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VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O

BRZDÁCH

Brzdový systém je základní prvek Vaší
bezpeč nosti.

Na Váš podnět musí reagovat okamžitě a přesně.
Nejdůležitějšími částmi jsou bubny, destičky,
kotouče a čelisti. 
Každý díl plní svou vlastní funkci a společně
přispívají k brzdění a zastavení vozidla.
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PRINCIP
BRZDĚNÍ

SEŠLÁPNETE BRZDOVÝ PEDÁL

Hlavní válec přemění tento pokyn v hydraulický tlak, který
se pomocí nestlačitelné brzdové kapaliny dostane až ke
všem 4 kolům.

• U kol vybavených kotoučovými brzdami
Tlak aktivuje hydraulický třmen, který přitiskne brzdové
destičky na kotouč.

• U kol vybavených bubnovými brzdami
Tlak má za následek oddálení obou čelistí, které se do -
sta nou do kontaktu s bubnem.

ROZDĚLENÍ
BRZDNÉHO ÚČINKU

BRZDĚNÍ JE Z 60 % 
ZAJIŠŤOVÁNO PŘEDNÍMI KOLY

Kotoučové brzdy, které jsou účinnější a odolnější, jsou na
předních kolech a zadní kola jsou vybavena bubnovými nebo
kotoučovými brzdami. Vozidla vybavená 4 kotouči mají za
účelem lepšího chlazení často vpředu kotouče větrané.

ABS: PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Tento systém umožňuje zachovat lepší kontrolu nad říze-
ním, neboť zabraňuje zablokování kol při nouzovém
brzdění.



JAKÉ SOUČÁSTI BRZD 
SE OPOTŘEBOVÁVAJÍ? 

1.BRZDOVÉ DESTIČKY

•Při tření spojeném s brzděním se uvolňuje velké množství
tepla, v důsledku opakované aktivace brzdy se může zvýšit
teplota až na 800 °C! 

• Materiál destiček je měkčí než materiál kotoučů, bude se
tudíž opotřebovávat rychleji. 

Opotřebované destičky mohou poškodit brzdový kotouč.
V případě prudkého zabrzdění můžete ztratit kontrolu nad
svým vozidlem.

Nechte kontrolovat pravidelně stav destiček (cca každých
10 000 km). Nechte je vyměnit , jakmile se tloušťka materiálu
zmenší na 2 mm. Nechte vždy současně vyměnit obě sady
destiček stejné nápravy, abyste zabránili nerovnoměrnému
brzdění. Je to velmi důležité.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Nechte je pravidelně kontrolovat (cca každých 20 000 km).
Čelisti je nutné vyměnit, jakmile je tloušťka obložení menší než
1,5 mm.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

2.BRZDOVÉ KOTOUČE 
Při brzdění jsou velmi namáhané. Na jejich stavu závisí maxi-
mální účinnost brzdění. Mohou se zdeformovat, prasknout
nebo zoxidovat. 

3.BRZDOVÉ BUBNY 
Ačkoliv jsou méně namáhané než kotouče, podléhají stejným
opotřebením. Opotřebené prvky mohou při zablokování kol
způsobit smyk zadní části vozidla.

Nechte je zkontrolovat při každé výměně destiček, abyste
ověřili, že jejich tloušťka odpovídá normě stanovené výrobcem.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU



4.BRZDOVÁ KAPALINA 
Příliš opotřebená brzdová kapalina může způsobit ztrátu účin-
nosti brzd nebo netěsnost hydraulické soustavy, což je příčina
možné závady. Výstražnou funkci plní kontrolka na přístrojové
desce. 

V případě abnormálního poklesu výšky hladiny brzdové ka-
paliny se obraťte na Váš servis Peugeot.

• Po výměně destiček je zaběhněte pomocí několika kratších za-
brzdění.

• Po mytí Vašeho vozidla v automatické mycí lince mohou přední
kotouče a destičky navlhnout. Účinnost brzd se tudíž může sní-
žit. Několikrát lehce přibrzděte, aby se v důsledku uvolněného
tepla díly vysušily.

• Na čištění hliníkových ráfků používejte pouze produkty homo-
logované společností Peugeot, čímž zabráníte poškození
třmenů nevhodnými rozpouštědly.

• Při lehkém brzdění mohou Vaše brzdy pískat nebo skřípat, tyto
zvuky nemají vliv na účinnost brzdění. Pokud však máte po-
chyby, nechte kotouče a destičky zkontrolovat specializovaným
technikem Peugeot. 

• Nezapomeňte, že celá brzdová soustava je opravdu účinná jen
v kombinaci s tlumiči a pneumatikami v dobrém stavu.

Brzdovou kapalinu nechte měnit minimálně jednou za dva roky
nebo po každých 40 000 km nebo 60 000 km dle data 1. uve-
dení Vašeho vozidla do provozu. Je to nezbytně nutné.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Viz průvodce 
„Vše, co musíte vědět 
o Tlumičích / Pneumatikách“ 
nebo žádejte radu od 
Vašeho specialisty Peugeot.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE



ZNÁMKY OPOTŘEBENÍ 
BRZDOVÉ SOUSTAVY

ROZSVÍTÍ SE KONTROLKA BRZD
Vaše ruční brzda je zatažená nebo je příliš nízká hladina
brzdové kapaliny nebo jsou destičky příliš opotřebené. 

POZOR: toto upozornění nikdy neberte na lehkou váhu.

BRZDOVÝ PEDÁL JDE SEŠLÁPNOUT ZTUHA
To může být způsobené závadou posilovače brzd, hadic
nebo hydraulického okruhu, brzdových válečků nebo
třmenů.

BRZDOVÝ PEDÁL JDE SEŠLÁPNOUT PŘÍLIŠ
ZLEHKA
Pedál se propadá. Abyste mohli zabrzdit, musíte „pumpo-
vat“.

POZOR: jde o známku vážné poruchy hydraulické sous-
tavy.

VOZIDLO SE PŘI BRZDĚNÍ SMÝKÁ
Může být zadřený kolový váleček nebo třmen nebo zcela
jednoduše došlo ke ztrátě tlaku vzduchu v pneumatice. 
Stejné projevy mohou mít i opotřebené tlumiče.

VOZIDLO PŘI BRZDĚNÍ VIBRUJE
Jedná se zřejmě o vadné brzdové kotouče, uvolněnou sou -
část nebo příliš velkou vůli na přední nebo zadní nápravě.

VOZIDLO PŘI BRZDĚNÍ „DRHNE“
Pokud se i při sebemenší aktivaci brzdy zablokují, ukazuje
to zřejmě na problém s kotouči, bubny nebo brzdovým
obložením. Žádejte radu od svého servisního technika
Peugeot.

Pokud zjistíte jednu nebo více těchto známek opotřebení,
neprodleně se obraťte na svůj autorizovaný servis  Peugeot.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE



PŘIPRAVTE SE 
NA TECHNICKOU KONTROLU
Technická kontrola, která je velmi přísná zejména
v oblasti bezpečnosti, se v 21 bodech zaměřuje na
kontrolu brzdového systému.

Abyste se vyhnuli nařízení opakované technické kon-
troly, nechte zkontrolovat brzdový systém Vaším specia-
listou Peugeot.

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ PEUGEOT

Díly Peugeot jsou velmi kvalitní a splňují náročné tech-
nické požadavky.

Nároky společnosti Peugeot na bezpečnost jsou zárukou
použití kvalitních materiálů, vysoké odolnosti proti opo-
třebení a účinného brzdění.

Z tohoto důvodu Peugeot vyvinul
výrobní technologii destiček bez použití
azbestu, která nemá vliv na účinnost
brzdění.
Od návrhu automobilu po zpracování
použitých dílů se Peugeot společně se
svou sítí angažuje v každé etapě
životního cyklu vozidla*.

* Více informací získáte na internetových
stránkách www.psa-peugeot-citroen.com

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracujepři zpracování
látek, které znečišťují životní prostředí*.

PEUGEOT CHRÁNÍ  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



www.peugeot.cz
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AKUMULÁTORU

BRZDÁCH

ČELNÍM SKLE

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 

KLIMATIZACI

MAZIVECH

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT 

OSVĚTLENÍ

PADĚLCÍCH

PNEUMATIKÁCH

PROHLÍDKÁCH

PYLOVÉM FILTRU 

REPASOVANÝCH DÍLECH

ROZVODECH

STĚRAČÍCH

TLUMIČÍCH

VÝFUKU

ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH
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