
Korozja blach nadwozia
jest niestety powszechną
przypadłością Vectry A

Korozja przewodów układu
klimatyzacji także może
przysporzyć wydatków

Takie ślady rdzy na zbior-
niku paliwa nie powinny
jeszcze być groźne

Korodują nawet elementy
zawieszenia, ale to nie jest
szczególny problem 

Na pewno trzeba spraw-
dzić stan wszystkich 
przewodów hamulcowych

Newralgiczne miejsce:
korozja na łączeniu tylne-
go błotnika i progu
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Vectry A z koƒcowego
okresu produkcji majà dziÊ 11-
-12 lat. Nie ma co si´ oszukiwaç
– to dla auta wiek doÊç zaawan-
sowany. Z drugiej jednak strony
w∏aÊnie to pozwala za niewiel-
kie pieniàdze kupiç spory samo-
chód klasy Êredniej, którego za-
lety mo˝na wyliczaç d∏ugo.
Ograniczymy si´ do tych naj-
wa˝niejszych.

Zacznijmy od walorów prze-
wozowych.  Vectra oferuje ob-
szerne wn´trze pozwalajàce na
wygodnà jazd´ czterem, a na-
wet pi´ciu osobom. W piàtk´ le-
piej jeêdziç na krótkie dystanse,
za to w czwórk´ mo˝na bez pro-
blemu ruszaç nawet w d∏ugie
podró˝e. Bardzo obszerne i wy-
godne sà przednie fotele, szko-

da tylko, ̋ e z czasem pojawia si´
tzw. wysiedzenie (deformujà si´
elementy siedziska). Wygodna
jest równie˝ tylna kanapa ze
sk∏adanym pod∏okietnikiem. 

Obszerna nie tylko kabi-
na, lecz także bagażnik

Na podkreÊlenie zas∏uguje po-
jemnoÊç kufra. Majàc 530 li-
trów, przewy˝sza wi´kszoÊç ry-
wali. Co wi´cej, mo˝na go po-
wi´kszyç (do 840 l), sk∏adajàc
tylnà kanap´, co w sedanach nie
jest cz´stym udogodnieniem.

Z faktu przynale˝noÊci do kla-
sy Êredniej wynikajà tak˝e inne
walory Vectry, na przyk∏ad 
w miar´ solidne wykoƒczenie
kabiny. Mo˝e ust´puje ono dzi-
siejszym autom klasy Êredniej,
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DANE I FAKTY

Vectra A była także oferowana jako 5-drzwiowy liftback

1988 październik: rozpoczęcie sprzedaży Vectry A w wersji sedan.
1989 marzec: debiut rynkowy 5-drzwiowej odmiany nadwoziowej liftback;  

październik: wprowadzenie modelu 2000 z 16-zaworowym silnikiem ben-
zynowym o mocy 150 KM.

1992 jesień: face lifting samochodu (znak firmowy Opla przeniesiony z pokrywy 
silnika na kratę wlotu powietrza),modernizacja palety jednostek napędowych.

1993 maj: silnik 2.5 V6 24V o mocy 170 KM.
1995 jesień: zakończenie produkcji, początek sprzedaży Vectry B.

HISTORIA MODELU

Zespół napędowy:pęknięcia siatki łączącej silnik z układem wydechowym,zuży-
cie świec żarowych,awarie pompy podciśnienia dla układu wspomagania,przy du-
żych przebiegach: niedomagania turbiny.
Podwozie: wybicie sworzni wahaczy oraz elementów metalowo-gumowych 
w zawieszeniu przednim, pęknięcia łączników drążka stabilizatora przedniego, lu-
zy na końcówkach drążków kierowniczych, korozja przewodów hamulcowych.
Nadwozie i wyposażenie: korozja blach nadwozia i układu wydechowego.
Układ elektryczny: awarie przełącznika kierunkowskazów.

TO SIĘ PSUJE

tarcze/klocki ham. (przód, kpl.) 428/66 220/55
filtry: powietrza/oleju 53/31 35/19
sprzęgło kpl. 1221 470
rozrząd (kpl. do wymiany) 754 380
tłumik tylny 306 90
reflektor/błotnik (przód) 291/471 130/120

CENY CZĘŚCI ZAMIENNYCH W ZŁ ASO ZAMIENNIKI

Silnik: t.diesel, R4/8V, OHC, poj. skok. 1686 cm3, wtrysk pośredni.
Średnica cylindra x skok tłoka 79,0 x 86,0, stopień sprężania 22,0.
Moc maksymalna 60 kW (82 KM) przy 4400 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy 168 Nm przy 2400 obr./min.
Prędkość maksymalna: 176 km/h.
Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,5 s.
Spalanie wg ECE (90/120/miasto): 4,6/6,3/6,7 l/100 km.
Podwozie: napęd przedni, skrzynia 5-biegowa manualna. Zawieszenie z przodu
niezależne, kolumny resorujące, z tyłu belka skrętna. Hamulce z przodu tarczowe
wentylowane, z tyłu bębnowe,ABS w opcji. Opony 175/70 R 14.
Nadwozie: długość/szerokość/wysokość 4432/1706/1400 mm. Rozstaw osi
2600 mm. Masa własna od 1169 kg, dopuszczalna masa całkowita 1690 kg.
Dop. masa przyczepy hamowanej 1000 kg. Średnica zawracania 11,0 m.
Pojemność zbiornika paliwa 61 l. Pojemność bagażnika 530/840 l.

DANE TECHNICZNE

– Przyznam, że sam kiedyś myślałem o zakupie
takiego właśnie samochodu,ale nie udało mi się
trafić na odpowiedni egzemplarz, bo przed kilku
laty Vectry z turbodoładowanym dieslem 1.7 by-
ły naprawdę rzadkością. Myślę, że nawet i dziś
zadbana i nieskorodowana Vectra A z tym silni-
kiem może być autem atrakcyjnym. Jest on tak
trwały, że auto mające przebieg w granicach 
200 tys. km rokuje nadzieję na dość długą jesz-
cze i w miarę bezproblemową eksploatację.
Przed zakupem trzeba koniecznie sprawdzić gór-
ne mocowania sprężyn tylnego zawieszenia.

ZDANIEM FACHOWCA

Opel Vectra A 1.7 TD

Wojciech Mosak
mistrz w warsztacie

Opel Mirosław Krawczyk

UŻYWANE Opel Vectra A 1.7 TD

wersja z lat 
1992-1995

Decydując się na Vectrę A, trzeba pamiętać,
że dość trudno będzie znaleźć egzemplarz 
w dobrym stanie.Warto jednak poszukać

Starość n i

wersja z lat 
1992-1995
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10 tys. km). Poza tym k∏opot
mogà sprawiaç jedynie elemen-
ty osprz´tu silnika, jak np. pom-
pa podciÊnienia do uk∏adu
wspomagania czy alternator.

Gdyby nie korozja, 
dokuczałyby drobiazgi

W zawieszeniu najszybciej
wybijajà si´ tylne silentblocki
wyhaczy przednich oraz ich
sworznie. P´kajà te˝ ∏àczniki
przedniego drà˝ka stabilizato-
ra. Zu˝ycie koƒcówek drà˝ków
mieÊci si´ w normie.

DoÊç prosta instalacja elek-
tryczna rzadko sprawia proble-
my. Wyjàtkiem jest prze∏àcznik
pod kierownicà (u˝ywajàc kie-
runkowskazów, trudno nie w∏à-
czyç Êwiate∏ drogowych).

Najwi´kszym wrogiem Vectry
A jest jednak korozja. Korodujà
blachy nadwozia, ze szczegól-
nym wskazaniem na ranty tyl-
nych b∏otników i progi oraz
gniazda górnego mocowania
spr´˝yn tylnego zawieszenia.
Rdza zjada tak˝e przewody ha-
mulcowe, uk∏adu ch∏odzenia
itp. Znalezienie auta godnego

zakupu mo˝e wi´c nie byç
∏atwe, niemniej jest mo˝-

liwe i warto podjàç
taki trud.

A. Jamiołkowski
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ale z ca∏à pewnoÊcià gwarantu-
je dobre samopoczucie po zaj´-
ciu miejsca w aucie. 

Wielkà zaletà opisywanej
wersji jest pochodzàcy ze stajni
Isuzu turbodiesel 1.7/82 KM.
Zapewnia on autu przyzwoite
osiàgi, umo˝liwiajàce sprawne
poruszanie si´ w mieÊcie i na
szosie. W pe∏ni odpowiadajà im
mo˝liwoÊci zawieszenia, które
w zadowalajàcym stopniu t∏umi
nierównoÊci, pozwalajàc zara-
zem na bezpieczne pokonywa-
nie zakr´tów. 

Inne zalety silnika to niskie
zu˝ycie paliwa oraz du˝a trwa-
∏oÊç i niezawodnoÊç. Jednostki
tej nie nale˝y myliç z majàcymi
(niestety s∏usznie) marnà opini´
wysokopr´˝nymi silnikami
Opla, tak˝e o pojemnoÊci 1,7 l.
Japoƒski motor nawet przy
przebiegu 200-250 tys. bez pro-
blemu uruchamia si´ w niskich
temperaturach. Warunkiem sà
sprawne Êwiece ˝arowe, któ-

rych uszkodzenie zdarza si´
rzadko, ale te˝ nie jest czymÊ
niezwyk∏ym (w wypadku awa-
rii nale˝y zawsze wymieniç
wszystkie cztery Êwiece). 

Pasek rozrzàdu w tym silniku
wytrzymuje zak∏adane przez
producenta 120 tys. km przebie-
gu – nie ma powodu wymieniaç
go wczeÊniej. Za to w przeci-
wieƒstwie do silników oplow-
skich, w wi´kszoÊci niewymaga-
jàcych regulacji luzów zaworo-
wych, japoƒska jednostka wy-
posa˝ona jest w regulacj´ p∏yt-
kowà. Mechanicy cz´sto o tym
zapominajà, w rezultacie w jed-
nostkach o du˝ym przebiegu
zawory sà na zimno
podparte i dopiero po
rozgrzaniu motor pra-
cuje prawid∏owo. 
O koniecznoÊci regu-
lacji warto wi´c pa-
mi´taç, podobnie jak
o terminowej wy-
mianie oleju (co

n ie radość

1995: debiut Vectry B.
Rok później wprowadzo-
no nadwozie kombi 

1987: wszystkie Ascony C
otrzymują 5-biegową
skrzynię przekładniową

1981: przełomowa zmiana
– Ascona C miała już
napęd na koła przednie

1975: debiut Ascony B.
Ostatni face lifting auto
przeszło w 1979 roku

2002: prezentacja Vectry
C sedan. Kombi w 2003 r.,
hatchback w 2004 r.

1988: Vectra A zastępuje
Asconę. Na życzenie 
dostępny jest napęd 4x4

Poprzednicy 
i następcy
■ Modele klasy średniej były
od zawsze wizytówką Opla.Nie
popularne auta miejskie i kom-
pakty,nie prestiżowe limuzyny,
ale właśnie one budowały wi-
zerunek „mieszczańskiej mar-
ki”. Ich cecha szczególna to
zachowanie równowagi mię-
dzy nowoczesnością designu 
i rozwiązań technicznych 
a konserwatywnymi gustami
klientów z „middle class”.

Deska nieefektowna, ale
czytelna i ergonomiczna.
Wygodne przednie fotele
tracą z czasem sprężystość

Największą zaletą silnika 1.7
TD jest niskie zużycie paliwa

Duży, foremny bagażnik można powiększyć, składając kanapę

Nawet ponadczasowa
stylizacja kiedyś się 
starzeje: Vectra nie wy-
gląda już nowocześnie

Choć na łukach
auto się pochy-

la, to utrzymanie
kierunku jazdy

jest łatwe
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