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A VEZÉRMŰSZÍJ 
ÁLLAPOTÁTÓL

FÜGG
MOTORJA
TEMPÓJA

Ez az egyszerű alkatrész felel
a dugattyúk és szelepek

mozgásának összehangolásáért. 
A vezérműkészlet

a vezérműszíjból, a feszítőgörgőből 
és a vezetőgörgőkből áll.

A nagy igénybevételnek kitett 
vezérműszíj létfontosságú alkotórésze 

a motornak. Ha működés közben 
elszakad, azonnali és súlyos károsodást, 

de akár helyrehozhatatlan motorhibát 
is okozhat.



A VEZÉRMŰKÉSZLET 
CSERÉJE 

•  A vezérlés részei a motor működéséből kifolyólag 
állandó igénybevételnek vannak kitéve, és a megtett 
kilométerek számával arányosan kopnak.

•   Az időjárási körülmények is hozzájárulhatnak 
az alkatrészek idő előtti elhasználódásához.

•  A vízpumpa szivárgása és a hűtőfolyadék elfolyása 
jelentősen lerövidíthetik a vezérműszíj élettartamát.

A PEUGEOT TANÁCSA

A motor védelmében a vezérműkészletet szigorúan 
a szervizfüzetben előírtaknak megfelelően kell cserélni.

A PEUGEOT 
KARBANTARTÁSI JAVASLATA

A vezérműkészlet cseréjekor egyúttal a vízpumpát is 
cseréltesse ki. Ettől megnő a rendszer élettartama, 
és elkerülhető lesz egy újabb beavatkozás. Az egymás 
közvetlen közelében található alkatrészeket csak 
egyszer kell kiszerelni, ami kevesebb költséggel jár. 



A VEZÉRMŰSZÍJ
ELHASZNÁLÓDÁSA 

Semmilyen jelből nem lehet megállapítani a vezérműszíj 
kopásának mértékét.

A PEUGEOT TANÁCSAI

A problémák megelőzése érdekében mindenképpen 
a gyártó által meghatározott időközönként 
(lásd karbantartási összefoglaló*) végeztesse el 
a vezérműszíj cseréjét.

Biztonsága érdekében 80 000 km fölött kérje ki 
munkatársunk véleményét.

*vagy szervizfüzet



A PEUGEOT ALKATRÉSZEK
ELŐNYEI
A vezérműszíjból, a feszítőgörgőből és 
a vezetőgörgőkből álló vezérműkészlet 
nagyban hozzájárul a vezérlés 
megfelelő működéséhez.

Az egyes alkotóelemek optimális 
élettartama érdekében a vezérműszíjat 
és a görgőket együtt tervezik.

A PEUGEOT vezérműkészletei kiváló 
minőségűek, és a legszigorúbb 
előírásoknak is megfelelnek. 
Teljes mértékben az Ön gépjárművéhez 
készültek, magas minőség és hosszú 
élettartam jellemzi őket.

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A PEUGEOT mint a környezet 
védelméért felelősséget érző 
konstruktőr aktív szerepet vállal 
a szennyező anyagok kezelésében*.

A PEUGEOT és hálózata a gépjárművek 
teljes életciklusa alatt (a modellek 
tervezésétől egészen a használt 
alkatrészek újrahasznosításáig) 
gondosan ügyel a környezet 
megóvására*.

*Bővebb információt a 
peugeot.hu/szerviz-es-alkatresz/karbantartasi-tanacsok.html 
oldalon talál.
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A LENGÉSCSILLAPÍTÓKRÓL

AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOKRÓL

AZ AKKUMULÁTORRÓL

A LÉGKONDICIONÁLÓRÓL 
ÉS A POLLENSZŰRŐRŐL

A KIPUFOGÓRENDSZERRŐL 
ÉS A RÉSZECSKESZŰRŐRŐL

A VILÁGÍTÁSRÓL

A FÉKRENDSZERRŐL

AZ EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEKRŐL

A VEZÉRMŰKÉSZLETRŐL

A KENŐANYAGOKRÓL

A SZÉLVÉDŐRŐL

A CSEREDARABOS ALKATRÉSZEKRŐL

A GUMIABRONCSOKRÓL

A TÉLI GUMIKRÓL

AZ ÁTVIZSGÁLÁSRÓL
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