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AUTO
Nieuwe Opel Movano-familie

Foto’s/Tekeningen: Opel

Flexibele bestelautoserie op één technische standaard

In feite beleefden we met de grote besteller van Opel

een dubbele introductie. Net als de vorige Movano is

deze tweede generatie zeer nauw verwant met de even-

eens nieuwe Renault Master. Beide geven aan wat een

bestelauto nu en morgen moet kunnen. Alles, eigenlijk,

waarvoor een stationwagon of een truck niet geschikt

is. Met een cabine als een volwaardig mobiel kantoor,

en moderne techniek waaronder ESP.

nault, waar Opel een eigen detaillering over-
heen legde. Bij de tweede generatie Movano is
het nog niet anders. Die was al nagenoeg klaar
toen GM vorig jaar zo heftig werd opgeschud,
waaruit een veel meer zelfstandig Opel is voort-
gekomen, dat weer serieus wil bouwen op be-
drijfsauto’s.

Groter en goedkoper
De verwachtingen van de Movano zijn hoogge-
spannen, zegt manager Ad Vasen van de be-
drijfsauto-afdeling bij Opel Nederland. In de
markt voor bestellers groeit de vraag naar
grote modellen het hardst. Middelgrote zoals
de Vivaro worden minder populair, kleine mo-
dellen zoals de Combo doen het wel weer goed.
De trend naar stadsdistributievoertuigen als
aanvulling op zware trucks voor de lange af-
stand zou zorgen dat de vraag naar bestel-
auto’s juist bij de grotere varianten groeit.
In harmonie met Opel als geheel wil de Neder-
landse importeur dubbel zoveel Movano’s gaan
afzetten. Dat komt dan niet alleen van de gro-
tere versies die er nu zijn, en de keus tussen

Opel Movano:
 opvallend veelzijdig

Slalommen met een forse bestelauto, een ongewo-
ne oefening. Hiermee konden we het effect testen
van ESP dat standaard is op de zwaarste, achter 
aangedreven Movano’s. Ook op een besteller werkt
dit veiligheidssysteem uit de kunst.

De nieuwe 2.3 diesel
dient in verschillende
vermogensversies als
ware standaardmotor.
Hij kan zowel dwars als
in lengterichting inge-
bouwd worden, hier de
‘dwars’-versie.

maal onterecht werden voor de presentatie dus
oude Opel Blitz-varianten uit het museum ge-
haald, uit een tijd dat Opel nog zelf bedrijfsau-
to’s ontwikkelde. Terwijl het ook toen al een
GM-dochter was. Vijftig, zestig jaar geleden
kwam menig kolenboer of groenteboer met
zo’n Blitz-truckje door de straat.
Toen de markt voor personenauto’s steeds snel-
ler ging groeien verdwenen bedrijfsauto’s bij
Opel uit beeld. Uiteindelijk dacht GM veel later
nog wel wat te kunnen doen met Isuzu’s, in
dat Japanse bedrijfsautomerk had GM een fors
aandeel. Maar erg serieuze moeite stak men

daar niet in, het paste ook niet zo bij Opel.
Toen dat niet werkte werd een Europese
partner gezocht, en gevonden in Re-
nault. Zo ontstonden de Opel Vivaro/Re-
nault Trafic, en tien jaar geleden de

Movano/Master. In feite ontwerpen van Re-

Volgens de nieuwe Opel-topman Nick Reilly is
de introductie van de nieuwe Movano erg be-
langrijk, omdat het merk mede met bedrijfsau-
to’s wil groeien. Bedrijfsauto’s worden van
‘bijproduct’ meer een pijler waarop het nieu-
we, minder door General Motors beheerste
Opel zijn toekomst moet bouwen. Niet hele-
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Zo ziet de motoropstelling
eruit bij achterwielaandrijving.
Een zesbak is standaard achter
alle motorvarianten. Het Re-
nault-blok werd afgeleid van
de nieuwste 2.0 dCi personen-
autodiesel.

Op dezelfde chassisbasis kunnen vier lengtes en
drie hoogtes worden gerealiseerd, zodat de Movano
voor zeer uiteenlopende opdrachten geschikt is. Tot
2,2 ton en 17 m3 lading kan hij aan, de  kleinste ver-
sie pakt 1 ton en 8 m3.

aandrijving voor of achter waarmee groter en
zwaarder varianten mogelijk werden. Ook zou
de nieuwe motorreeks een heel stuk zuiniger
zijn dan de twee voorgaande motoren. Samen
met verminderd onderhoud en verbeterde le-
vensduur zouden de bedrijfskosten 10% zijn
verlaagd, en de totale jaarlijkse kosten zowat
gehalveerd. Tot gelijk niveau als een Volkswa-
gen Crafter of Mercedes-Benz Sprinter, hoopt
Opel.
Het service-interval is op 40.000 km gebracht.
Voor het verbruik geeft Opel nu waarden vanaf
8,3 l/100 km gemiddeld, dat is dan voor het
meest gangbare formaat L2H2. De kleinste ver-
sie zou daar volgens Movano Program Manager
Rajan Paymaster nog 0,2 l/100 km onder zitten.
De belofte is bovendien dat nog een vierde mo-
torvariant komt voor extra zuinige EcoFlex-ver-
sies.

Aandrijving voor of achter
Voor deze besteller is een keurig f lexibel chas-
sis ontworpen met bij de achteras drie varian-
ten. Met voorwielaandrijving kan een korte of
lange wielbasis worden gekozen, bij aandrij-
ving achter hoort een extra lange wielbasis.
Opmerkelijk is dat hetzelfde basis-subframe
vooraan zowel de motor in dwars- als in lengte-
richting kan dragen. Het gaat samen met
McPherson-voorwielophanging, waar de eerste
Movano-generatie dubbele draagarmen had die
een grotere draaicirkel opleverden.
Door te voorzien in de mogelijkheid van aan-
drijving achter kon het maximum laadvermo-
gen opgevoerd worden, zonder in problemen te
komen met de tractie op de aangedreven wie-
len. De langste Movano (L4) is er alleen met
achterwielaandrijving. Op dezelfde langste
wielbasis wordt ook een kortere (L3) variant
met aandrijving achter geleverd. Deze lengte-
variant is ook verkrijgbaar met voorwielaan-
drijving en een kortere wielbasis. Die heeft wel
een lager laadvermogen, de aangedreven achter-

as kan namelijk 200 tot 1100 kg meer dragen
dan de asbuis bij voorwielaandrijving.
Wanneer in mei de verkoop start zijn er drie
motorvermogens om uit te kiezen. Dezelfde
2.3 viercilinder biedt met een aantal wijzigin-
gen 74, 92 of 107 kW, met koppels van 285, 310
of 350 Nm. Daarachter komt een zesversnel-
lingsbak, met de mogelijkheid van geautomati-
seerde Tecshift-bediening bij de twee sterkste
motorversies. Als uitgangspunt voor deze die-
sel diende de 2.0 uit Renaults personenauto’s,
een van de modernste diesels die Renault heeft.
Je kunt ook wel zeggen dat de vergrote motor
in de Movano dienovereenkomstig loopt: mooi
rustig in zowel geluid als trillingsgedrag. De
motoren worden in Euro 4- en Euro 5-uitvoe-
ring ingebouwd, alleen die laatste met roetfil-
ter komen in Nederland op de markt.

Meer veiligheid
Van buiten en van binnen zie je geen verschil,
of de Movano nu voor of achter aangedreven

wordt. Ook in het rijden merk je daar weinig
van, alleen onder de motorkap is het uiteraard
meteen zichtbaar. Pas in ongebruikelijke situa-
ties komt er een belangrijk verschilpunt uit, bij
achterwielaandrijving wordt standaard ESP sta-
biliteitsregeling ingebouwd.
Dat is de moderne tijd, na personenauto’s en
zware trucks krijgen nu ook bestelauto’s de be-
schikking over rijhulpsystemen. Zo kan bij de
Movano statisch bochtlicht besteld worden,
regen- en lichtsensor, parkeersensoren en cruise
control. Airco is al standaard, en zoals gezegd
aangepast ESP voor de zwaarste varianten met
achterwielaandrijving. Voor bestelauto’s is nog
niet zo lang geleden pas ESP ontwikkeld.
Daarin zit een functie die in de eerste honder-
den meters rijden, aan de hand van optrekken
en remmen, meet waar het zwaartepunt van
de auto ligt. Dat hangt immers zeer af van de
belading, en de zwaartepuntsligging bepaalt
weer in grote mate het weggedrag van de auto.
Dus reageert de ESP-regeling verschillend, al
naar gelang hoe de auto geladen is.
Met een bescheiden, laagliggend gewicht van
200 kg erin mochten we eens proberen in een
slalomproef. Met dik zes meter bestelauto had-
den we dat kunstje nog nooit geprobeerd. Maar
inderdaad, zodra het niet goed dreigt te gaan
corrigeert ESP doelmatig en als het nodig is be-
hoorlijk krachtig. Of het ook zo goed werkt als
de auto tot aan het dak vol is, en wat er gebeurt
als de lading kan gaan bewegen, is hiermee
nog niet gezegd. Maar het helpt allicht veel.

Beter voor de rijder
De nieuwe Movano biedt niet alleen een nette
inrichting, de cabine is ook wat langer gewor-
den. Met daarbij een beter verstelbaar en meer
verticaal opgesteld stuurwiel, waarachter je re-
delijk een gevoel van personenautocomfort
krijgt. Het dashboardplastic is niet direct luxe
van uitstraling, maar bevat vanuit praktische
blik wel heel veel bergvakken in allerlei nutti-
ge formaten.
Er is zelfs voorzien in een vak met deksel  bo-
venop het dashboard, waarin een complete no-
tebook pc buiten het zicht opgeborgen kan
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worden. Discussie ontstond over een vakje bo-
venin het portier, dat gemakkelijk misbruikt
kan worden als deurgreep, omdat het net wat
logischer onder handbereik ligt dan de échte
deurgreep.
In de bediening zijn verder knoppen op het
stuur voor de cruise control/speed limiter han-
dig, maar de bekende Renault-satelliet voor
radio/telefoonbediening achter het stuur kan

ons nog steeds niet bekoren. Er is duidelijke
TomTom-navigatie met een goed formaat
beeldscherm leverbaar, alleen met een systeem
van afstandsbediening waar je echt even op
moet studeren om het te kunnen gebruiken.
En wie kan nog zonder: uiteraard is aansluiting
van externe muziekspelers mogelijk, eventueel
via USB.
Zo zit je helemaal niet slecht in de grote Opel-
besteller, waarvan meer dan driehonderd ver-
schillende varianten zouden komen. Meer rond
het eind van het jaar worden de personenbus,
uitvoeringen met het hoogste dak, en de klein-
ste versies leverbaar. Al voor die tijd krijgt de
kleinere Vivaro een vernieuwd interieur, speci-
aal in en voor Nederland wordt een aardgasver-
sie toegevoegd met GFI Teleflex-gasinstallatie.
Opel zou nu sterk overwegen een nieuwe
Combo op te zetten, omdat naar kleine bestel-
lers ook goede vraag is. Dat is ook bar nodig,

tegenover veel concurrenten die allemaal nieu-
wer zijn. Maar het kost meer moeite, want de
Movano heeft nu opnieuw weinig Opel-bijdrage
buiten een andere neus. In praktisch opzicht is
het een Renault-kopie. ●

Peter Fokker

Bevat de nette cabine standaard al veel handige
bergvakken, met het Business Pack wordt het hele-
maal een rijdend kantoor. Zie het schrijfbord dat
uit het middenconsole opklapt, en het werktafeltje
achterop de neergeklapte leuning van de midden-
stoel. Het voorstuk van dat tafeltje kan draaien,
als plateau voor een notebook pc.

Met een klein beetje wennen een handige oplos-
sing, om het navigatiebeeldscherm goed zichtbaar
op de plaats van een binnenspiegel te hangen. De
gammele bevestiging van de niet onmiddellijk be-
grijpelijke afstandsbediening op het dashboard
valt dan weer tegen.
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