
prvi vtisi

46 Mehanik in voznik • september – oktober 2018

Čeprav Combo v Oplovi ponudbi vozil 
ni novo ime, pa je najnovejši izdelek nekaj 
povsem drugega kot predhodniki, kar smo 
lahko preizkusili tudi v živo med nabiranjem 
prvih vtisov o obeh različicah novinca, v 
Oplovem domačem kraju Rüsselsheimu.

Combo, ki je Oplov skupni projekt pod 
okriljem novega partnerja, francoskega 
koncerna PSA, namreč prinaša tako rekoč 
skoraj vse, kar ponujajo tudi osebna vozila. 
Pomembno pa je tudi, da Combo Life ni 

Opel si bo poskušal z novim 
Combom odrezati večji delež na 
trgu družinskih in poslovnih upora-
bnikov. Prvim so namenjene pred-
vsem izvedenke Life, ki so na slov-
enski trg zapeljale oktobra, drugim 
pa Cargo, na katere bo treba 
počakati do prihodnjega leta.

Opel Combo za družino in delo
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»le predelano« lahko gospodarsko vozilo, 
ampak so obe izvedenki razvijali hkrati oziro-
ma pride lahko gospodarsko vozilo Combo 
Cargo na trg celo za osebno različico.

Dobri temelji za uspeh
Takšna odločitev je po svoje razumljiva, 

če se pogleda dosedanji uspeh obeh par-
tnerskih modelov, Citroënovega Berlinga 

in Peugeotovega Partnerja, ki sta uspela 
prepričati številne uporabnike.

Sedaj aktivneje vstopa v boj za kupce na 
trg tudi Opel in po videnem ter občutenem 
ima s Combom tudi zelo dobro izhodišče za 
uspeh in opazno povečanje deleža, morda 
tudi na račun obeh koncernskih partnerjev, 
vsekakor pa na račun ostalih tekmecev. 

Opel Combo se bo 
na trgu za kupce 

potegoval predvsem 
z visoko ravnijo upo-

rabnosti in varnosti 
ter prilagodljivostjo 

za družinski ali 
delovni vsakdan.

Urejeno notranjost odli-
kujejo tudi kakovostni 
materiali in visoka raven 
izdelave, ki je čedalje 
pomembnejša tudi pri 
lahkih gospodarskih 
vozilih.

Prvič se je dostavnik podredil potniški različici
Po prvi vožnji Comba Life 

v Oplovem domačem kraju 
Rüsselsheimu smo se pogo-
varjali s Petrom Kuhnom, 
produktnim vodjo za komer-
cialna vozila pri Oplu.
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Pri koncernu PSA (Peugeot, 
Citroën in Opel) so skupaj razvili 
novo generacijo trojčka kompaktnih 
enoprostorcev (Citroën Berlingo, 
Peugeot Rifter in Opel Combo), ki 
tudi v svojih komercialnih oziroma 
gospodarskih različicah temeljijo na 
arhitekturi, na kateri PSA proizvaja 
osebna vozila.

Dobro leto dni je, odkar ste se 
pridružili skupini PSA. Kako gre 
Oplu poslovno?

Oplu gre zelo dobro. Prvič po 
dolgih letih smo ustvarili dobiček. 
Vsi zaposleni so zadovoljni s tem, 
saj je to, kar počnemo, končno 
cenjeno. Vsi smo še dodatno 
motivirani, da delamo še bolje. 
Trenutno smo v fazi obnove model-
ske palete. Combo je že eden 
od sadov sodelovanja s PSA. V 
tem segmentu nismo bili izrazito 
konkurenčni, zdaj pa se je to spre-
menilo. To, da imamo dostop do 
komponent in tehnologije skupine 
PSA, se že kaže za dobro potezo 
združitve.

Combo v obeh različicah, 
potniški Life in gospodarski 
Combo, prvič temelji na arhitektu-
ri za osebna vozila. Ali zato meni-
te, da bo Combo Life uspešnejši 
pri prodaji?

Ne, menimo, da bomo prodali 
več gospodarskih Combov. Razlog 
tiči v tem, da je segment tovrstnih 
vozil večji kot potniških, v katerih 
imamo Comba Life. Dve tretjini pro-
danih Combov bo gospodarskih.

Ponujate tudi sedemsedežne-
ga Comba. Je povpraševanje po 
tovrstnih vozilih v tem razredu?

Zagotovo. Kar nekaj kupcev išče 
sedemsedežno kompaktno vozilo. 

Gre za velike družine, ki si želijo 
kompaktno vozilo. Vsi ne želijo voziti 
večjih kombijev, kot je naš Vivaro. 
Sedemsedežnik je namenjen tudi 
komercialnemu prevozu potnikov, 
na delo recimo. Veliko računamo na 
lojalne Oplove kupce, ki so v prete-
klosti kupovali modele, kot je Zafira, 
ki je bila sedemsedežnik. Nekaj 
je tudi kupcev, ki si ne želijo SUV, 
ampak praktično kompaktno vozilo z 
veliko prostora v kabini in prtljažniku.

Prvič v tem razredu je pri 
Combu na voljo samodejni 
menjalnik.

V samodejnih menjalnikih, tudi v 
tem razredu, vidimo velik potencial. 
To je trend. Pomembno je, da gre za 
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Nenazadnje pa je lahko Combo Life tudi zelo 
dober nadomestek za izumirajoče enoprostor-
ce, ki jih je v ponudbi na trgu čedalje manj. 

Tako Combo kot Combo Life sta na voljo 
v standardni različici z dolžino 4,40 metra in 
kot XL z dolžino 4,75 metra. Družinski enopro-
storec je opremljen s petimi ali sedmimi sede-
ži in omogoča prevoz do 2.693 litrov prtljage.

Ena od izvedb dostavnika s podaljšano 
kabino omogoča prevoz ekipe in orodja/
materiala, z loputo v stropu pa je možno 
prevažati tudi daljše predmete. Prostor za 
tovor meri do 4,4 m3, kar zadošča za dve 
evro-paleti, nosilnost pa znaša do 1000 kg.

Več udobja in varnosti
Zasluga novega pristopa pri razvoju je, 

da Combo nove generacije ponuja obširno 
paleto inovativnih tehnologij in asistenčnih 
sistemov v obeh različicah – kot osebni avto 

in kot lahko gospodarsko vozilo. Ker so ga 
že od samega začetka razvijali v skladu s 
standardi za osebna vozila, je izdatneje opre-
mljen s tehnologijami za udobje in varnost.

Številni asistenčni in varnostni sistemi 
– od samodejnega regulatorja hitrosti do 
opozorila na nevarnost naleta z zaznava-
njem pešcev in samodejnim zaviranjem v 
sili, opozorila ob voznikovi utrujenosti, nad-
zora mrtvih kotov ali projekcijskega zaslona 
– bistveno dvignejo raven varnosti zaseb-
nih ali poslovnih uporabnikov Comba.

Varneje po zahtevnejših podlagah
Prilagodljivi sistem za nadzor oprijema 

IntelliGrip s petimi načini omogoča, da voz-
niki Comba zapustijo asfalt in se po slab-
ših, neutrjenih, blatnih, peščenih ali celo 
zasneženih podlagah podajo do cilja, pa 
naj je to prostor, kjer bodo uživali v prosto-
časnih dejavnostih, ali pa gradbišče.

Prostornina prtljažnika pri standardni različici je 597 litrov, pri podaljšani s petimi sedeži pa 850 
litrov. Dodatna sedeža seveda del tega prostora zasedeta. Z zlaganjem sedežev pa je mogoče dobiti 
prostornino 2.126 ali 2.693 litrov.

Kupci lahko kot opcijo izberejo ločeno odpiranje 
zadnjega stekla za dostop do prtljažnika.

Napredni asistenčni sistemi še olajšajo manevri-
ranje s sicer lepo obvladljivim prostornežem.

Najprostornejša je različica XL, dolga 4.753 milimetrov, široka 1.848 in visoka 1841 milimetrov. V njeni potniški kabini je dovolj prostora za sedem sedežev.

Prvič bo na voljo tudi sodobni osemstopenjski 
samodejni menjalnik, ki ga je mogoče upravljati 
z izbirnim stikalom na armaturi.

osemstopenjski menjalnik, ki izbolj-
šuje udobje, hkrati pa so emisije s 
samodejnim menjalnikom manjše 
kot z ročnim menjalnikom. Tudi pri 
gospodarskem Combu si nadejamo 
povpraševanje po samodejnem 
menjalniku.

Kupcem ne 
ponujate elek-
trično pomičnih 
drsnih bočnih vrat. 
Odpirati jih je treba 
ročno. Zakaj?

Razlog je pov-
sem enostaven. 
Cena. Električni 
pomik drsnih vrat 
prinese večjo težo, 

večjo kompleksnost sistema in s tem 
ceno. Combo mora biti racionalno 
vozilo z veliko notranjega prostora, 
mora biti enostaven in prilagodljiv 
avto, s čim manjšimi lastniškimi 
stroški.

Combo je narejen na platfor-
mi EMP2, na njej nastaja tudi SUV 
Grandland X. Je platforma enaka?

Enaka je od prednjega odbijača 
do B-stebrička. Zadek je modernizi-
rana različica Berlinga in Partnerja, 

ki sta vodilna po prodaji 
na trgu. Platforma nam 
je omogočila, da lahko 
v Comba vgradimo prav 
take motorje in tehnologije 
za udobje in varnost kot 
v Grandlanda X. V nekaj 
letih bomo uporabljali 
zgolj dve platformi, na 
katerih bomo izdelovali 
vsa svoja vozila, kar nam 
bo omogočilo veliko 
učinkovitost in prihranke. 

Pri gospodarskem Combu pa smo 
morali narediti prilagoditve na zadnji 
premi in tako zagotoviti dodatno 
nosilnost in prevoz tovora do 1.000 
kilogramov.

Opel je že najavil, da bo 
Grandland X na voljo tudi kot pri-
ključni hibrid. Pravzaprav ste naja-
vili zelo električno prihodnost. Bo 
Combo kmalu na voljo v električni 
ali delno električni različici?

Tako, kot smo povedali, elektri-
fikacija je del našega načrta. Bo del 
vseh modelov znotraj skupine PSA 
do leta 2024. Govorimo o električnih 
vozilih ali priključnih hibridih. Combo 
ne bo izjema. A za zdaj je o tej temi 
še prezgodaj govoriti.
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Furgon je lahko opremljen s posebno 
dodatno varnostno funkcijo. Za doplačilo je 
namreč na voljo »prostorski pregled nazaj«, 
ki znatno izboljša vidljivost pri vožnji s fur-
gonom ali povsem natovorjenim vozilom. 
Druga kamera v zunanjem ogledalu na 
sovoznikovi strani zagotavlja, da vozniku ni 
več treba skrbeti zaradi mrtvih kotov na tej 
strani vozila.

Novi Combo je lahko opremljen tudi z 
novim sistemom za zaščito bočnih delov, 
ki s pomočjo senzorjev prepreči nadležne 
in drage poškodbe ter odrgnine pri poča-
snem zavijanju.

Udobje osebnih vozil
Za udobje, ki je v lahkem gospodar-

skem vozilu na presenetljivo visoki ravni, 
lahko poskrbi ogrevanje prednjih sedežev 
(vključno z zunanjim sedežem pri sovozni-
kovi klopi) in volana. Za prijetno temperatu-

ro v notranjosti vozila v poletni vročini je na 
voljo dvopodročna klimatska naprava.

Da ostanejo vozniki Comba Life in 
Comba povsem povezani tudi na poti, so 
na voljo najsodobnejši sistemi za informa-
cije in razvedrilo, združljivi z aplikacijama 
Apple CarPlay in Android Auto, ki vključuje-
jo tudi osempalčni barvni zaslon na dotik.

Sodobni motorji in menjalniki
Vrh motorne ponudbe predstavlja novi 

1,5-litrski dizelski motor s 96 kW/130 KM 
s sistemom start/stop in turbopolnilnikom 
s spremenljivo geometrijo lopatic turbine. 
Proizvajalec navaja, da je kombinirana 
poraba 4,3–4,5 l/100 km in izpusti CO2 
kombinirano 114–118 g/km. Motor že pri 
1.750 vrtljajih v minuti razvije največji navor 
300 Nm, dopolnjuje pa ga šeststopenjski 
ročni menjalnik.

Za optimalno naknadno obdelavo 
izpušnih plinov je pri 1,5-litrskem dizelskem 
motorju sistem za zmanjšanje emisij – 
sestavljajo ga pasivni oksidacijski katali-
zator/adsorber NOx, vbrizgalnik AdBlue, 
katalizator s selektivno katalitsko redukcijo 
(SCR) in filter za saje (DPF) – združen v 
kompaktno enoto kar se da blizu motorja. 
Pri hladnem zagonu deluje adsorber NOx 
kot katalizator in pri nižjih temperaturah 
zmanjšuje emisije NOx, dokler se pri ogre-
tem motorju ne vključi SCR. 

Combo Life bo z omenjenim motorjem 
prvič na voljo tudi s sodobnim osemsto-
penjskim avtomatskim menjalnikom, ki ga 
odlikujejo uglajeno prestavljanje, manj emi-
sij in varčnejša poraba goriva.

Dizelski del motorne ponudbe pred-
stavljata še 1,5-litrska dizelska motorja s 
75 kW/102 KM in s 56 kW/76 KM, oba 
v kombinaciji s petstopenjskim ročnim 
menjalnikom.

Pristašem bencinskih motorjev pa ponu-
jajo Comba Life z 1,2-litrskim turbomotorjem 
z neposrednim vbrizgom z 81 kW/110 KM, 
ki ima po zagotovilih izdelovalca kombinira-
no porabo 5,5–5,8 l/100 km in izpuste CO2 
kombinirano 125–133 g/km.

Kompakten in učinkovit trivaljni motor 
dopolnjujeta sistem start/stop in šeststo-
penjski ročni menjalnik.

Trije ločeni sedeži v drugi vrsti zagotavljajo večjo 
prilagodljivost pri izrabi potniške kabine.

V tovorni različici je med potniško kabino in 
tovornim delom vgrajena varna zaščitna stena.

Dostop do tovornega dela v različici cargo je mogoč skozi veliko odprtino 
dvojnih asimetričnih krilnih vrat, ki je dovolj široka tudi za mere evro-palete.

Uporabniki Comba Cargo bodo lahko izkoristili prednosti števil-
nih lastnosti, ki jih sicer ponujajo osebne različice.

Tudi na dveh sedežih v tretji vrsti je presenetljivo 
veliko prostora.


