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AUTO 
Opel Vectra technisch bekeken

Voorbeeldfunctie van een topmodel

Oog voor detail
Ten tijde van de ontwikkeling van de Vectra werd in de

hoogste gelederen bij General Motors besloten dat er

geen opvolger voor de Omega zou komen. Die gaat

binnenkort uit productie. Dat bestempelde de nieuwe

Vectra dus tot Opels topmodel. Hoewel er nu toch weer

op termijn een grote Opel schijnt te komen, is de Vectra

evengoed een voorbeeld van alles wat Opel technisch

gezien in huis heeft.

Er valt over te discussiëren of de Vectra er ver-
nieuwend en representatief genoeg uitziet voor
een topmodel, maar daar wagen we ons hier
niet aan. Het is wel een volledig nieuwe auto,
met 63 mm langere wielbasis een slagje groter
dan zijn voorganger. Opel bewaart geheel nieu-
we motoren voor volgend jaar. Evenals de nog
verder verlengde vijfdeurs Signum en station-
car, waarbij de Signum een multifunctioneel

‘life-style’ model moet zijn en de stationcar
meer een praktische inslag heeft.
De grootste zorg stak Opel bij het ontwikkelen
van de Vectra in kwaliteit en verfijning.
Vandaar dat eerder al bekende, maar waarde-
volle technische principes in het ontwerp zijn
opgenomen, dan dat vooruitstrevend nieuw ter-
rein wordt betreden. Zo zie je bijvoorbeeld niet
dat in de carrosserie nu uitgebreid gebruik

wordt gemaakt van speciale staalsoorten (nu
52%, voorganger 9%). Maar je merkt het wel,
want de torsie- en buigstijfheid van de Vectra
neemt hiermee zestig tot zeventig procent toe
tegenover de voorganger. Ten gerieve van min-
der geluid en trilling bij het rijden, en een
strakker veer- en bochtgedrag.

Integrale aanpak
Nog een goed voorbeeld van Opel’s aanpak zien
we in het IDS-onderstel, wat staat voor
Interactive Driving System. Het zwaartepunt
ligt op de optimale samenwerking van alle ele-
menten die Opel voor een goed weggedrag wen-
selijk achtte, in plaats van op noviteiten.
Geleiding van de achterwielen aan drie dwars-
armen en een langsarm elk is een primeur voor
Opel, maar niet opzienbarend meer. Net zo min
als toepassing van aluminium in onder meer de
wielophanging om gewicht te sparen.
Ook nieuw is elektro-hydraulische stuurbe-
krachtiging voor de Vectra, bovendien voor het
eerst met variabele (snelheids- en stuurhoekaf-
hankelijke) sturing. Natuurlijk beschikt ook het
remsysteem over moderne elektronica, zoals
elektronische remkrachtverdeling en een vacu-

Tekeningen: Opel

Haast alles aan de Vectra is nieuw, waarbij met
name de mooie onafhankelijke wielophanging
opvalt en de uitgebreide elektronische voorzienin-
gen. Echt nieuwe motoren zijn er nog niet. Maar
de komende tijd zou er elk halfjaar nog iets
nieuws bijkomen in de Vectra-serie, waarbij ook
directe benzine-injectie is genoemd.
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ümbekrachtiger met elektronisch geregelde
‘remassistent’ klep die bij een noodstop volle
remkracht oproept, onafhankelijk van de druk
op het rempedaal. De anti-doorslipregeling pro-
moveert tot TCplus nu niet alleen op het motor-
management wordt ingegrepen, maar zo nodig
ook op de remmen van aangedreven wielen.
De ABS-regeling is verrijkt met Cornering Brake
Control, een programmering die uit de wieltoe-
rentallen het rijden van bochten herkent en
daarop ABS-ingrepen aanpast om de koersstabi-
liteit van de auto te behouden. Een overeen-
komstig doel dient het als extra mogelijke
ESPplus, om de auto ook koersstabiel te houden
als niet wordt geremd. Bij deze evolutie van het
bekende Electronic Stability Programme wordt
niet op één, maar op maximaal drie wielen
geremd om de koers van de auto te corrigeren.
Dat stuurt de auto geleidelijker bij.
Om de ‘integrale aanpak’ compleet te maken is
voor Opel het gebruik van CAN netwerken

nieuw, waarmee alle elektronica onderling
communiceert. De Vectra heeft er meteen drie,
met verschillende snelheden van gegevensover-
dracht: het snelste netwerk voor de meest
essentiële functies, het langzaamste voor de
bediening van accessoires.

Hedendaagse uitrusting
Ook in de verdere aankleding van de Vectra
zien we geen nooit eerder vertoonde zaken,
maar een ruim assortiment van nuttige beken-
de voorzieningen. Natuurlijk veel airbags, met
zelfs een bezettingsherkenning aan passagiers-
zijde voorin. Dat is echter een extra, in combi-
natie met Isofix bevestigingspunten voor een
speciaal kinderzitje dat eveneens signaleert om
de airbag bij de passagiersstoel uit te schakelen.
De voorstoelen hebben een anti-whiplash voor-
ziening, met als nieuws dat behalve de hoofd-
steun ook de bovenkant van de rugleuning bij
een crash naar voren komt om de nek van inzit-
tenden te beschermen.
Helemaal bij de tijd is dat Opel voorziet in
elektronische bewaking van de bandenspan-
ning, al is dat een extra. Evenals voor de meeste
versies elektronische klimaatregeling die links
en rechts apart ingesteld kan worden, compleet
met sensoren voor kwaliteit van de aangevoer-
de buitenlucht en zonnewarmte. De standaard

airco is niet thermostatisch geregeld, maar
beschikt wel over een moderne variabele com-
pressor die niet meer motorvermogen opneemt
dan nodig voor het gewenste koeleffect.

Motoren opgeschoond
De nu geboden benzine- en dieselmotoren zijn
aangepast aan de op komst zijnde uitlaatgasei-
sen: EU 4 voor benzine, EU 3 voor diesel.
Daarnaast zijn aanpassingen nodig geweest om
tot onderhoudsintervallen van twee jaar te
komen. Zeker bij de geteste 1.8 valt op dat het
motormanagement weinig bereidheid toont om
aan felle acceleratie mee te werken. Dat ver-
stoort immers tijdelijk de uitlaatgasreiniging.
Beide diesels kregen de nieuwste directe injec-
tie, zij het geen common rail maar als voorheen
met roterende pomp. Die levert nu hogere druk
en voorinspuiting, via nieuwe en sneller reage-
rende inspuitventielen. Tevens wordt nu
elektronisch gedoseerde uitlaatgasrecirculatie
toegepast. ●

Peter Fokker

Liefst drie CAN-signaalnetwerken heeft
de Vectra. Met de ruim veertig hier aan-
geduide sensoren kan de auto volgens
zijn makers ‘zien, voelen en horen’.
Parkeersensoren, luchtkwaliteit- en zon-
nesensoren voor de airco, lichtsensoren
voor automatisch dimmende binnen- en
buitenspiegels, sensor voor bezetting
van de passagiersstoel en kinderzitje
voorin – maar niets heel nieuws.

Naast een nieuwe vijftraps automaat met adaptie-
ve programmering voor de grotere motoren komt
voor het eerst een continu variabele transmissie
voor de 1.8. Deze CVTronic kan ook als zestraps
automaat en als sequentieel handgeschakelde
transmissie gebruikt worden. De CVT stamt van
Borg Warner, de vijftraps automaat van Aisin.

Zoals alle motoren voor de Vectra is de indruk-
wekkende 3.2 V6 doorontwikkeld uit andere cq.
eerdere Opels. De 155 kW sterke zescilinder komt
uit de Omega, waarin hij eerst als 3.0 debuteerde.
De 2.5/2.6 zescilinder in de vorige Vectra was een
afgeleide daarvan, die we best nog wel eens terug
kunnen zien komen.

1: 4 parkeersensoren voor 2: Sensoren hoogteregeling Xenon-koplam-
pen 3: Temperatuursensor vries-waarschuwing 4: Sensoren vloeistof-
peil; koelvloeistof, olie, remvloeistof en ruitenwisservloeistof 
5: Sensor olieservice 6: Snelheidssensor voor cruise control 7: Klop-
sensor voor automatische aanpassing aan benzinekwaliteit 8: Sensor
remblokkenslijtage 9: Wieltoerentalsensoren voor ABS, tractiecontrole
en ESPplus 10: Bandenpspanningssensor 11: Giermomentsensor voor
ESPplus 12: Luchtkwaliteitssensor 13: Sensor voor electronic climate
control 14: Sensor antiverblindingssysteem, binnen en buitenspiegels
15: Temperatuursensor voor electronic climate control 
16: Sensor voor defecte verlichting 17: 6 positiesensoren voor memo-
ry functie stoelen 18: 3 sensoren voor bijrijdersstoel en detectie kin-
derzitje 19: Regensensor 20: Infraroodsensor diefstalalarm 21: 5 sen-
soren voor knelbeveiliging ruiten en schuifdak 22: 3 airbag sensoren
23: Sensor voor veiligheidsriemen 24: GPS-sensor navigatiesysteem
25: 4 parkeersensoren achter
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