
OPEL Combo Tour L2H1 Mobility 

Transporte em Cadeira de Rodas 

O OPEL Combo Tour L2H1 Mobility  
é um veículo extremamente confortável, adaptado para o transporte de um passageiro em cadeira 

de rodas.  

A preparação realizada permite o acesso a praticamente todas as cadeiras de rodas do mercado.  

Devido às suas linhas modernas, um soberbo nível de habitabilidade e preço competitivo, o Opel 

Combo Tour L2H1 Mobility é um veículo de destaque na sua classe. 

A suspensão traseira independente “Bi-Link” garante um passeio confortável e seguro, mesmo para o 

passageiro em cadeira de rodas.  

Todos os componentes do Opel Combo foram concebidos para responder às mais exigentes solicita-

ções. 

A comodidade e o conforto são standard, desde os bancos ao posto de condução, tudo foi pensado 

para garantir satisfação ao cliente.  

www.veiculosacessiveis.com 

http://www.veiculosacessiveis.com/


www.veiculosacessiveis.com 

Um veículo pensado para famílias, táxi, e instituições que procuram a flexibilidade no transporte de 

passageiros especiais.  

Rebaixamento do Pavimento interior até próximo dos bancos dianteiros para permitir acesso à maioria 

das cadeiras de rodas e atingir a altura regulamentar obrigatória.  

Sistema de retenção para cadeira de rodas com 4 pontos  de fixação de acordo com a norma ISO-

10542. Os sistemas de retenção dianteiros são controlados eletricamente, para maior conforto de utili-

zação e os 2 pontos de fixação traseiros são amovíveis.  

Sistema de retenção de 3 pontos para o passageiro em cadeira de rodas. 

Depósito de combustível e sistema de escape modificado.  

Possibilidade de transportar até 5 passageiros (incluindo condutor) + 1 passageiro em cadeira de 

rodas (homologação M1). 
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O acesso ao veiculo em cadeira de rodas é fácil, devido ao piso rebaixado e á rampa manual, leve e rebatível.  
 
A rampa, na posição fechada, assegura uma boa visibilidade traseira, para o condutor. 
 
O novo Opel Combo Tour Mobility é aprovada para o transporte de 5 passageiros mais 1 em cadeira de rodas, 
perfazendo um total de 6 passageiros.  

Altura interior à entrada do portão traseiro (mm) 1450 

Altura máxima no interior (mm) 1425 

Largura máxima para cadeira de rodas (mm) 800 

Dimensões da Rampa (aberta) (mm) 1330x780 
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O revolucionário Guincho elétrico é um acessório opcional 
desenhado para este veículo, permitindo rebocar a cadeira 
de rodas para a rampa de acesso de forma confortável e 
segura. 
 

O guincho pode ser controlado por comando remoto ou sem fios (wireless), permitindo ajustar o movimento e a 
velocidade.  

Segurança, conforto e estética, são as características que definem o novo Opel Combo Tour Mobility. 
 
Luzes LED elegantes, pintura metalizada, corrimões de acesso, pavimento antiderrapante, perfeitamen-
te integado com o novo interior do veiculo, fazendo deste um conceito único e uma referência.  
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