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Karoserijska različica se bere z besedo
Caravan, ki vsekakor označuje najbolj

pripravno in tudi med kupci eno izmed na-
jbolj priljubljenih različic Vecter. Po zunan-
josti Vectra ni pretiranih mer, njenih
karoserijskih potez pa tudi še ni povozil čas.
Zadek ni povsem ravno prirezan, kar je v
prid lepemu videzu, precej manj pa uporab-
nosti. Normno avtomobil pogoltne 460
litrov prtljage, to pa je manj celo od manjše
sestre, Astre Caravan, v katero lahko
spravite 480 litrov. S preklapljanjem zadnje
klopi se številka v Vectri poveča na 1490
litrov, kar pomaga, nikakor pa ne vzbuja
posebnih vzdihljajev. Vsaj prtljažnik je lepo
obdelan in dokaj pravokotnih mer, močno
pa moti nepripravno pokrivalo, ki se zatika,
ko ga želite sneti. Res je, da ima toge palice
in nanj lahko položite lažje predmete, toda
to ne odtehta težav pri montaži in demon-
taži. Tudi varovalna mreža ni integrirana v
pokrivalo, kot je to navada v večini mod-
ernih kombijev, ampak zložena leži na dnu
prtljažnika in jo je treba ob vsaki uporabi
sproti pritrjevati. Pripravnosti in uporabnos-
ti smo tako zapisali minus.

Testniki, še posebej tisti višje rasti, so se
pritoževali tudi nad utesnjenostjo na zadnji

klopi. Prostora je zmanjkovalo tako za kole-
na kot za ramena. Voznik in sovoznik sta,
jasno, na boljšem. Oprema CDX razvaja s
popolno elektrifikacijo, s samodejno kli-
matsko napravo in s plastično imitacijo lesa.
Počutje je tako dobro (tudi zaradi dobrega
sedenja, pripravno debelega volanskega
obroča in gumbov za upravljanje radijskega
sprejemnika na njem), spet pa šepa er-
gonomija. Prestavna ročica je pomaknjena
preveč nazaj in se pri hitrem pretikanju ne-
marno zatika, volanski obroč pa je nastavljiv
samo po višini.

Najboljši del Vectre je zagotovo motor,
ki sicer ne predstavlja vrhunca dizelske
ponudbe na trgu, sodi pa med boljše. Za-
merili smo mu le neprožnost v najnižjih vrtl-
jajih, toda že nad 1.400 vrtljaji v minuti nas
je razvajal z močjo in vrtenjem vse do rdeče-
ga polja. Vseskozi teče uglajeno in ne stresa,
avtomobil požene do 200 km/h, obenem pa
je tudi dovolj varčen. Na testu je povprečno
porabil 7,8 litra, pa mu sploh nismo
prizanašali, ob posebno nežni vožnji pa se je
zadovoljil že z manj kot šestimi litri. Hitre
vožnje nikoli niso stresne, tako da je Vectra
lahko zelo dober potovalnik na dolge proge.
Vzmetenje je čvrsto, ampak dovolj uglajeno,
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Včasih so bili dizelski motorji z več kot sto konjiči izjema. Danes so
že skoraj pravilo - vsaj v srednjem razredu. V testni
Vectri se je vrtel 2,2-litrski stroj z več kot spodobno
zalogo moči, ob tem pa nas je razvajala bogata
oprema. Le nekaj več centimetrov oziroma litrov …

Hitri dizelHitri dizel
Motor in prenos moči: 4-valjni - vrstni - dizelski z neposred-
nim vbrizgom - gibna prostornina 2171 cm3 - največja moč
92 kW (125 KM) pri 4000/min - največji navor 270 Nm pri
1500/min - motor poganja prednja kolesa - 5-stopenjski
sinhronizirani menjalnik - gume 195/65 R 15 V (Firestone Fi-
rehawk 680)
Mere in masa: dolžina 4490 mm - širina 1707 mm - višina
1490 mm - medosna razdalja 2637 mm - rajdni krog 11,3 m
- prtljažnik (normno) 480-1490 l - posoda za gorivo 60 l -
prazno vozilo 1525 kg  
Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 200 km/h - pospe-
šek 0-100 km/h 11,0 s - poraba goriva (ECE) 9,1/5,2/6,6
l/100 km (plinsko olje)

Tehnični podatki

KONČNA OCENA

Največja hitrost: 199 km/h (V. prestava)
Trušč v notranjosti (pri 100 km/h):
Prestava III. IV. V.
(dB) 64 64 62
Napake med testom: brez napak

Prožnost:
1000 m od 40 km/h (IV.): 34,1 s (159 km/h)

Pospeški:
0-100 km/h: 11,3 s
1000 m z mesta: 33,5 s

(155 km/h)

Poraba goriva (l/100 km):
Testno povprečje: 7,8 
Najmanjše povprečje: 5,9 

NAŠE MERITVE

CENE SIT
Testno vozilo (Opel Marketing) 5.172.181 
Cene dodatne opreme: osnovni model 5.043.067 SIT
- kovinska barva 78.288 SIT - radio CCR 600  50.826 SIT 

Vectra sodi med najbolj kompaktne avtomobile srednje-
ga razreda z dobrimi in slabimi lastnostmi vred. Je dovolj
dinamična med ovinki, dobro pregledna, predvsem pa s
sodobnim turbodizelskim motorjem dovolj varčna. Naj-
večja napaka je premajhen prtljažnik, notranja utesnje-
nost, predvsem na zadnji klopi, ne ravno dovršena ergo-
nomija in zatikajoča se prestavna ročica. 

zmogljiv in varčen 
motor
majhen hrup
bogata oprema
pregledna karoserija 
dobre zavore

premajhen prtljažnik
nerodno pokrivalo 
prtljažnika
zatikajoča se prestav-
na ročica 
premalo prostora na 
zadnji klopi

lega na cesti zanesljiva, vodljivost tudi, za-
vore pa svoje delo vseskozi opravljajo dobro.

Mehansko je Vectra dovršena, ji pa man-
jkajo centimetri v notranjosti in nekaj pre-
mišljenosti pri ergonomiji. 

Boštjan Jevšek

Kakovost izdelave je na nivoju, ergonomi-
ja, predvsem upravljanje s prestavno roči-
co in nastavljanje volanskega obroča, pa
bi lahko bilo boljše.


