veículo, por exemplo, opções
e acessórios incluídos ou excluídos.

L: Comprimento,
3 disponíveis:
1 = padrão
2 = médio
3 = longo
H: Altura do tejadilho,
2 disponíveis:
1 = padrão
2 = média
FWD = Tracção às rodas
dianteiras

Dados técnicos das versões Combi e Bus

Bus: versões e dimensões

Equipamento e opções.
Sistema de informação e lazer. Manter-se em contacto, saber exactamente para onde ir, como
chegar lá, bem como o estado do trânsito trazem-lhe grandes vantagens para o negócio. Além disso,
as pessoas trabalham melhor se estiverem descontraídas. Por isso, os packs de sistemas de
informação e lazer do novo Opel Movano são feitos à medida para um desempenho extraordinário.
Encontram-se disponíveis três packs, todos concebidos especialmente para o novo Opel Movano.

Mostrador a cores elevado. Integrado no sistema de navegação opcional,
o mostrador está posicionado ao centro, imediatamente acima do espelho
retrovisor interior, para garantir a máxima visibilidade e concentração na
estrada. Além de todas as informações de orientação sobre percursos,
o mostrador também apresenta o estado do sistema de informação e lazer,
a temperatura exterior e a intensidade do sinal do telemóvel com Bluetooth™.
Navegação por satélite com mostrador a cores e mapas europeus. Os gráficos
claros e atractivos apresentam, no modo diurno ou nocturno, a gama completa
de informações sobre os percursos, incluindo a distância, o limite de velocidade
actual, as informações do RDS EON sobre atrasos no percurso e a hora de chegada
prevista. Pode também escolher entre vista aérea e vista directa superior
(apresentada na imagem). Os mapas abrangem 26 países europeus. O sistema
é de fácil utilização e pode ser actualizado através da Internet. O sistema de
navegação inclui ainda o pack de serviços LIVE TomTom, compatível com o HD Traffic,
pesquisa local Google e previsões meteorológicas. Encontra-se incluída uma
versão de demonstração válida durante 3 meses (as funções variam consoante
o mercado).
Mostrador do rádio em posição elevada (não apresentado). O mostrador
monocromático de alta definição do sistema de áudio CD 30 BT encontra-se
localizado acima do espelho retrovisor interior.

Entrada AUX e ligação USB. Todos
os sistemas de informação e lazer
do Opel Movano incluem entradas
auxiliares. A ligação USB opcional
permite o controlo do leitor de MP3
a partir do volante.

Comandos de rádio no volante. Todas
as funções de rádio principais, como a
regulação do volume, selecção e mudança da estação de rádio, podem ser
efectuadas sem tirar as mãos do volante.

Ligação Bluetooth™. De fácil utilização e praticamente universal,
o Bluetooth™ torna a comunicação por
telemóvel mãos-livres fácil e segura.

Rádio R 10. Sintonizador com mostrador integrado, apresentando também a hora.
Com RDS EON e entrada AUX. 4 x 15 W.
Rádio CD 10. Leitor de CD/MP3, sintonizador com RDS EON, entrada Aux, mostrador
integrado e telecomandos no volante. 4 x 15 W.
Rádio CD 30 BT. Leitor de CD/MP3, sintonizador, entrada AUX, ligação Bluetooth™,
mostrador monocromático elevado, telecomandos no volante. 4 x 20 W. O rádio CD
30 BT está também disponível com as seguintes opções adicionais:
Caixa de ligação USB. Para o controlo dos leitores de MP3.
Navegação por satélite. Com mostrador a cores elevado.

Informação e lazer

Gráficos com vista aérea. Como alternativa à representação directa superior
dos mapas em 2D, a selecção de “vista
aérea” acrescenta uma útil perspectiva
em 3D ao mostrador de percursos.

Cockpit

Conforto
Computador de bordo. Fornece informações, incluindo o consumo de
combustível, autonomia, tempo de
condução e distância percorrida.

Banco Comfort para o condutor. Banco
disponível como opcional, de contornos
pronunciados e com apoio lombar, apoio
de braços e altura ajustáveis. Também
disponível para o passageiro da frente.

Tacógrafo digital. De fácil utilização
pelo condutor. Registo fiável dos tempos de condução e de descanso para
recolha e análise dos dados de gestão
da frota (de série na versão Bus, opcional na versão Combi).

Limitador de velocidade. A versão Bus vem equipada de série com o limitador
de velocidade definido para 100 km/h, como exigido por lei, não podendo ser
desactivado. O limitador de velocidade opcional no Combi está disponível com
uma selecção de quatro velocidades pré-programadas.

Bancos Comfort. O ângulo de 19,5 graus,
o assento com 660 mm de comprimento
e os bancos duplos individuais, com
mais espaço para os ombros, proporcionam conforto ao passageiro. Todos
os bancos dispõem de um cinto de segurança de três pontos e de apoio para
a cabeça (de série na versão Bus).
Iluminação do habitáculo. A iluminação individual para cada banco melhora o conforto e a comodidade dos passageiros durante a viagem, enquanto
a iluminação na zona dos pés permite
que os passageiros encontrem com facilidade os seus lugares no escuro (de
série na versão Bus).

Orifícios de ventilação individuais. À semelhança dos transportes aéreos, os
passageiros dos bancos traseiros têm à disposição orifícios de ventilação individuais,
que lhes permitem ajustar a direcção do ar e a força da projecção do mesmo de
acordo com as suas preferências (opcional na versão Bus).
Vidros laterais com abertura. Os painéis deslizantes opcionais nos vidros laterais
permitem a entrada adicional de ar fresco.

Degrau lateral retráctil. O degrau lateral retráctil eléctrico, juntamente com
um corrimão no interior, facilita as entradas e saídas dos passageiros. Quando a porta lateral é aberta, o degrau
posiciona-se automaticamente e recolhe-se quando a porta é fechada (de
série na versão Bus).
Degrau traseiro. Um degrau traseiro
opcional, integrado no pára-choques
traseiro, facilita o acesso ao compartimento de carga do Combi.

Aquecimento da parte traseira. O sistema de aquecimento da parte traseira
dispõe de dois potentes aquecedores de 4 kW, que funcionam através do sistema
de ventilação sob os bancos. Pode ser programado para pré-aquecer o interior
(opcional na versão Bus).
Óculo traseiro escurecido. O óculo traseiro escurecido de série aumenta o conforto
dos passageiros e a sua privacidade, enquanto os protege da luz solar intensa.

Equipamento

Ar condicionado. Manter-se fresco faz
parte de viajar em boas condições. O ar
condicionado traseiro opcional aumenta o nível de conforto dos passageiros.

Versatilidade
Compartimentos de arrumação. Os
compartimentos de arrumação na parte
superior permitem a arrumação de casacos e objectos de menores dimensões
(de série na versão Bus).

Porta deslizante eléctrica. Telecomandada pelo condutor, com abertura de emergência a partir do exterior, a porta deslizante eléctrica é perfeita para um carregamento simples e acesso fácil dos passageiros (opcional na versão Bus).
Bancos traseiros amovíveis. Para proporcionar espaço adicional para arrumação,
os dois bancos traseiros corridos podem ser retirados do Combi sem utilizar ferramentas. Na versão Bus, as duas filas de bancos traseiros podem ser retiradas
(opcional).
Roda sobressalente. O Combi e o Bus de 16 lugares estão equipados com uma roda
sobressalente, localizada debaixo do piso do veículo. A versão Bus de 17 lugares
vem equipada com um compacto kit de reparação de pneus.

Olhais de fixação da carga (Combi).
Os olhais de fixação da carga convenientes e práticos no compartimento
de carga seguram a carga no lugar
adequado.

Exterior
Sensores de estacionamento. Emitem
um aviso sonoro para evitar danos
acidentais durante as manobras de
marcha-atrás (opcional).

Faróis de nevoeiro. Com reentrâncias
contra danos acidentais e posicionados
de forma ideal.

Sistema de protecção do veículo. O
alarme anti-roubo com telecomando
utiliza sensores de movimento volumétricos para proteger todo o veículo
(compartimento do motor, cabine e
habitáculo) contra a intrusão (opcional).

Palas de pára-lamas. Resistentes e
termoplásticas, concebidas especificamente para proteger a carroçaria contra os danos resultantes de estilhaços,
salpicos, gravilha, etc.

Pack Iluminação1.
Todos os componentes de iluminação importantes para uma melhor visibilidade
e maior segurança na condução. O Pack Iluminação oferece: escovas do limpa
pára-brisas e luzes automáticas, faróis de nevoeiro e luzes estáticas de viragem.
Apenas com ESP®.

1

Equipamento

Segurança e protecção

Pulse Preto
1

Disponível apenas na versão Combi.

Vinyl Preto1

Azul North Sea

Verde Moss

Azul Signal

Vermelho Poppy

Laranja Mandarin

Amarelo Saffron

Azul Ink

Prata Halo1

Azul Ambient1

1

Metalizada.

Cores e revestimentos

Branco Arctic

Todos os motores foram desenvolvidos para a máxima eficiência e binário elevado, debitando toda a potência necessária e
cumprindo a norma de emissões Euro 5. Os novos veículos de transporte de passageiros Opel Movano foram concebidos sob a
premissa de que os veículos comerciais devem estar na estrada a trabalhar para o seu negócio e clientes e não parados nos
Reparadores Autorizados. Por isso, o Opel Movano foi fabricado para lhe proporcionar anos de serviço fiável com um mínimo
de manutenção necessária, oferecendo uma garantia anticorrosão de 6 anos.
Os intervalos de serviço são de 40.000 km1 para a versão Combi e de 30.000 km1 para a versão Bus. Se for necessária manutenção, encontra-se disponível uma vasta rede europeia de Reparadores Autorizados para que o seu Opel Movano volte
a circular com um período mínimo de inactividade ou para lhe disponibilizar um veículo de substituição temporária.
Para detalhes completos sobre o leasing, a manutenção ou os serviços de apoio a frotas, contacte o seu Distribuidor Autorizado
de veículos comerciais Opel.
1

Ou de 1 ano.

2.3 CDTI
(74 kW/100 cv)

Combi
2.3 CDTI
(92 kW/125 cv)

2.3 CDTI
(107 kW/146 cv)

Bus
2.3 CDTI
(92 kW/125 cv)

Combustível

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Cilindrada (cm3)

2298

2298

2298

2298

74/100
3500
285
1250–2000

92/125
3500
310
1250–2500

107/146
3500
350
1500–2750

92/125
3500
310
1250–2500

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Motores

Potência máxima (kW/cv)
às rpm
Binário máximo (Nm)
às rpm
Norma de emissões
Caixa de velocidades
Consumo de combustível (l/100 km)1
Urbano
Extra-urbano
Combinado

Euro 5
Manual de 6 velocidades

Manual de 6 6 velocidades Manual de 6 6 velocidades Manual de 6 6 velocidades
velocidades Easytronic® velocidades Easytronic® velocidades Easytronic®

9,5–9,4
6,7–6,5
7,7–7,5

9,5–9,4
6,7–6,5
7,7–7,5

8,8–8,6
6,8
7,5–7,4

10,6
6,9
8,2

Emissões de CO2 (g/km)1

209–205

209–205

199–195

216

Intervalos de serviço (km/anos)

40.000/1

Em conformidade com os regulamentos 2007/715/CE e 2008/692/CE.

1

40.000/1

40.000/1

9,0
7,0
7,7

10,9
7,0
8,4

204

222

9,7
7,3
8,2
214
30.000/1

Toda a informação é a precisa e actual no momento da
impressão. A General Motors reserva-se o direito de proceder
à alteração das especificações dos motores em qualquer
altura, o que pode influenciar os dados apresentados. Para
obter as informações mais recentes, contacte o seu Distribuidor ou Reparador Autorizado Opel. Todos os valores se
referem aos modelos base da UE com equipamento de
série. Os dados do consumo de combustível e emissões de
CO2 foram determinados nos regulamentos 2007/715/CE
e 2008/692/CE, considerando o peso do veículo em marcha,
conforme estipulado pelo regulamento. O equipamento
adicional pode também aumentar o consumo de combustível e os valores de CO2. Este equipamento pode também
aumentar a tara e, em alguns casos, as cargas autorizadas
sobre o eixo e o peso total autorizado do veículo, reduzindo
assim a carga autorizada para reboque. Como consequência, este equipamento pode diminuir a velocidade
máxima e aumentar o tempo de aceleração. Os desempenhos apresentados são atingidos com tara (sem condutor)
mais uma carga de 200 kg.

Desempenho, serviço e garantias

Desempenho, serviço e garantias.

Serviço Opel.
Serviço ao cliente em toda a Europa.
Estão disponíveis mais de 6000 Reparadores
Autorizados Opel por toda a Europa para
lhe oferecer um serviço pontual, profissional
e personalizado. Como seria de esperar, irão
reparar o seu veículo de acordo com os mais
elevados padrões. E talvez menos usual ainda, vão também explicar-lhe exactamente o
que foi feito e porquê, e irão mostrar-lhe todos os custos envolvidos de forma clara e concisa.
Centro de apoio ao cliente.
O seu Distribuidor/Reparador Autorizado Opel
está à sua disposição para responder a todas as
questões e pedidos especiais. Para informações
adicionais sobre o seu veículo, pode também
contactar o Centro de apoio ao cliente, através
do número de telefone: 808 200 700 (custo de
chamada local).

Serviço de assistência em viagem Opel.
Este serviço de mobilidade gratuita é válido
para todos os veículos Opel novos durante o
primeiro ano após a data em que foram entregues ao cliente pelo Distribuidor Autorizado. Independentemente do local onde se encontra, o serviço de assistência em viagem
Opel estará lá para ajudá-lo; em mais de 40
países europeus – 24 horas por dia. Oferece
serviços tais como assistência em caso de
avaria ou acidente, serviços de reboque, veículo alternativo, alojamento em hotel ou a organização de transporte até ao destino, por
exemplo, ferroviário ou aéreo (dependendo
das condições do programa). O seu Distribuidor ou Reparador Autorizado terá todo o gosto em oferecer-lhe uma extensão dos serviços
anuais de que disponha.

Garantia para veículos novos.
Garantia de 2 anos para veículos novos. Esta
garantia aplica-se a todos os veículos Opel
de passageiros novos durante um período de
24 meses, sem limite de quilometragem,
a contar da data da entrega do veículo ao
cliente pelo Distribuidor Autorizado.

Opel online.
Necessita de informações imediatas? No site
www.opel.pt pode aceder a uma série de informações sobre todos os veículos, serviços e
acessórios Opel. Ligue-se para saber todas as
novidades da gama de produtos Opel.

Extensão da garantia.
Este programa permite-lhe alargar a garantia
do seu veículo novo até um máximo de 5 anos.

Reciclagem.
Para mais informações sobre design de reciclagem, locais de abate para veículos em fim de
vida e reciclagem desses mesmos veículos, consulte www.opel.pt

Garantia anticorrosão de 12 anos.
A Opel oferece-lhe uma garantia de longo prazo contra a corrosão, de acordo com as condições da garantia, conforme o disposto no manual de assistência.

Em caso de dúvidas, consulte o seu Distribuidor Autorizado Opel. Para mais informações,
consulte www.opel.pt

Peças e Acessórios.
As peças e acessórios Opel estão disponíveis
na Loja Opel do seu Distribuidor Autorizado,
onde encontrará tudo para tornar o seu veículo mais confortável ou para satisfazer as suas
necessidades, bem como um serviço de aconselhamento profissional.

www.opel.pt
Algumas das ilustrações deste catálogo contêm equipamento especial que não se encontra incluído na entrega normal. Os elementos constantes da presente informação
são os previstos na data da respectiva elaboração. A General Motors Portugal reserva-se o direito de proceder à alteração de equipamentos figurados ou descritos na presente
informação, sem aviso prévio. Para informações mais precisas, contacte o seu Distribuidor ou Reparador Autorizado Opel. Os veículos Opel estão equipados com peças
de qualidade fabricadas nas várias fábricas G.M. e por fornecedores externos. As informações sobre reciclagem de produtos Opel e localização de terminais de reciclagem
de veículos para abate podem ser encontradas na Internet: www.opel.pt. Este catálogo não pode ser reproduzido total ou parcialmente sem autorização por escrito da
General Motors Portugal.
ADAM OPEL AG, Rüsselsheim
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