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ROZVODOVÁ 
SADA

VŠE, CO BYSTE 
MĚLI ZNÁT...

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST 
ROZVODOVÉ SADY PEUGEOT

Rozvodová sada se skládá z řemene, 
napínací kladky a vodicích kladek, 
a podílí se na správném fungování 
rozvodového systému.

Rozvodové sady PEUGEOT mají 
vynikající vlastnosti a splňují přísné 
zadávací podmínky.
Jsou velmi kvalitní, odolné a byly 
uzpůsobeny vašemu vozu PEUGEOT.

PEUGEOT
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který 
k ochraně životního prostředí 
přistupuje velmi zodpovědně 
a aktivně se zapojuje do zpracování 
a eliminace škodlivých produktů.

Během celého životního cyklu vozu, 
od fáze vývoje až po recyklaci použitých 
náhradních dílů, dbá PEUGEOT i jeho 
obchodní síť na maximální ekologickou 
ohleduplnost svých výrobků i činností.
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VÝMĚNA 
ROZVODOVÉ SADY

•  Součásti rozvodové sady jsou neustále zatěžovány 
a s narůstajícím počtem ujetých kilometrů dochází 
k jejich přirozenému opotřebení.

•  Klimatické podmínky mohou způsobit předčasné 
opotřebení.

•  Unikající chladicí kapalina nebo voda z čerpadla může 
velmi zásadně zkrátit životnost rozvodového řemene.

PEUGEOT DOPORUČUJE

Výměna rozvodové sady musí probíhat podle 
doporučení výrobce uvedených v servisní knížce 
vašeho vozu. Jen tak předejdete možnému 
vážnému poškození motoru.

PEUGEOT DOPORUČUJE
K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Při výměně rozvodové sady nechte vyměnit 
i vodní pumpu. Současná výměna těchto dílů přispívá 
k prodloužení životnosti celku a vyhnete se tak další 
servisní operaci. Navíc se díly nacházejí v těsné blízkosti 
a stačí provést jednu demontáž, čímž při současné 
výměně snižujete náklady na práci.

OPOTŘEBENÍ 
ROZVODOVÉHO ŘEMENE

Míru opotřebení rozvodového řemene 
nelze jednoznačně odhadnout.

PEUGEOT DOPORUČUJE

Rozvodový řemen nechte vyměnit preventivně podle 
doporučení výrobce uvedených v servisní knížce vozu. 
Jakmile překročíte hranici 80 000 ujetých kilometrů, 
poraďte se o případné výměně se svým servisním 
technikem PEUGEOT.

ROZVODOVÝ 
ŘEMEN: 
POHON 

VAŠEHO MOTORU

Jednoduchý prvek, 
který synchronizuje permanentní 

pohyb pístů a ventilů.
Rozvodová sada se skládá z řemenu, 

napínací kladky a vratných vodicích kladek.
Rozvodový řemen, který je jednou 

z hlavních součástí motoru, 
je vystaven mimořádné zátěži. 

Prasknutí řemene způsobí okamžité 
a vážné poškození motoru, které může 

skončit i jeho úplným zničením.


