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Månedens ansatt, hver måned. Opel Combo fullfører alle oppgaver den blir tildelt. Den er 

fullpakket med nyheter, og har strålende kvalifikasjoner. Den er tilgjengelig i en rekke for-

skjellige versjoner, med lang eller standard akselavstand og to forskjellige høyder. Alt kan 

tilpasses med et bredt utvalg tilbehør. Den er pålitelig, allsidig og rimelig i drift, samtidig 

som den enkelt kan frakte last på opptil ett tonn. Hvis dette høres ut som en god CV, tror vi 

du vil like det du ser i denne brosjyren.

Fra og med modellår 2017 har alle Opel Combo nye Euro 6-motorer som tilfredstiller de 

seneste utslippskrav. 

EN PROFESJONELL BIL  
TIL PROFESJONELL BRUK

Opplysningene i denne katalogen var korrekte på tidspunktet for trykking (07/2016). Vi forbeholder oss retten til å endre  
spesifikasjonene og utstyret når som helst. Kontakt Opel-forhandleren din for å få den aller nyeste informasjonen.
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Mer er Mer

  Svar på spørsmålene dine.    Akselvekt, takhøyde, bredde og resten – 
sjekk de vitale målene til Combo på www.opel.no

Combo ligger i toppen av sin klasse. Den har langt lastegulv, et av 

de største lastevolumene i sin størrelsesklasse, svært lave lasteter-

skler og tall for drivstofforbruk, for eksempel på 1.3 turbodiesel 

med start-/stoppsystem. Når det gjelder viktige forretningsverktøy, 

investerer du alltid i det beste. Combo er en strålende investering, 

både på kort og lang sikt.





07

GJØR NEDSKJÆRINGER – 
MED RIKTIG VERKTØY

Reduser administrasjonskostnadene og øk vekstpotensialet. Med den store kapasiteten 

og de lave driftskostnadene, er Combo et verktøy som gir forretningene dine en ekstra fordel. 

Det finnes en mengde muligheter for tilpasning av varebilen slik at du trygt og effektivt 

kan transportere alle typer last, fra pakker og rør til stiger og gressklippere. Selv når den er 

lastet med tungt utstyr forblir manøvreringen skarp og kjøreturen komfortabel, så du føler 

deg like opplagt på dagens siste kjøretur som du gjorde på den første.
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Uansett bransje, finnes det en Combo som får jobben gjort.  

Combo-utvalget gir deg mulighet til å skreddersy varebilen etter 

behovene til din bedrift – med standard eller lang akselavstand, 

standard eller høyt tak, én eller to skyvedører1, standard asymme-

triske bakdører eller enkel bakluke. Når du også tar i betraktning alle 

de andre tilpasningsmulighetene, lavt forbruk, lavt utslipp og lave 

vedlikeholdskostnader, blir hver Combo en vinn-vinn-investering.

BYGD AV  
EKSPERTER FOR 

EKSPERTER

¹ Skyvedør høyre side med vindu er standard.





1.
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INGEN  
BEKYM- 
RINGER SOM  
STANDARD
Combo har alle funksjoner på 
plass for å kunne være det 
ideelle arbeidsmiljøet for deg 
som tilbringer hele dagen bak 
rattet. Et ratt som kan justeres 
både i lengde- og høyderet-
ningen. Annet standardutstyr 
omfatter blant annet elektriske 
vinduer og sentrallås. Sikker-
heten er godt ivaretatt med 
standard Bluetooth handsfree, 
airbag for fører og passasjer, 
samt sideairbag på begge si-
der. Tilleggsutstyr og tilbehør 
lar deg tilpasse varebilen til 
dine egne behov.



2.

3.
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  1. Praktiske ideer, like for hånden.    Instrumentpanelet er klart og tydelig, og kontrol-

lene er lette å rekke frem til og bruke. Det høye førersetet gir deg svært god oversikt 

over veien.

  2. Takhyller.    Combo er fylt med praktiske ideer som gjør dagen din bedre. Et eksempel 

er en hylle som strekker seg over toppen av frontruten for lagring av mapper, arbeids-

instrukser og andre ting som er kjekke å ha i nærheten.

  3. Justering av førersetet.    Combo er utstyrt med et førersete som kan justeres i fire 

retninger, og gir deg dermed muligheten til å justere setet slik at du kan sitte så kom-

fortabelt som mulig. 

Bilder kan vise tilleggsutstyr. 



1.
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Kapasitet
Åpne bakdørene på Combo 
med standard akselavstand, 
og du ser på en mester. et av de 
største lasterommene i klassen 
(L1H1 og L2H1) har komfortabel 
plass til alt fra europaller til 
planter og tungt maskineri. 
Lav høyde opp til varegulvet 
letter trygg innlasting.

Et bredt utvalg Opel-tilbehør og tilleggs-

utstyr øker sikkerheten og bidrar til å  

organisere, eller også utvide, den store 

lasteplassen i Combo. Eller bakhjulsopp-

heng med bi-link som gir deg den beste 

kjørekvaliteten og -håndteringen selv når 

du kjører med stor last. Trenger du enda 

mer plass, tilbyr vi også en rekke taksta-

tivsystemer og Opels tilhengerutstyr. 

  1. stort lasterom.    Med massive 3,4 m3 for 

versjonen med standard akselavstand, kan 

du ikke overse Combo sitt enorme lasterom. 

Versjonen med lang akselavstand (L2) har 

hele 4,2 m3 med lasteplass.



3.

4.

2.
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PRAKTISK OG  
KOMFORTABEL

Med sine elektriske vinduer foran og høyre skyvedør  
med vindu som standarder Opel Combo tilgjengelig med  

praktiske elementer som gjør den til en god arbeidsplass.  
Diverse tilleggsutstyr forbedrer produktiviteten og komforten.

  2. Asymmetriske bakdører.    Opel Combo leveres med asymmetriske bakdører med 

vindu som standard, eller bakluke med vindu som tilleggsutstyr. Uansett gjør den ekstra 

lave lasteterskelen bak (545 mm) at lastingen går lett.

  3. Varme i forsetet.    Med et enkelt knappetrykk får du varme seter når du må jobbe 

kalde morgener.

  4. Sete med justerbar korsryggstøtte.    Førersetet som kan justeres i seks retninger, 

leveres som standard. Det har korsryggstøtte og armlene som gir utvidet komfort og er 

forebyggende for din rygghelse.



1.

2.
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  1. Bakkestartassistent.    Enkel start, selv i de bratteste bakker. 

Denne funksjonen holder fotbremsen inne i to sekunder etter at 

du slipper opp håndbremsen.

  2. Parkeringshjelp.    En funksjon som gjør akkurat det navnet 

antyder. Det bakre sensorsignalet varsler deg om du nærmer 

deg gjenstander, slik at du kan parkere uten stress.  

SIKKERHET OG  
INFOTAINMENT
Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig for enhver bedrift. Combo 
leveres med et robust sikkerhetsbur av høyverdig stål, ABS med 
elektronisk bremsekraftfordeling og kollisjonsputer på fører- og 
passasjersiden, samt sidekollisjonsputer. Aktivt sikkerhetsutstyr 
omfatter førerassistering som ESP® og bakkestartassistent. Radio/
CD/MP3-stereoanlegg med Bluetooth holder deg underholdt og 
informert.



3.

4.

5. 6.
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  3. Radio CD 50 Multimedia.    Dette systemet er standard i Norge og er kompatibelt med 

MP3-formater og omfatter en håndfri tekstmeldingsleser og en radio/medieavspiller 

du kan styre ved hjelp av kontroller som er montert på rattet. Alle andre medieformater 

støttes av Bluetooth® og USB-porten og ekstrainngangen.

  4. TomTom GO 1000 LIVE sat nav.    Kombinert med en dokkingstasjon kan dette  

bærbare navigasjonssystemet tilby alle fordelene ved et fabrikkinnstallert satelitt-

navigasjonssystem samt frynsegodene ved en mobil enhet.

  5. Multimediakontroll på rattet    hjelper deg gjøre mange ting på én gang samtidig 

som du konsentrerer deg om kjøringen. Du kan justere lydvolumet og opplesningen  

av tekstmeldinger, ta imot innkommende samtaler eller legge inn alternativer for 

stemmegjenkjenning og stereoanlegg. Dette rattet er standard. 

  6. Ekstrainngang/USB-port for full tilkobling (standard med radio CD 50   

  Multimedia).    Få tilgang til kompatible mobile enheter via Bluetooth® eller USB/ 

ekstrainnganger for å trygt kunne lese tekstmeldinger og bruke multimediefiler som 

MP3, MP4 og WMA. Du kan holde hendene på rattet mens mottatte meldinger leses 

over høyttalerne. 



1.

3.

2.
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TILBEHØR
En mengde rimelig tilleggsutstyr gjør det mulig for deg å  
tilpasse din Combo til din bedrifts spesifikke behov, fra  
innvendige paneler og stigeholdere til et integrert system  
av taktilbehør fra Thule.

  1. Takgrind.    Denne grinden leveres med en lasterulle for håndtering av lange og  

tunge gjenstander på taket, og sikrer at alt på taket holdes sikkert på plass.

  2. Takstativ.    Utformet for å enkelt kunne feste alt utstyr og tilbehør. De tre T-sporene 

som går over toppen, er sikret med låsbare deksler og er enkle å fjerne. 

  3. Takstativ med Thule stigetilt.    En spesiell utvidelse strekker seg ned langs siden  

av varebilen, slik at du raskt kan laste på eller av stigen uten å strekke deg. En sperre-

mekanisme med en sterk gummistropp gjør det enkelt å sette stigen trygt på plass.



4.

5.

6.
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  4. Gitter til bakvinduene    beskytter varebilen og den dyrebare lasten mot innbrudd. 

Gitteret reduserer skade forårsaket av plutselige bevegelser i lasterommet. 

  5. Setetrekk.    Beskytt de flotte setetrekkene, armlenene og hodestøttene. Påsydd 

Combo-logo i sølv.

  6. Tilhengerfeste.    Vi kan tilby et stort utvalg tilhengerfester, fra avtakbare og fast-

monterte løsninger til kroker og skrudd kule for tung last.

  Thule roller extension    (bilde på Internett) gjør det enklere å laste av og på, samtidig 

som den beskytter takoverflaten. En integrert ruller beveger seg fremover og bakover 

for å sikre at tillegget er på nivå med takets bakkant.

  Lastestoppsystem fra Thule    gjør det mulig for deg å skape din egen trygge løsning 

for mer uhåndterlig last. Du fester gjenstandene enkelt og greit ved å justere stoppene 

og sideprofilene til ønsket lengde (flere detaljer på Internett).

  Alt du trenger.    Opel tilbyr et komplett utvalg av tilbehør,  
fra solskjermer til refleksklær. Besøk nettkatalogen vår på  
www.opel-accessories.com
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Uansett hvilken bransje du tilhører, har 

Combo-serien en modell som passer.

VARIANTER
Serien med spesialiserte Combo-yrkesbiler  
er variert.

L1H1 L2H1

L1H1 L2H1

Asymmetriske bakdører (standard) 

eller bakluke. 

L1H1 L2H1
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L: lengde 1 = standard 2 = lang
H: takhøyde 1 = standard

Alle mål er oppgitt i mm.

SPESIFIKASJONER
Tallene i disse tabellene viser deg hvordan 
Opel Combo kan hjelpe deg med effektiv  
lastehåndtering.

mål l1H1 l2H1
Eksteriørdimensjoner er oppgitt i mm

maks. lengde 4 390 4 740

maks. høyde (med egenvekt) 1 845 1 880

maks. bredde (inkl. speil) 2 119 2 119

Akselavstand 2 755 3 105

Overheng, foran 895 895

Overheng, bak 740 740

Svingradius i m 11,2 12,5

Interiørdimensjoner er oppgitt i mm.

lastelengde 1 820 2 170

lastehøyde 1 305 1 305

lastebredde 1 714 1 714

Bredde mellom hjulbuene 1 230 1 230

mål på åpning i mm

Den delte bakdørens høyde 1 250 1 250

Den delte bakdørens bredde 1 231 1 231

Innstigningshøyde bak 545 545

Sidedørens høyde 1 175 1 175

Sidedørens bredde 700 700

1 For standardkjøretøy inkludert alle væsker, 90 % bensintank og reservehjul (hvis montert). Vekt og akselbelastning vil variere i 
henhold til kjøretøyets spesifikasjoner (inkludert tilleggsutstyr og tilbehør), noe som vil påvirke nyttelasten. 2 Sjåførens vekt er 
tatt med. 3 Totalvekten (inkludert akselvekt) angitt på understellsplaten på bilen må aldri overstiges.

VEKT Og VOlum l1H1 l2H1
Vekter og akseltrykk1 i kg

Egenvekt1 1 240–1 450 1 300–1 490

Tillatt nyttelast2 750–1 000 900–1 000

Tillatt totalvekt3 1 990–2 430 2 200–2 470

Tillatt akselvekt foran 1 090–1 120 1 200

Tillatt akselvekt bak 1 140–1 450 1 450

maks. taklast 100 100

Tilhengerkapasitet, uten brems 500 500

Tilhengerkapasitet, med brems 1 000–1 300 1 000–1 300

Volum i m3

lastevolum 3,4 4,2

L = lengde, 1 = standard, 2 = lang H = høyde, 1 = standard, 2 = høy
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Sterke og effektive motorer.

Alle varianter av Combo gir deg mye bil for pengene, og Combo-motorer gir en fantas-

tisk kjøreopplevelse for sin størrelse. Du får gleden av lange serviceintervaller (opptil 

35 000 km eller to år) og utmerket drivstofforbruk. 

Alle motorene er tilgjengelig med start-/stoppteknologi som tilleggsutstyr, noe som  

reduserer drivstoffutgiftene ved bykjøring. Standardutstyret girskiftindikator bidrar  

til å redusere forbruket ytterligere.

1 I henhold til direktiv R (EF) nr. 715/2007 og R (EF) nr. 692/2008 (i gjeldende versjoner).

MOTORER OG GIRKASSER
Motorer 1.3 CDTI 

ecoFLEX with Start/Stop
(70 kW/95 hp)

1.6 CDTI
ecoFLEX with Start/Stop System 
(88 kW/120 hp)

Girkasse MT-5 MT-6

Utslippsklasse Euro 6 Euro 6

Tabellen viser en oversikt over forbruks- og utslippsdata avhengig av modellversjon og dekk. Kontakt din Opel-forhandler eller se prislisten for mer spesifikk informasjon.

Drivstoff Diesel Diesel

Drivstofforbruk i l / 100 km1

Bykjøring 5,4–5,3 5,3

Landeveiskjøring 4,2–4,1 4,2

Kombinert kjøring 4,7–4,6 4,6

CO2-utslipp ved kombinert kjøring i g/km1 123–120 121

DRIVLINJE
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16˝ stålfelg

FELGER OG DEKK
Hjulene til Opel Combo utstråler en ideell  

balanse mellom form og funksjon.

DEKKMERKING
Mål 195/60 R 16

Drivstoffeffektivitet i henhold til dekk E–C

Dekkets veigrep under våte forhold C–B

Dekkets støynivå (dB) 72–70

Lydklasse –
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  ecoFLEX-teknologi.    Start-/stoppsystemet kan redusere drivstofforbruk, kostnader 

og utslipp ved bykjøring betraktelig. Det stopper automatisk motoren når du stanser  

bilen, holder bremsen og setter den i fri, for eksempel ved trafikklys. Når du aktiverer 

klutsjen og slipper opp bremsen, starter systemet raskt motoren igjen slik at du er klar  

til å kjøre. Combo Euro 6 diesel ecoFLEX-modellene er utstyrt med ytterligere ecoFLEX-

teknologi: intelligent generatorstyring, variabel slagvolumoljepumpe, forbedret aero-

dynamikk og dekk med lav rullemotstand. Alle disse systemene samarbeider for å spare 

enda mer drivstoff. 

MYE MER MILJØVENNLIG Opel er engasjert i å redusere påvirkningen biler har på  
miljøet, og Combo beviser at det ikke er tomme løfter. Selv 
om varebilen er på veien hele dagen, kan du gjøre din del  
for bærekraften, og redusere driftskostnadene fordi din 
Opel Combo er utstyrt med ecoFLEX-teknologi som standard.
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INTERIØR OG  
OVERFLATER
Opel Combo har slitesterke, men flotte  
interiøroverflater.

COmbO
Utstyr

Setetrekknavn Cubus

Setefarge Black og Grey/Black

Dashbord Black

Standard karosserifarger

Polar White •

Tomato Red •

Deep blue •

Tolags metallic karosserifarger

Ruby Red •

Twilight blue •

marine blue •

Silver Fish •

midnight •

Pepper Dust • • = tilgjengelig 1 Standard.

DASHbORD

SETEINNSATSER/ 
SETEPOLSTRING

Black

Cubus i Black og 
Grey/Black1
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LAKK  
OG FARGER

Opel Combo kan fås i en rekke  
smarte og dynamiske farger.

StAndARd

tOFARGEt mEtALLiC

Polar White Tomato Red Deep Blue

Ruby Red Marine Blue Midnight BlackTwilight Blue Silver Fish Pepper Dust 
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OVERLEGEN SERVICE
myOpel er en enestående nettportal for vedlikehold, avtale- 
bestilling med mer. Finn den på Internett og last ned appen  
(tilleggsutstyr). 

//  Servicetilbud som er skreddersydd for deg og bilen din

//  Påminnelser hver gang det er tid for serviceA

//  Serviceforespørsler og enkel bestilling på Internett

//  Finn forhandler-funksjon for å finne din nærmeste  
Opel-forhandler 

//  Tilgang til hele servicehistorikken din på Internett

Registrer deg for myOpel med disse enkle trinnene: 
 
1.  Gå til www.myOpel.com

2.  Registrer deg gratis og bekreft kontoen din

3.  Last ned den valgfrie myOpel-appen
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OPEL FOR LIVET
Hver Opel er designet og bygd for å yte – dag ut og dag inn. Men i likhet med annen ingeniørkunst, 
yter den best når folk som virkelig vet hva de gjør, får ta seg av den.

Over hele Europa er mer enn 6 000 Opel-verksteder klare til å gi profesjonell og punktlig service. Som du 
kan forvente, reparerer de bilen til høyeste standard. Det du kanskje ikke forventer er at de vil fortelle deg 
nøyaktig hva som har blitt gjort og hvorfor, og de vil gi deg en klar og konsis oversikt over kostnadene. 
For å finne ditt nærmeste autoriserte verksted, gå til www.opel.no

Opel veihjelp. Dette er en gratis mobil service som gjelder alle nye Opel-biler det første året etter at de ble 
registrert første gang, eller fra de er levert til kunden fra forhandleren, avhengig av hvilken dato som kommer 
først. Uansett hvor du måtte befinne deg, vil Opel veihjelp være der for å hjelpe. I mer enn 40 europeiske 
land – døgnet rundt. De tilbyr tjenester som havarihjelp, tauetjeneste, billeie, hotellinnkvartering eller  
arrangering av videre transport, f.eks. med tog eller fly (se programvilkår). Forhandleren eller en autorisert 
reparatør tilbyr mer enn gjerne en utvidelse ved den årlige kontrollen.



www.opel.no
Enkelte av illustrasjonene i denne brosjyren inneholder spesialutstyr som ikke følger med i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon 
og utstyr. Fargene som er trykt i brosjyren er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som vises på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som 
leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land. Resirkulering: informasjon om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, vårt nettverk for tilbakelevering av kasserte kjøretøyer og resirkulering når bilens levetid 
er over, finner du på www.opel.no. Hvis du vil ha mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den lokale Opel-forhandleren.
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