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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 66 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

1p 1 Wat wordt er bedoeld met een ‘oliefilm’ bij olie en smering? 
 

1p 2 Wat wordt er bedoeld met ‘viscositeit’ bij olie en smering? 
 

1p 3 Hier is een oliepomp afgebeeld. 
 

 
 
Welk type oliepomp is dit? 
A een rotorpomp 
B een sikkelpomp 
C een tandwielpomp 
 

1p 4 Het oliefilter in een motor moet vuil en metaaldeeltjes vasthouden. 
Hoe komen er metaaldeeltjes in de olie terecht? 
A door de carterventilatie 
B door de slijtage van onderdelen 
C door verontreiniging in de brandstof 
D doordat het luchtfilter niet alle vuil tegenhoudt 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een koelsysteem. 
Beantwoord de vragen 5 tot en met 8. 
 

1 2

4

3

kachelradiateur

 
 

2p 5 Noteer de namen van de onderdelen 1, 2 en 3. 
 

1p 6 Bekijk in de afbeelding de stroming van de koelvloeistof. 
Zijn de thermostaat en de kachelkraan open of dicht? 
 themostaat kachelkraan 
A dicht dicht 
B dicht open 
C open dicht 
D  open open 
 

1p 7 Welke functie heeft de kachelradiateur? 
 

1p 8 Welke functie heeft de thermoschakelaar bij 4? 
A de koelventilator in- en uitschakelen 
B de koelvloeistof-circulatie in- en uitschakelen 
C de verwarming in- en uitschakelen 
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1p 9 Hieronder is een meting aan de krukas afgebeeld. 
 

 
 
Wat wordt er bij de krukas gemeten? 
A de axiale speling 
B de radiale speling 
C de diepte van de flensgaten 
D de hoogte van de flens 
 
 
Bekijk onderstaande afbeelding van een krukas. 
Beantwoord de vragen 10, 11 en 12. 
 

A

 
 

1p 10 Hoeveel drijfstanglager-tappen heeft deze krukas? 
A 2 
B 4 
C 5 
D 9 
 

1p 11 Waarvoor dient opening A? 
A het afstellen van de krukas 
B het balanceren van de krukas 
C het koelen van de drijfstang 
D het smeren van de drijfstanglagers 
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1p 12 De krukas is op schaal 1:5 getekend. 
Bereken de slag van de zuiger, die aan deze krukas gemonteerd wordt. 
 
 
Bekijk de onderstaande afbeelding van de doorsnede van een motor. 
Beantwoord de vragen 13 en 14. 
 

 
 

1p 13 Aan welke slag begint de motor? 
A arbeidsslag 
B compressieslag 
C inlaatslag 
D uitlaatslag 
 

1p 14 Waarmee worden de kleppen van deze motor bediend? 
A één nokkenas en klepstoters 
B één nokkenas en tuimelaars 
C twee nokkenassen en klepstoters 
D twee nokkenassen en tuimelaars 
 

1p 15 Bij moderne motoren wordt vaak uitlaatgas-recirculatie toegepast. Een gedeelte 
van de uitlaatgassen gaat dan weer terug naar het inlaatspruitstuk. 
Waarom wordt dit gedaan? 
A Dit geeft minder geluid van de motor. 
B Hierdoor worden de inlaatgassen verwarmd. 
C Hierdoor worden de uitlaatgassen schoner. 
 

1p 16 Wat is een variabele kleptiming? 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een brandstofsysteem. 
Beantwoord de vragen 17 tot en met 21. 
 

 
 

1p 17 Welk soort brandstofsysteem is dit? 
A directe benzine-inspuiting 
B single-point benzine-inspuiting 
C multi-point benzine-inspuiting 
 

1p 18 Kleur in de afbeelding de retourleiding van de brandstof. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 19 Kleur het luchtfilterelement in de afbeelding. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 Waarvoor dient onderdeel 12? 
 

1p 21 Wat is de taak van onderdeel 21? 
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1p 22 Op welk moment wordt bij een dieselmotor de brandstof ingespoten? 
A aan het begin van de compressieslag 
B aan het einde van de compressieslag 
C aan het begin van de inlaatslag 
D aan het einde van de inlaatslag 
 

1p 23 Op welke plaats wordt bij een dieselmotor de brandstof ingespoten? 
A bij de inlaatklep 
B in de cilinder 
C in het inlaatspruitstuk 
 

1p 24 Van een motor zijn de onderstaande gegevens bekend. 
toerental 
krukas  (r/s) 

(draaimoment) 
koppel  (Nm) 

20 105 
30 112 
40 119 
50 120 
60 119 
70 114 
80 105 

 
Teken de koppel-kromme van deze motor. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 25 Wat is een voordeel van een distributieketting in vergelijking met een 
distributieriem? 
 

1p 26 Wat is een voordeel van een dieselmotor in vergelijking met een mengselmotor? 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een 2-slagmotor. 
Beantwoord de vragen 27 en 28. 
 

 
 

1p 27 Wat is de naam van poort 1 ? 
A inlaatpoort 
B uitlaatpoort 
C spoelpoort 
 

1p 28 Waarmee wordt deze motor gesmeerd? 
A met olie die in het carter zit 
B met olie die met de benzine meekomt 
C met vet in de zelfsmerende lagers 
 

1p 29 Bekijk onderstaande afbeelding met symbolen. 
Welk symbool behoort bij de koppeling? 
 

  
 

A B C D 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een koppelingsplaat. 
Beantwoord de vragen 30 tot en met 32. 
 

 
 

1p 30 Welk onderdeel zorgt voor het soepel aangrijpen tijdens het koppelen? 
A onderdeel 1 
B onderdeel 2 
C onderdeel 3 
D onderdeel 4 
 

1p 31 Bij een slippende koppeling kan versleten voeringmateriaal de oorzaak zijn. 
Noteer een andere mogelijke oorzaak van een slippende koppeling. 
 

1p 32 De naaf van een koppelingsplaat is voorzien van spiebanen. 
Noteer een reden voor het gebruik van spiebanen. 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een versnellingsbak. 
Beantwoord de vragen 33, 34 en 35. 
 

 
 

1p 33 Hoeveel versnellingen heeft deze versnellingsbak en hoe zijn de tandwielen op 
de prise-as bevestigd? 
 

 versnellingen tandwielen 
A 4 vast 
B 4 draaibaar 
C  5 vast 
D 5 draaibaar 
 

1p 34 Kleur in de afbeelding de weg van de energiestroom van prise-as naar hoofdas, 
als de 4e versnelling ingeschakeld is. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 35 Gegeven: van deze versnellingsbak zijn de tandwielen B en G ingeschakeld. 
Tandwiel B heeft 23 tanden, tandwiel G heeft 45 tanden. 
Bereken de overbrengingsverhouding (i) van deze versnelling. 
Noteer de berekening. 
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Bekijk onderstaande afbeelding met de onderdelen van een eindvertraging en 
differentieel. 
Beantwoord de vragen 36 en 37. 
 

 
 

2p 36 Noteer de namen van de onderdelen 2 en 4. 
 

1p 37 Kleur in de afbeelding de tandwielen van het differentieel, die draaien als het 
voertuig een bocht maakt. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 38 Hier is een bovenaanzicht van de vier wielen van een voertuig afgebeeld, met 
een spoorstang. 
 

 
 
Teken in de afbeelding de twee spoorstang-armen, volgens het Ackermann-
principe. Teken ook de hulplijnen.  
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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1p 39 Hier is het stuurhuis van een personenauto afgebeeld. 
 

 
 
Welk soort besturing heeft dit stuurhuis en wat is onderdeel 2? 
 besturing onderdeel 2 
A  direct tandheugel 
B  direct rondsel 
C  indirect tandheugel 
D  indirect rondsel 
 

1p 40 Bekijk onderstaande afbeelding van een stuurinrichting. 
 

 
 
Welke nummers wijzen de hydropomp en de retourleiding aan? 
 de hydropomp is de retourleiding is 
A  onderdeel 1 onderdeel 3 
B onderdeel 1 onderdeel 5 
C onderdeel 2 onderdeel 3 
D onderdeel 2 onderdeel 5 
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1p 41 Wat is de functie van een schokdemper? 
A het afremmen van de veerbeweging 
B het overhellen van de bovenbouw tegengaan 
C het soepeler maken van de vering 
D het voorkomen van schokken 
 
 
Bekijk onderstaande afbeelding. 
Beantwoord de vragen 42 en 43. 
 

 
 

1p 42 Welk onderdeel is hier afgebeeld? 
A een hoofdremcilinder 
B een rembekrachtiger 
C een remkrachtverdeler 
D een remtrommel 
 

1p 43 Welk soort energie loopt door aansluiting 2? 
A elektrische energie 
B hydraulische energie 
C mechanische energie 
D pneumatische energie 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een remsysteem. 
Beantwoord de vragen 44 tot en met 47. 

  
1p 44 Onderdeel 1 is een geventileerde remschijf. 

Waaraan is dit te zien? 
A aan de beschermingsplaat naast de schijf 
B aan de diameter van de schijf 
C aan de holle uitvoering van de schijf 
D aan de gaten in de remklauw 
 

1p 45 Van welk materiaal is een geventileerde remschijf (onderdeel 1) gemaakt? 
A gietijzer 
B licht metaal 
C remvoering 
D roestvast staal 
 

1p 46 Wat is de functie van onderdeel 3? 
A het afstellen van de remmen 
B het bevestigen van de remblokken 
C het ontluchten van het systeem 
 

1p 47 Kleur de remklauw in de afbeelding. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 48 Remvoering moet een hoge wrijvingsweerstand hebben. 
Noteer een andere eigenschap van remvoering. 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een remsysteem. 
Beantwoord de vragen 49 en 50. 
 

 
 

1p 49 Wat zijn de namen van de onderdelen 1 en 2? 
 onderdeel 1 onderdeel 2 
A      remblok hoofdremcilinder 
C      remblok    remzuiger 
B remschoen hoofdremcilinder 
D  remschoen    remzuiger 
 

1p 50 Welk soort energie wordt opgewekt met onderdeel 3? 
A elektrische energie 
B hydraulische energie 
C mechanische energie 
D pneumatisch energie 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een auto met anti-slipregeling. 
Beantwoord de vragen 51 en 52. 
 

 
 

1p 51 Op welke manier reageert het ASR (anti-slip)-systeem bij een doorslippend 
wiel? 
A door het motor-toerental te verhogen 
B door het motor-toerental te verlagen 
C door de remdruk te verlagen 
D door de remdruk uit te schakelen 
 

1p 52 Hoe reageert het ABS (anti-blokkeer-systeem) op een blokkerend wiel? 
A door het motor-toerental te verhogen 
B door het motor-toerental te verlagen 
C door de remdruk te verlagen 
D door de remdruk uit te schakelen 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een hydraulische schakeling. 
Beantwoord de vragen 53 en 54. 
 

 
 

1p 53 Welk soort schakeling is dit? 
A EN-schakeling 
B JA-schakeling 
C NEE-schakeling 
D wissel-schakeling 
 

1p 54 Kleur in de afbeelding de vloeistof die retour stroomt. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een hydraulische schakeling. 
Beantwoord de vragen 55 en 56. 
 

 
 

2p 55 Sluit de onderdelen van dit schema volledig aan. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 56 Welke ventiel(en) moeten bediend worden om de zuigerstang te laten 
uitschuiven? 
A ventiel X 
B ventiel Y 
C ventiel X en Y 
D ventiel X of Y 
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1p 57 Hieronder zijn twee aanzichten van een auto met maten afgebeeld. 
 

 
 
Wat is de wielbasis van deze auto? 
A 1513 mm 
B 1719 mm 
C 2512 mm 
D 4125 mm 
 

1p 58 In welke wet staan voorschriften voor de veiligheid van werknemers in een 
bedrijf? 
A Arbowet 
B Milieuwet 
C Afvalstoffen-wet 
 

1p 59 Je biedt eerste hulp bij een ongeval. 
Wiens veiligheid komt hierbij op de eerste plaats? 
A je eigen veiligheid 
B de veiligheid van het slachtoffer 
C de veiligheid van de omstanders 
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Bekijk onderstaande servicewijzer met gegevens van een auto. 
Beantwoord de vragen 60 en 61. 
 

Servicewijzer 
 
Skoda Octavia 2.0 TDI 
 
De tweede generatie Octavia verscheen vorig 
jaar ten tonele. Deze middenklasser staat op de 
bodemplaat van de Golf V, dus met de rij-
eigenschappen zit het wel snor. Voor de 
motorisering, met bekende VAG-aggregaten, is 
er keuze uit maar liefst vijf benzinemotoren en 
twee diesels. Daar achter naar wens een vijf- of 
zesversnellingsbak, tiptronic automaat of 
tiptronic DSG. 
 
Model: ............................. Skoda Octavia 2.0 TDI
Modeljaar:.................................................. 2005
Opbouw chassisnummer: ..... TMBJD1Z52123456:
(Skoda Tjechië Mlada Boleslav), J(carrosserie), 
D (motortype), 1Z (model), 5 (modeljaar),  
2 (fabriek), 123456 (serienummer) 
 
Motorspecificaties 
Type: ........................ 4 cilinder dieselmotor in lijn
Motorcode:.................................................. BKD
Plaats motorcode: .... op rechter schroefveerkoker
Aantal cilinders: ...............................................4
Cilinderinhoud: .....................................1968 cm3 

Boring x inslag: ...........................81,0 x 95,5 mm
Aantal kleppen per cilinder:...............................4
Compressieverhouding: ............................ 18,5:1
Type turbo: .................. variabele geometrie/VTG
Maximum vuldruk: ..............................2100 mbar
Maximum vermogen: ......... 103 kW bij 4000 t/min
Maximum koppel: ......320 Nm bij 1750-2500 t/min
Klepbediening: ... enkele bovenliggende nokkenas
met komstoters 
Afstelling klepspeling: ........................hydraulisch
Nokkenasaandrijving: ..................... getande riem
Spanmechanisme: ............................automatisch

 
Onderhoudsintervallen 
Onderhoudsbeurt: ................. 15.000 km of 1 jaar
Luchtfilter: ............................ 90.000 km of 6 jaar
Brandstoffilter: ................................... 90.000 km
Oliefilter:................ maximaal 2 jaar of 30.000 km
Interieur luchtfilter: . maximaal 2 jaar of 30.000 km
Nokkenastandriem: .......................... 120.000 km
Motorolie: .............. maximaal 2 jaar of 30.000 km
DSG versnellingsbakolie:....... 60.000 km of 4 jaar
DSG versnellingsbak filter: .... 60.000 km of 4 jaar
Remvloeistof: ............................................ 2 jaar
Koelvloeistof: .......................................... longlife
Benodigd speciaalgereedschap voor normale 
onderhoudsbeurten: ................VAG 5051, timing-
gereedschap T10020, T10050, T10172 
 

 
1p 60 Wat betekent de ‘2.0’ in de naam Skoda Octavia 2.0 TDI? 
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2p 61 Deze Skoda heeft 240.000 km gereden en is 4 jaar oud. 
Welk onderhoud moet nu worden uitgevoerd? 
 
Zet kruisjes in de kolom ‘uit te voeren werkzaamheden’. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 
 uit te voeren 

werkzaamheden 
onderhoudsbeurt  
luchtfilter  
brandstoffilter  
oliefilter vervangen  
interieur-filter vervangen  
nokkenas-tandriem vervangen  
motorolie vervangen  
versnellingsbakolie vervangen  
versnellingsbak-filter vervangen  
remvloeistof vervangen  
koelvloeistof vervangen  

 
1p 62 Het brandstof-verbruik van de Skoda Octavia volgens 93/116 EEC is: 

− stadsrit   6,9 liter per 100 km 
− buitenweg   4,7 liter per 100 km 
− combinatie-rit  5,5 liter per 100 km 
 
Wat is het gemiddelde brandstof-verbruik als de auto 75 km op buitenweg en 
25 km in de stad rijdt? 
A 5,25 l per 100 km 
B 5,5, l  per 100 km 
C 6,35 l per 100 km 
 

1p 63 In het keuringsrapport van een auto staat: 
− krukas-keerring aan voorzijde lekt 
− bandenprofiel is 1,4 mm 
− er zit een scheur in de linker-onderhoek voorruit 
− de dynamo laadt onvoldoende bij. 
 
Welk onderdeel moet, vanwege de verkeersveiligheid, als eerste vervangen 
worden? 
A de banden 
B de dynamo 
C de krukas-keerring 
D de voorruit 
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Afgebeeld is het verlichtingsschema van een auto. 
Beantwoord de vragen 64 en 65. 
 

 
 

1p 64 Wanneer brandt controlelamp H5? 
A als de verlichting ingeschakeld is 
B als de mistlampen ingeschakeld zijn 
C als de richtingaanwijzer ingeschakeld is 
D als de achterruit-verwarming ingeschakeld is 
 

1p 65 Met welke zekering(-nummer) is het grootlichtcircuit beveiligd? 
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2p 66 Hier is een blokschema afgebeeld. 
 

dynamo

controle-lamp

zekering

lamp lamp lamp lamp

controle-lamp

accu

alarmschakelaar

zekering

 
 
Zet de volgende benamingen op de juiste plaats in het blokschema: 
contactslot, knipperautomaat, r.a.w.-schakelaar. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

einde  


