
BATERIA

FIABILIDADE E SEGURANÇA 
DAS BATERIAS PEUGEOT

As baterias Peugeot oferecem
qualidades ideais e cumprem
um caderno de encargos rigoroso.

Completamente adaptadas ao seu Peugeot,  
aliam fiabilidade e longevidade. As baterias 
Peugeot apresentam garantia de 2 anos 
(salvo em caso de utilização incorreta).

A PEUGEOT E
O AMBIENTE

A acidez de uma bateria deixada 
na natureza polui 10m3 de terra  
durante 20 anos. Qualquer estabelecimento  
que comercialize baterias é obrigado  
por lei a recuperar as baterias usadas.

O seu concessionário ou Reparador  
Autorizado Peugeot compromete-se 
a recuperar a sua bateria antiga.

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

MANTEMOS A EMOÇÃO  

TUDO O QUE DEVE 
SABER SOBRE

TUDO O QUE DEVE 
SABER SOBRE

AMORTECEDORES

ESCOVAS LIMPA-VIDROS

BATERIA

CLIMATIZAÇÃO  
E FILTRO DO HABITÁCULO

ESCAPE  
E FILTRO DE PARTÍCULAS

ILUMINAÇÃO

TRAVAGEM 

GAMA DE PEÇAS DE ORIGEM 

KIT DE DISTRIBUIÇÃO

LUBRIFICANTES

PÁRA-BRISAS

PEÇAS RENOVADAS

PNEUS
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•  Aquando do arranque, a sua bateria de 12 volts 
deverá produzir uma faísca de 15 000 volts 
(motores a gasolina) !

•  Esta armazena eletricidade durante o funcionamento 
  do motor e, em seguida, irá restituí-la quando esta 
  for solicitada.
•  A bateria é um dos elementos do circuito de carga 
  do seu veículo (bateria, motor de arranque, alternador).  

A sofisticação eletrónica crescente dos veículos torna  
as intervenções cada vez mais complexas.

REFLEXOS LONGEVIDADE

A bateria sofre desgaste natural, associado ao tempo 
e à sua utilização. Por outro lado, fortes descargas, 
avarias do circuito elétrico ou temperaturas extremas 
podem criar um desgaste prematuro.

1. BATERIA DESCARREGADA
O funcionamento dos consumidores elétricos quando 
o motor é desligado (luzes, autorrádio, climatização…) 
resulta numa descarga profunda.

REFLEXO EQUIPAMENTO
Selecione as Peças de Origem Peugeot que oferecem
qualidades ideais para o seu veículo.

A PEUGEOT ACONSELHA
Evite ativar os consumidores elétricos  
desnecessariamente quando o motor não estiver 
em funcionamento.

A SABER
Os pequenos percursos são os maiores consumidores  
de energia (são necessários 10 km para recuperar 
a energia fornecida aquando do arranque) e não permitem 
que o alternador recarregue a bateria a 100 %.

2. ALTERNADOR AVARIADO
Um alternador que não produza energia suficiente
não será capaz de recarregar corretamente a bateria. 
Por outro lado, um alternador que produza demasiada 
energia sobrecarrega a bateria e desgasta-a 
prematuramente.
Por fim, más ligações poderão resultar em fugas
de corrente que aceleram a descarga.

3. TEMPERATURAS EXTREMAS
As temperaturas extremas poderão danificar o material 
ativo, reduzindo, assim, a condutividade do eletrólito 
(mistura água + ácido). A bateria é enfraquecida 
e acaba por se deteriorar.

A PEUGEOT ACONSELHA
Em utilização frequente e se respeitar as instruções de 
manutenção, a sua bateria poderá durar até 4 ou 5 anos.
Procure manter a superfície da bateria sempre limpa 
e seca.

RECOMENDAÇÕES 
DE MANUTENÇÃO PEUGEOT 

Para evitar os problemas de funcionamento, solicite 
o controlo regular do estado do circuito de carga 
pelo seu especialista Peugeot.

RECOMENDAÇÕES   
DE MANUTENÇÃO PEUGEOT 

Solicite que sejam efetuados testes regulares, 
em particular no início do Inverno, à sua bateria pelo seu 
especialista Peugeot através de um aparelho de teste.
Poderá, assim, decidir efetuar uma eventual substituição 
preventiva e evitar os inconvenientes de uma avaria.

TUDO   
COMEÇA 

COM A BATERIA
A bateria assegura o arranque 

e o funcionamento dos órgãos 
eletrónicos e elétricos do seu veículo 

(luzes, limpa-vidros, relógio,  
descongelamento, autorrádio …) :


