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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Hieronder staan de technische gegevens van een Opel Vectra 1.9 CDTI. 
Beantwoord de vragen 1 tot en met 6. 
 

Servicewijzer 
 
 

Opel Vectra 1.9 CDTI     2006 
 
 
De Opel Vectra stationwagon werd eind 2003 
geïntroduceerd en heeft bijna de afmetingen van de 
Omega die vanaf dat moment uit productie ging. 
Deze fraaie, grote stationwagon deelt het onderstel 
met de Signum. Er is keuze uit twee Ecotec 
benzinemotoren, de 1.8 en 2.2 en een moderne 
1.9 dieselkrachtbron. Die laatste is leverbaar in een 
100 pk, 120 pk en 150 pk versie. 
 
 
 
Model: .......... Opel Vectra 1.9 CDTI stationwagon 
Modeljaar: ........................................ vanaf 2006 
 
 
 
Motorspecificaties 
Type: ........................ 4 cilinder dieselmotor in lijn 
Motorcode: ..............................................Z19DT 
Plaats motorcode: . op motorblok voor koppelings- 
                                                                     huis 
Aantal cilinders: ............................................... 4 
Cilinderinhoud:.....................................1910 cm3 

Boring x slag:.................................82 x 90,4 mm 
Aantal kleppen per cilinder: .............................. 2 
Compressieverhouding: ............................... 18:1 
Type turbo: ......... Garret met variabele geometrie 
Maximum vuldruk: ................................... 1,3 bar 
Maximum vermogen: ... 88 kW bij 3500-4000 t/min 
Maximum koppel: ......280 Nm bij 2000-2750 t/min 
Klepbediening: ... enkele bovenliggende nokkenas 
Afstelling klepspeling:........................ stelplaatjes 
Nokkenasaandrijving: ..................... getande riem 
Spanmechanisme:............................automatisch 
 
Onderhoudsintervallen 
Kleine beurt: ......................... 30.000 km of 1 jaar 
Grote beurt: .......................... 60.000 km of 2 jaar 
Luchtfilter: ............................ 60.000 km of 4 jaar 
Brandstoffilter: ...................... 60.000 km of 4 jaar 
Water aftappen uit brandstoffilter ........ 60.000 km 
                                                               of 4 jaar 
Oliefilter:............................................ 30.000 km 
Interieur-luchtfilter: ................ 60.000 km of 2 jaar 
Nokkenastandriem: ........... 150.000 km of 10 jaar 
V-snaren........................... 150.000 km of 10 jaar 
Motorolie: .......................................... 30.000 km 
Remvloeistof: ............................................ 2 jaar 
Koelvloeistof: ......................................... long life 
Benodigd speciaalgereedschap voor 
normale onderhoudsbeurt: ........................Tech 2 

 
Afstelgegevens 
Klepspeling inlaat: .................................. 0,4 mm 
Klepspeling uitlaat: ................................. 0,4 mm 
Stationair toerental: ............................. 850 t/min 
Afstelbaar:....................................................nee 
Inspuitvolgorde: ....................................... 1,3,4,2 
Volgorde cilinders vanaf vliegwielzijde: ..... 4,3,2,1 
Opvoerdruk brandstof: ..........................4,5-6 bar 
Inspuitmoment: .... wordt bepaald door motor-ECU 
Afstellen inspuitmoment: ...basisafstelling, daarna 
                                           elektronische regeling 
Inspuitdruk: ..................................max. 1600 bar 
Compressie einddruk: .................... 18 bar (koud) 
 
Smeergegevens 
Motorolie: 
Viscositeit:.................................................5W30 
Specificatie:................................... GM-LL-B-025 
Vulhoeveelheid (incl. filter): ..................... 4,3 liter 
Toegestaan olieverbruik: .....0,75 liter op 1000 km 
Merk en type oliefilter:................................. Opel 
Versnellingsbakolie: 
Viscositeit:...............................................75W90 
Specificatie:........................................... BOT402 
Vulhoeveelheid (incl. filter): ..................... 2,4 liter 
Remvloeistof: 
Specificatie:........................................... DOT 4+ 
Airconditioning: 
Specificatie:............................................. R134a 
Vulhoeveelheid: .........................................730 g 
Specificatie compressorolie: .................. PAG olie 
Totale (olie)vulhoeveelheid:...................... 135 ml 
 
Aanhaalmomenten/hoekverdraaiing 
Cilinderkopbouten: ............20 Nm, 4x 90°, bouten 
..................................................altijd vervangen 
Gloeibougies: .......................................... 25 Nm 
Velgmoeren/bouten:................................110 Nm 
Klepdekselbouten: ................................... 10 Nm 
Oliefilterdeksel:........................................ 30 Nm 
Verstuiverleiding: ......... M14: 30 Nm, M12: 22 Nm 
Verstuivers: ............................................. 32 Nm 
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1p 1 Hoe groot is de slag van de motor? 
A 82    mm 
B 90,4 mm 
C 1910 cm3 
 

1p 2 Op welke manier wordt de klepspeling bij deze motor afgesteld? 
A automatisch 
B hydraulisch 
C met stelboutjes 
D met stelplaatjes 
 

1p 3 Wat is de vervangingstermijn van de distributieriem? 
A na 2 jaar 
B na 60.000 km of 2 jaar 
C na 60.000 km of 4 jaar 
D na 150.000 km of 10 jaar 
 

1p 4 Bij de Aanhaalmomenten/hoekverdraaiing staat bij de Cilinderkopbouten: 
‘20 Nm, 4 x 90º, bouten altijd vernieuwen’. 
In hoeveel stappen worden de cilinderkopbouten op de juiste spanning 
gedraaid? 
A in 2 stappen 
B in 4 stappen 
C in 5 stappen  
D in 10 stappen 
 

1p 5 In de Opel Vectra kan een benzine- of dieselmotor gemonteerd worden. 
Hoeveel versies van een dieselmotor zijn er mogelijk? 
A 2 versies 
B 3 versies  
C 5 versies 
D 7 versies 
 

2p 6 Het smeerolieverbruik is 3 liter op 17.000 km. 
 Bereken of dit verbruik toegestaan is. 
 Schrijf ook de berekening op. 
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In onderstaande afbeelding wordt de diameter van een zuigerpen gemeten. 
Beantwoord de vragen 7 tot en met 9. 
 

 
 
 

1p 7 Wat is de naam van dit meetgereedschap? 
A liniaal 
B meetklok 
C schroefmaat 
D schuifmaat 
 

1p 8 Wat is de diameter van de zuigerpen? 
A 30,4 mm 
B 31,5 mm 
C 40,5 mm 
D 46,0 mm 
 

1p 9 Noteer de functie van onderdeel X van dit meetgereedschap. 
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Bekijk onderstaande grafiek met de vermogen- en de koppelkromme van een 
motor. 
Beantwoord de vragen 10 en 11. 
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1p 10 Wat is het vermogen van deze motor bij een toerental van 4000 omw./min.? 
A 55 kW 
B 64 kW 
C 130 Nm 
D 144 Nm 
 

1p 11 Bij welk toerental is het koppel van de motor meer dan 120 Nm? 
A bij een toerental tussen 1000 en 5000 omw./min. 
B bij een toerental tussen 2000 en 5000 omw./min.  
C bij een toerental tussen 3000 en 6600 omw./min. 
D bij een toerental tussen 5000 en 6600 omw./min. 
 

1p 12 Wat is bij de compressieslag de beweging van de zuiger en de stand van de 
kleppen? 
A De zuiger gaat naar beneden en de inlaatklep staat open. 
B De zuiger gaat naar beneden en de kleppen staan dicht. 
C De zuiger gaat naar boven en de uitlaatklep staat open. 
D De zuiger gaat naar boven en de kleppen staan dicht. 
 

1p 13 Een motor maakt vier slagen. 
Wat is de juiste volgorde van slagen? 
A arbeidsslag – compressieslag – inlaatslag – uitlaatslag 
B arbeidsslag – uitlaatslag – inlaatslag – compressieslag 
C inlaatslag – arbeidsslag – compressieslag – uitlaatslag 
D inlaatslag – compressieslag – uitlaatslag – arbeidsslag 
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2p 14 Van een motor zijn de volgende gegevens bekend: 
− 4 cilinders 
− boring 89 mm 
− slag 81 mm 

 Wat is de cilinderinhoud van deze motor? 
 Schrijf ook de berekening op. 

 
 
Bekijk onderstaande afbeelding van een brandstofsysteem. 
Beantwoord de vragen 15 tot en met 17. 
 

 
 

1p 15 Welk type brandstofsysteem is hier afgebeeld? 
 

1p 16 Wat is de functie van onderdeel 3? 
A de brandstof filteren  
B de brandstof koelen 
C de brandstofdruk regelen 
D de brandstoftoevoer regelen 
 

1p 17 Kleur in de afbeelding de hele aanvoerleiding van de brandstof. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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1p 18 Wat is een taak van het emissie-regelsysteem? 
A de signalen van de lambda-sensor naar de ECU sturen 
B de uitstoot van schadelijke stoffen beperken 
C de werking van de katalysator controleren 
D een signaal geven als het roetfilter vol is 
 

1p 19 Waarom wordt er bij een motor carterventilatie toegepast? 
 

1p 20 Wat is de naam van onderstaande sensor? 
 

 
 
A inductie-sensor 
B krukasstand-sensor 
C nokkenasstand-sensor 
D tandkrans-sensor 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een brandstofsysteem. 
Beantwoord de vragen 21 tot en met 25. 
 

 
 

1p 21 Welk type motor is hier afgebeeld? 
A een benzinemotor met 1 nokkenas 
B een benzinemotor met 2 nokkenassen 
C een dieselmotor met 1 nokkenas 
D een dieselmotor met 2 nokkenassen 
 

1p 22 Wat is onderdeel 9? 
A een bougie 
B een injector 
C een temperatuursensor 
D een thermoschakelaar 
 

1p 23 Wat is een taak van onderdeel 8? 
A de gasklep-stand doorgeven aan de ECU 
B de uitlaatgassen terug laten stromen naar het inlaatspruitstuk 
C extra brandstof geven bij een koude start 
D het stationair toerental regelen 
 

1p 24 Wat is de naam van onderdeel 22? 
A benzinepomp 
B brandstoftank 
C fijnfilter 
D koolfilter 
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1p 25 Waarvoor dient onderdeel 20? 
A filtert het roet uit de uitlaatgassen 
B koelt de hete uitlaatgassen af 
C recirculeert de uitlaatgassen 
D vermindert de schadelijke uitlaatgassen 
 

1p 26 Bekijk onderstaande afbeelding van een motor. 
 

 
 

 Kleur in de afbeelding het inlaatspruitstuk. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 

 
1p 27 Afgebeeld zijn vier klepbedieningen. 

Welke klepbediening is indirect en maakt een gunstige vorm van de 
verbrandingskamer mogelijk? 
 

   
A B C D 
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Bekijk onderstaande afbeelding van het koelsysteem van een motor. 
Beantwoord de vragen 28 en 29. 

 
 

1p 28 Noteer de naam van de onderdeel 1. 
 

1p 29 Geef in de afbeelding met pijlen aan hoe de koelvloeistof door de 
radiateurslangen stroomt. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 30 De koelventilator wordt ingeschakeld als de motortemperatuur te hoog wordt. 
Welke signaalgever schakelt dan de ventilator in? 
A de lambdasensor 
B de thermoschakelaar 
C de thermostaat 
D het contactslot 
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Bekijk onderstaande afbeelding van het smeersysteem van een motor. 
Beantwoord de vragen 31 en 32. 
 

 
 

1p 31 Wat is de functie van de sensor bij 2? 
A de oliedruk regelen 
B de smering van de nokkenas controleren 
C het oliepeil controleren 
D het oliedrukcontrolelampje aansturen 
 

1p 32 Geef in de tekening met pijlen aan hoe de olie vanuit het carter naar de 
nokkenassen stroomt. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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1p 33 Op deze band staan de volgende gegevens: ‘195/65 R15   91T’. 
 

 
 
Welk getal geeft de breedte van de band aan? 
A   15 
B   65 
C   91 
D 195 
 

1p 34 Waaraan kun je een tubeless-band herkennen? 
A aan de gegevens op de band 
B aan de koordlagen van de band 
C aan de vorm van de band 
D aan het profiel van de band 
 

1p 35 Wat is de functie van de ‘hump’, die soms in een velg is aangebracht? 
 

 
 
A De hump is de bevestigingsgoot voor de balanceergewichten. 
B De hump is de centreerrand van de tubelessband op de velg. 
C De hump voorkomt het afschuiven van de tubelessband in een bocht. 
D De hump zorgt voor afdichting tussen de tubelessband en de velg. 
 

1p 36 Voor balanceergewichten wordt tegenwoordig zink gebruikt in plaats van lood. 
Wat is een voordeel van zink? 
A Zink balanceert nauwkeuriger dan lood. 
B Zink is goedkoper dan lood. 
C Zink is milieuvriendelijker dan lood. 
D Zink werkt sneller dan lood. 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een koppeling. 
Beantwoord de vragen 37 tot en met 40. 
 

 
 

1p 37 Welk type plaatkoppeling is hier toegepast? 
A een enkelvoudige droge plaatkoppeling 
B een enkelvoudige natte plaatkoppeling 
C een meervoudige droge plaatkoppeling 
D een meervoudige natte plaatkoppeling 
 

1p 38 Aan welk onderdeel is te zien dat deze koppeling hydraulisch bediend wordt? 
A aan hefboom 4 
B aan werkcilinder 5 
C aan druklager 1 
 

1p 39 Kleur in de afbeelding het voeringmateriaal van de koppelingsplaat. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 40 Wat is de functie van het druklager (onderdeel 1)? 
A de draaiende koppeling bedienen 
B de prise-as lageren 
C de top van de prise-as ondersteunen 
D extra kracht uitoefenen op de koppeling 
 

1p 41 Waarom moet er bij een mechanisch bediende koppeling speling zijn in de 
overbrengingen? 
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Bekijk onderstaande tekening van een versnellingsbak. 
Beantwoord de vragen 42 tot en met 46. 
 

 
 

1p 42 Hoeveel versnellingen heeft deze versnellingsbak? 
A 4 versnellingen 
B 5 versnellingen 
C 6 versnellingen 
 

1p 43 Welke tandwielen vormen samen de 2e versnelling? 
A tandwiel A en F 
B tandwiel B en G 
C tandwiel C en H 
D tandwiel D en I 
 

1p 44 Kleur in de afbeelding een tandwiel van de eindvertraging. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 45 In het midden van tandwiel E is een kruis getekend. 
Wat betekent dit symbool? 
A Het tandwiel zit draaibaar op de hoofdas. 
B Het tandwiel zit draaibaar op de prise-as. 
C Het tandwiel zit vast op de hoofdas. 
D Het tandwiel zit vast op de prise-as. 
 

2p 46 Tandwiel C heeft 32 tanden en tandwiel H heeft 43 tanden. 
 Wat is de overbrengingsverhouding van deze versnelling? 
 Laat ook de berekening zien. 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een wielophanging. 
Beantwoord de vragen 47 tot en met 49. 
 

 
 

1p 47 Welk type wielophanging is hier toegepast? 
A achterwielophanging met dubbele draagarmen 
B voorwielophanging met dubbele draagarmen 
C achterwielophanging met McPherson-systeem 
D voorwielophanging met McPherson-systeem  
 

1p 48 Welke soort kogel is onderdeel 2? 
A een draagarm-kogel 
B een fuseekogel 
C een spoorstangarm-kogel 
D een stuurkogel 
 

1p 49 In de afbeelding zijn twee homokineten te zien. 
 Kleur in de afbeelding de homokineet die bij de onafgeveerde massa hoort. 

Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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Bekijk onderstaande afbeelding van een stuurhuis. 
Beantwoord de vragen 50 en 51. 
 

 
1p 50 Welk type stuurhuis is dit, en bij welke wagens wordt het toegepast? 

A een direct stuurhuis bij personenwagens 
B een direct stuurhuis bij vrachtwagens 
C een indirect stuurhuis bij personenwagens 
D een indirect stuurhuis bij vrachtwagens 
 

1p 51 Waarom zijn de manchetten bij 1 van rubber gemaakt? 
A rubber is flexibel 
B rubber is goedkoop 
C rubber is vuilafstotend 
D rubber is zelfsmerend 
 

1p 52 De hier afgebeelde remschijf is voorzien van gaten. 
 

 
 
Waarvoor dienen deze gaten? 
A De gaten geven een signaal aan de antislip-regeling. 
B De gaten geven een signaal aan het antiblokkeersysteem. 
C De gaten laten lucht door voor de koeling. 
D De gaten laten water door voor de koeling. 
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1p 53 Onderdeel 1 in deze afbeelding is een zwevende remklauw. 
 

 
 

 Waarom wordt dit een ‘zwevende’ remklauw genoemd? 
 
 

1p 54 Afgebeeld is het schema van een remsysteem. 
 

2

2

2

2

3

1

1

1

1

4

5

 
 
Een wiel blokkeert. 
Wat doet het hydraulisch regelblok bij 3 met de remdruk? 
A laat de remdruk door 
B sluit de remdruk af 
C verhoogt de remdruk 
D verlaagt de remdruk 
 

1p 55 Blokkerende wielen veroorzaken onder andere bandenslijtage. 
 Noteer nog twee mogelijke gevolgen van blokkerende wielen. 
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1p 56 Hieronder is een hydraulisch schema afgebeeld. 
 

 
 
Het ventiel wordt ingedrukt en het smoorventiel staat half dicht. 
Welke beweging zal de zuiger maken? 
A een langzame, ingaande beweging 
B een langzame, uitgaande beweging 
C een snelle, ingaande beweging 
D een snelle, uitgaande beweging 
 
 
Bekijk onderstaand schema. 
Beantwoord de vragen 57 en 58. 
 

&
s1

s2

L

 
 
 

1p 57 Vul de waarheidstabel van deze schakeling verder in. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

s1 s2 lamp L 
0 0 … 
0 1 … 
1 0 … 
1 1 … 

 
 

1p 58 Welke schakelformule behoort bij dit schema? 
A L = s1  + s2 
B L = s1  •  s2 
C L = s1  :  s2 
D L = s1  -  s2 
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1p 59 Hier zijn de maten van een personenauto afgebeeld. 
 

 
 
Wat is de wielbasis van deze auto? 
A 1530 mm 
B 1810 mm 
C 2835 mm 
D 4620 mm 
 

2p 60 Noteer vier brandblusmiddelen die in de werkplaats aanwezig kunnen zijn. 
 

1p 61 Wat wordt bij het werk onder ‘plannen’ verstaan? 
A met de klant afspraken maken over een opdracht 
B de werkplek logisch en veilig inrichten 
C de werkzaamheden in volgorde en tijd organiseren 
D de werkzaamheden volgens een vast schema uitvoeren 
 

1p 62 Wat is een werknemer volgens de Arbo-wet verplicht? 
A Hij moet gevaarlijke situaties melden. 
B Hij moet gevaarlijke situaties oplossen. 
C Hij moet zijn werkplek veilig inrichten. 
D Hij moet zorgen voor veilig aangesloten machines. 
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1p 63 Wat moet je als eerste doen bij een brandwond? 
A brandzalf op de brandwond smeren 
B de brandwond koelen met stromend water 
C kleding die aan de brandwond vastzit, losmaken 
D naar de huisarts gaan 
 

1p 64 Op een flacon remvloeistof staan waarschuwingssymbolen. 
 

65

1 2

4

3

 
 
Welke twee symbolen geven aan dat het een schadelijke en giftige stof is? 
A symbool 1 en 4 
B symbool 1 en 6 
C symbool 2 en 3 
D symbool 3 en 5 
 

1p 65 De bedrading van het balanceerapparaat in een garage is niet in orde. 
Een werknemer die met het apparaat werkt, krijgt hierdoor een stroomstoot. 
Wie is aansprakelijk voor het defect aan de bedrading? 
A de arbeidsinspectie 
B de verzekering 
C de werkgever 
D de werknemer 
 

einde  919-0681-a-GL-1-o* 


