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OS AMORTECEDORES 
NA IPO
Particularmente exigente no que diz 
respeito aos elementos de segurança, 
a Inspeção Periódica Obrigatória é inflexível 
relativamente ao estado dos amortecedores. 
A deteção de uma fuga de óleo resulta 
na necessidade de uma segunda visita. 
Não hesite em solicitar o controlo 
dos amortecedores a um especialista 
PEUGEOT, é a melhor forma de evitar 
os inconvenientes de uma segunda visita.

FIABILIDADE E SEGURANÇA 
DOS AMORTECEDORES PEUGEOT

Os amortecedores PEUGEOT oferecem 
qualidades notáveis e cumprem 
um caderno de encargos rigoroso.
Ao selecionar os amortecedores PEUGEOT 
aquando da substituição irá beneficiar 
de uma garantia de peças de substituição 
de origem, em caso de problema 
não associado ao desgaste.

A PEUGEOT E 
O AMBIENTE 
Construtor responsável, a PEUGEOT 
participa ativamente no tratamento 
dos produtos poluentes *.
Desde a conceção dos veículos até ao 
tratamento das peças usadas, a PEUGEOT 
compromete-se, com a sua rede, numa ação 
vigilante em cada etapa do ciclo de vida 
do veículo *.

* Para mais informações aceda à página 
   www.groupe-psa.com



A FUNÇÃO DOS AMORTECEDORES

•  Manter as rodas em contacto com o solo 
  independentemente do estado da estrada.
• Controlar a oscilação da suspensão 
  sem se opor à folga normal das molas.
• Absorver os ressaltos e estabilizar cada roda.
• Evitar as vibrações no habitáculo e reduzir a perda 
  de aderência entre os pneus e a estrada.

POR QUE MOTIVO SE DESGASTAM 
OS AMORTECEDORES ?

Aos 20 000 km um amortecedor foi solicitado, 
pelo menos, 1 milhão de vezes !
Estes sofrem um desgaste natural e progressivo associado :
• À quilometragem percorrida,
• À carga do veículo,
• Ao estilo de condução,
• Ao perfil da estrada.

OS RISCOS ASSOCIADOS AO 
DESGASTE DOS AMORTECEDORES

• A sua distância de travagem pode aumentar até 35 %.
• A sensibilidade do seu veículo ao aquaplaning 
  passa a ser mais significativa (+ 15 %).
• Os pneus podem sofrer uma redução 
  em termos de longevidade até 25 %.
• As peças circundantes poderão deteriorar-se : 
  cardan, rótulas de suspensão, suporte motor, etc.

OS SINAIS DE DESGASTE
DOS AMORTECEDORES

•  Tendência anormal do veículo para derrapar 
em curvas apertadas.

• “Flutuação do veículo” em curvas largas.
•  Estalidos surdos constatados aquando  

da passagem por lombas.
•  Oscilações das rodas em aceleração 
   o que resulta na perda de aderência.
•  Deteção de fuga de óleo para a estrutura  

do amortecedor.
• Desgaste anormal dos pneus.

RECOMENDAÇÕES   
DE MANUTENÇÃO PEUGEOT

Solicite o controlo dos seus amortecedores 
pelo seu especialista PEUGEOT a partir dos 80 000 km 
e depois a cada 20 000 km.

AMORTECEDORES 
EM BOM ESTADO 

REFORÇAM A 
SUA SEGURANÇA

A PEUGEOT  ACONSELHA 
Se observar um ou vários destes sinais de desgaste, 
consulte rapidamente o seu especialista PEUGEOT. 
Solicite a verificação dos batentes de suspensão aquando 
da substituição dos amortecedores e, se necessário, 
não hesite em solicitar a respetiva substituição. 

O desgaste natural dos seus amortecedores 
é muito progressivo. Instintivamente, irá 

adaptar a sua condução a esta degradação. 
Esta deterioração é, portanto, impercetível 

 mas tem consequências prejudiciais 
no seu conforto e, principalmente, 

na sua segurança.


