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VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O

ROZVODECH

Rozvodový řemen: 
rytmus Vašeho motoru.

Je to jednoduchý prvek, 
kterých zajišťuje neustálou
synchronizaci pohybu pístů 
a ventilů.

Rozvodové ústrojí se skládá 
z řemene, napínáku, 
vodících kladek.

Rozvodový řemen je velmi 
namáhaný, je to ústřední součást motoru, 
jejíž chybná funkčnost způsobí okamžité 
a vážné poškození, které může vést 
až ke zničení motoru.



VÝMĚNA
SADY ROZVODŮ 

• Součásti rozvodu jsou namáhány v důsledku práce mo -
toru a podléhají opotřebení závislému na počtu ujetých
kilometrů.

• Předčasné opotřebení může být rovněž ovlivněno klima-
tickými podmínkami. 

• Značně zkrátit dobu životnosti rozvodového řemene
může netěsnost vodního čerpadla a chladicího okruhu.

Za účelem ochrany Vašeho motoru musí být rozvodové ústrojí
bezpodmínečně měněno dle pokynů uvedených ve Vaší servisní
knížce.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Při výměně rozvodového ústrojí nechte vyměnit vodní čerpadlo.
Jejich současná výměna přispěje k prodloužení životnosti celku
a je prevencí následné opravy. Navíc jejich blízká poloha umož -
ňuje provést pouze jednu demontáž, čímž se snižují náklady na
opravu. 

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE



OPOTŘEBENÍ 
ROZVODOVÉHO ŘEMENE

Opotřebení rozvodového řemene nelze měřit podle
žád ných známek.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Nechte rozvodový řemen preventivně měnit v souladu s doporu -
čeními výrobce (viz servisní knížka). Z důvodu své bezpečnosti se po
ujetí 80 000 km obraťte na servisního technika Peugeot.



Sady rozvodů složené z řemene, napínacích kladek
a vodicích kladek napomáhají k řádnému fungování ce-
lého rozvodového systému.

Tyto sady jsou velmi kvalitní a vyhovují přísné speci -
fikaci. Jsou dokonale přizpůsobeny Vašemu vozu
Peugeot, spoují v sobě vysokou kvalitu a odolnost.

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH
DÍLŮ PEUGEOT

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

VŠE, CO MUSÍTE 
VĚDĚT O 
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