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VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O

TLUMIČÍCH

Tlumiče v dobrém stavu zvyšují Vaši bezpeč nost.
Přirozené opotřebení tlumičů je velmi postup -
né. Tomuto opotřebení nevědomky přizpůsobujete
svůj způsob řízení. 
Nicméně toto neznatelné zhoršení stavu má ne-
blahý vliv na Vaše pohodlí a zejména na Vaši
bezpečnost.

Opotřebované tlumiče zhoršují: 

• JÍZDNÍ VLASTNOSTI VAŠEHO VOZIDLA
Ztráta přilnavosti v zatáčkách, ztráta schopnosti
zatáčet a zvýšené riziko aquaplanningu.

• VAŠE BRZDĚNÍ 
Nebezpečné prodloužení brzdné dráhy: o 2,60 m
při 50 km/h (neboli o šířku přechodu pro chodce)
a až o 6 m v případě deštivého počasí (dokonce
i u vozidla vybaveného systémem ABS).

• CELKOVÝ STAV VAŠEHO VOZIDLA 
Předčasné opotřebení mnoha součástí, zejmé na
pneumatik , jejichž opotřebení se zvýší o 25 %
pou ze z důvodu 50% opotřebení tlumičů.

• VAŠÍ POHODU PŘI ŘÍZENÍ 
A POHODLÍ CESTUJÍCÍCH  
Předklánění vozidla při brzdění, zaklánění při
zrychlení a výrazné příčné naklánění v zatáčkách.

Tlumiče v dobrém stavu přispívají k lepšímu cho-
vání Vašeho vozidla a k účinnějšímu brzdění.



ÚLOHA 
TLUMIČŮ

PROČ 
SE TLUMIČE OPOTŘEBOVÁVAJÍ?

• Udržet kontakt kol s povrchem vozovky bez ohledu na
její stav.

• Řídit oscilaci odpružení bez narušení běžného chodu
pružin.

• Absorbovat rázy a stabilizovat každé kolo.

• Předcházet vibracím v interiéru a snížit ztrátu přilnavosti
mezi pneumatikami a vozovkou.

Tlumiče podléhají běžnému postupnému opotřebení 
vyplývajícímu z: 

• z počtu ujetých kilometrů,

• ze zatížení vozidla,

• ze stylu řízení,

• z profilu trasy.

Po 20 000 km byl tlumič použit minimálně miliónkrát!

Nechte tlumiče kontrolovat specialistou Peugeot každých 
20 000 km.

�DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU



RIZIKA SPOJENÁ 
S OPOTŘEBENÍM TLUMIČŮ
Vaše brzdná dráha se může prodloužit až o 35 %.

• Vaše vozidlo bude náchylnější k aquaplaningu (+ 15 %).

• Může se zkrátit životnost pneumatik až o 25 %.

• Hrozí poškození okolních součástí: kardan, klouby za -
věšení, uložení motoru atd.

JAK ROZPOZNAT OPOTŘEBENÉ
TLUMIČE

• Nadměrná tendence vozidla vyjíždět ven ze zatáček
s malým poloměrem.

• „Plavání vozidla“ v zatáčkách s velkým poloměrem.

• Kovové klepání při přejíždění zpomalovacích prahů.

• Odskakování kol při akceleraci způsobující ztrátu přilna-
vosti.

• Stopy po úniku oleje na tělese tlumiče.

• Abnormální opotřebení pneumatik.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Pokud zjistíte jednu nebo více těchto známek opotřebení, obraťte se
rychle na svůj autorizovaný servis.
Při výměně tlumičů nechte zkontrolovat dorazy odpružení a v pří-
padě potřeby je nechte vyměnit.



PŘIPRAVTE SE 
NA TECHNICKOU KONTROLU

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ PEUGEOT

S platností od roku 2008 je únik oleje z tlumiče
důvodem pro nařízení opakované technické kontroly.
Nechte předem zkontrolovat Vaše tlumiče svým specialis-
tou Peugeot, je to nejlepší způsob, jak předejít nepříjem-
nostem spojeným s opakovanou kontrolou.

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

Zvolíte-li při výměně tlumiče Peugeot, získáte záruku
36 měsíců na originální náhradní díly, pokud závada
nesouvisí s opotřebením.

Technická kontrola dílů souvisejících s bezpečností,
je velmi přísná a nevyhýbá se ani stavu tlumičů.

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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 spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují 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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