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A lengéscsillapítók természetes
elhasználódása fokozatos folyamat,
melynek során az Ön vezetési stílusa
észrevétlenül alkalmazkodik a megromlott
körülményekhez.A lengéscsillapítók
érzékelhetetlen elhasználódása azonban
negatív következményekkel jár a kényelem,
de főleg a biztonság szempontjából.

MI A LENGÉSCSILLAPÍTÓK SZEREPE?
• Az úthoz „szegezik” a gépjármű kerekeit, az út
állapotától függetlenül.
• A lengéscsillapítók csillapítják a rugózás ártalmas
lengéseit, anélkül hogy akadályoznák a rugók
szabályos működését.
• Elnyelik a rugók, illetve a gumiabroncsok által
gerjesztett többletenergiát, így a kerekek nem
pattognak az úton.
• Megakadályozzák a rázkódást az utastérben, valamint
biztosítják a gumiabroncsok megfelelő tapadását.

MI OKOZZA A LENGÉSCSILLAPÍTÓK
ELHASZNÁLÓDÁSÁT?
20 000 km megtétele során legalább egymilliószor van
szükségünk a lengéscsillapítók megfelelő működésére!
A lengéscsillapítók természetes és fokozatos
elhasználódásának mértéke függ:
• a megtett kilométerek számától,
• a gépjármű terhelésétől,
• a vezetési stílustól,
• az útviszonyoktól.

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATAI
80 000 km futásteljesítmény felett minden 20 000 km
megtétele után ellenőriztesse gépjárműve
lengéscsillapítóit
csillapítóit a PEUGEOT
hálózatt munkatársaival!
al!

A LENGÉSCSILLAPÍTÓK
ELHASZNÁLÓDÁSÁRA UTALÓ JELEK:
• A kisebb ívű kanyarokban az autó túlságosan
kisodródik.
• A nagyobb kanyarokban az autó „lebeg”,
bizonytalanná válik.
• Fekvőrendőrön való áthajtáskor tompa kattanások
észlelhetők.
• Gyorsításkor a kerekek pattognak az úton, ami
az úttartás romlásához vezet.
• A lengéscsillapítók testén olajszivárgás tapasztalható.
• A gumiabroncsok rendellenes kopást mutatnak.

A PEUGEOT TANÁCSAI
Ha a lengéscsillapítók elhasználódásának bármilyen
jelét észleli, azonnal forduljon a PEUGEOT hálózat
munkatársaihoz! A lengéscsillapító cseréjekor
ellenőriztesse a felütközésgátlókat, és szükség esetén
cseréltesse ki őket!

A LENGÉSCSILLAPÍTÓK ELHASZNÁLÓDÁSÁNAK NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEI
• Veszélyes mértékben, akár 35%-kal is nőhet
a féktávolság.
• Jelentősen megnő az akvaplaning (vízen csúszás)
veszélye (+15%).
• A gumiabroncsok idő előtt elhasználódhatnak
(25%-kal gyorsabban kkopnak).
• A szomszédos alkatrés
alkatrészek (pl. kardáncsukló,
motortartó stb.) megrongálódhatnak.
gömbcsuklók, motorta

FELKÉSZÜLÉS
A MŰSZAKI VIZSGÁRA
A biztonsági berendezések, így
a lengéscsillapítók állapotának
tekintetében a műszaki vizsga előírásai
különösen szigorúak. 2008. január 1.
óta nem lehet eredményes a vizsga, ha
olajfolyást észlelnek. A kellemetlenségek
elkerülése érdekében ellenőriztesse
gépjárműve lengéscsillapítóit a
PEUGEOT hálózat munkatársaival!

MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS
PEUGEOT LENGÉSCSILLAPÍTÓK
A PEUGEOT lengéscsillapítók
garantáltan optimális minőségűek,
és a legszigorúbb előírásoknak is
megfelelnek.
Ha a lengéscsillapítói cseréjekor
PEUGEOT alkatrészt választ, 36 hónap
(vagy 60 000 km) garanciát kap
az új alkatrészekre (amennyiben
a hiba nem elhasználódásból ered).

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A PEUGEOT felelősséget érez a
környezet védelméért, ezért 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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