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A KENŐANYAGOKRÓL

OLAJCSERÉRE AZ
ÖN GÉPJÁRMŰVÉNEK
IS FELTÉTLENÜL
SZÜKSÉGE VAN.
Olajcsere nélkül
nincs tökéletes működés.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG OLAJCSERÉRE?
Feltétlenül szükséges, hogy gépjárműve motorolaját
bizonyos időközönként a PEUGEOT-szabványoknak
megfelelő, új kenőanyagra cserélje. Az új kenőolaj
alkalmazásával megszabadíthatja autóját a gépjármű
működésével járó összes szennyeződéstől, illetve
garantálhatja a motor és a kipufogórendszer hosszú
élettartamát.

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATAI
A megfelelő motorolaj karbantartja a motort, növeli
annak élettartamát és garantálja teljesítményét.
Olajcserére bizonyos időközönként feltétlenül szükség
van! Cserélje rendszeres időközönként a motorolajat,
és minden olajcsere alkalmával cseréltesse ki az
olajszűrőt is!

MIÉRT FONTOS A MOTOR
MEGFELELŐ KENÉSE?
1. AZ OLAJ
• Csökkenti a súrlódást.
• Mérsékli a motorban található mozgó alkatrészek
(hajtórudak, dugattyúk stb.) kopását.
• Lehetővé teszi a motor megfelelő hűtését.
• Fenntartja a motor tisztaságát.
• Hozzájárul a henger és a dugattyú megfelelő
tömítéséhez.
• Véd a korrózió ellen.
• Biztosítja az indítást minden hőmérsékleten.
Az új generciós, szintetikus olajok a következőket is
lehetővé teszik:
• A CO2-kibocsátás csökkentése*
az üzemanyagfogyasztás mérséklésével.
• A motor környezetkímélő alkatrészeinek
(pl. a katalizátordob vagy a részecskeszűrő)
optimalizált* működése.
*Figyelem: attól függően, milyen PEUGEOT motorról van szó, más-más típusú olajat kell használni. További információért forduljon PEUGEOT márkaszervizéhez vagy tájékozódjon gépjárműve fedélzeti dokumentumaiból.

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA
Nagyon fontos a megfelelő olajszint fenntartása.
Az olajszint az olajszintjelző minimum és maximum
értéke közé kell, hogy essen. A PEUGEOT azt
tanácsolja, hogy 5000 kilométerenként és hosszabb
utak előtt mindig ellenőrizze az olajszintet.

2. AZ OLAJSZŰRŐ
• Lehetővé teszi, hogy az olaj a lehető legtisztább
maradjon.
• Nagy részben kiszűri a port, a kormot és
égéstermékeket, illetve a kopadékot, amelyek az
alkatrészek normális elhasználódása során keletkeznek.
• Hozzájárul az olaj lehűléséhez.

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA
Az olajszűrőt minden olajcsere alkalmával cserélni
kell, mert ez biztosítja a motor hosszú élettartamát.

MELYIK KENŐOLAJAT VÁLASSZUK?
A karbantartási lapon** pontos információt
talál a legmegfelelőbb kenőolajról, amellyel
biztosíthatja a motor optimális teljesítményét,
ugyanakkor megfelelhet az új PEUGEOT-technológiák
követelményeinek is.
Ha ezt az ajánlást követi, biztos lehet a motor hosszú
élettartamában.

A PEUGEOT SZABVÁNYOK
NYÚJTOTTA BIZTONSÁG
A károsanyag-kibocsátásra vonatkozó új Euro VI uniós
szabványok szigorú maximális kibocsátási értékeket
határoznak meg. Hogy az Ön PEUGEOT gépjárműve
motorjának karbantartásához a lehető legjobb
minőséget biztosítsa, a Gyártó a kenőolajok terén még
az európai uniósnál is szigorúbb saját szabványokat
alkalmaz.

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA
Feltétlenül a PEUGEOT szabványainak megfelelő
kenőolajat válasszon! Ezzel egyrészt nagyobb
hatásfokot érhet el, másrészt meghosszabbíthatja
a motor és a részecskeszűrő élettartamát, ráadásul
a fogyasztást is csökkentheti. A PEUGEOT a TOTAL
kenőolajakat ajánlja, melyeket kimondottan az általa
gyártott motorokhoz terveztek és engedélyeztettek.

** Vagy a szervizkönyvében.

A PEUGEOT-SZABVÁNYOK MÁR A JÖVŐ
KÖVETELMÉNYEIT TARTJÁK SZEM ELŐTT
A bio-üzemanyagokkal kompatibilis és a PEUGEOT saját,
szigorú szabványainak megfelelő kenőolajok aktívan
hozzájárulnak a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez,
és lehetővé teszik az alábbi, kibocsátást csökkentő
alkatrészek megfelelő működését:
• A részecskeszűrő, amely csökkenti
a környezetszennyező részecskék mennyiségét.
• A háromutas katalizátor, amely csökkenti a nitrogénoxidok (NOx), az el nem égett szénhidrogének (HC) és
a szén-monoxid (CO) kibocsátását.
• Az oxidációs katalizátor, amely a részecskeszűrővel
együtt csökkenti a HC- és a CO-kibocsátást.

A KENŐOLAJAK TULAJDONSÁGAI
VISZKOZITÁSI FOKOZAT
A „W” jelzés előtt álló számjegyek jelzik a kenőolajak
alacsony hőmérsékleti viszkozitását. Minél alacsonyabb
ez az érték, annál folyékonyabb az olaj, és annál jobban
használható alacsony hőmérsékleten.
A „W” jelzést követő számjegyek a magas
hőmérsékleti viszkozitást jelölik. Minél magasabb
ez az érték, annál viszkózusabb az olaj a melegben.

ÚJ, INNOVATÍV MOTOROLAJ
ÚJ GENERÁCIÓS MOTOROKHOZ
Egyes újabb típusú motorokkal szerelt gépjárművekhez
a PEUGEOT az új TOTAL QUARTZ INEO FIRST
0W-30 motorolajat ajánlja. Kiváló folyékonysága
és teljesítményszintje lehetővé teszi:
• az új PEUGEOT motortípusok esetén a motor
fokozott védelmét,
• a csökkenő üzemanyag-fogyasztás révén
a CO2-kibocsátás csökkentését.
Saját gépkocsijával kapcsolatban kérjen tanácsot
a PEUGEOT hálózat munkatársaitól.

MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS
PEUGEOT OLAJSZŰRŐK
A Peugeot olajszűrők garantáltan
optimális minőségűek, és a legszigorúbb
előírásoknak is megfelelnek:
• Kiszűrik a szennyeződések túlnyomó
részét.
• Ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleti
és mechanikai viszonyoknak.
• Optimális szűrőhatást biztosítanak
a javasolt használati időtartam során
a motor kenésének romlása nélkül.

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 információért látogasson el
a www.peugeot.hu weboldalra.
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