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DE RUITENWISSERS: 
EEN BETER ZICHT 

VOOR MEER 
VEILIGHEID



HET VERSCHIL TUSSEN CONVENTIONELE
EN VLAKKE WISSERBLADEN

Naargelang het voertuigmodel krijgt u de keuze 
tussen conventionele en vlakke wisserbladen. Vlakke 
wisserbladen zijn een recent ontwikkelde technologie 
die dankzij de geïntegreerde spoiler een kwalitatieve 
wisbeurt verzekert.
De technologie van de vlakke wisserbladen kan ook 
worden gebruikt als vervanging voor conventionele 
wisserbladen.
 
Aarzel niet om uw PEUGEOT-specialist te raadplegen 
voor meer informatie over de vlakke wisserbladen.

Vlakke 
wisserbladen 

Conventionele 
wisserbladen

Ruitenwisserbladen omvatten verscheidene elementen:
• Het bevestigingsonderdeel (adapter)
• De verstijvingsrib(ben)
• 1 wisserblad
• Het armatuur

De wiskwaliteit hangt af van de juiste combinatie van 
deze onderdelen, de geometrie van de ruit en hun 
slijtagetoestand. De natuurlijke slijtage van uw 
ruitenwisserbladen is onvermijdelijk. 

Lamel

Adapter 



VERSLIJTEN RUITENWISSERBLADEN?

De toestand van de rubberen lamellen is doorslaggevend 
voor de wiskwaliteit. De lamel is gevoelig voor warmte 
en koude en verslijt zelfs wanneer ze niet wordt gebruikt.
•  Een langdurige blootstelling aan de zon, slecht weer, 

vervuiling en plotse temperatuurverschillen kunnen 
de rubberen lamel aantasten en de wisprestaties 
verminderen.

•  Op een bevroren ruit kunnen de lamellen schade 
oplopen of zelfs scheuren wanneer de ruitenwissers 
worden geactiveerd.

WAT PEUGEOT U AANRAADT
•  Neem de tijd om uw voorruit te ontdooien alvorens uw 

ruitenwissers te activeren bij vorst.

•  Vermijd in de mate van het mogelijke langdurige 
blootstelling aan de volle zon zonder bescherming.

•  Vervang uw ruitenwisserbladen zodra de eerste tekenen 
van slijtage zichtbaar worden en ten minste een keer per 
jaar.

ORIGINELE RUITENWISSERS  
MET SPOILER, HET NUT:

•  Om de druk van het wisserblad op de voorruit te 
verhogen naargelang uw snelheid.

•  Om een optimale wiskwaliteit te verzekeren dankzij het 
bijzonder aerodynamische ontwerp.

WAT PEUGEOT U AANRAADT
Let op de installatierichting van de spoiler om de 
efficiëntie te verzekeren. De spoiler moet naar beneden 
gericht zijn, anders wordt hij nutteloos.

Met spoiler Zonder spoiler



TEKENEN VAN SLIJTAGE AAN DE
RUITENWISSERBLADEN 

NIET GEWISTE ZONES
•  Onvoldoende druk van de 

ruitenwisserarm, 
•  Optilling van de 

ruitenwisser bij hoge 
snelheden, 

•  Druk van de ruitenwisser 
op de ruit slecht verdeeld.

STREPEN
•  Gebarsten of gescheurd 

wisserblad als gevolg van 
vorst, warmte en slecht 
weer.

SLUIER
•  Vuil op de voorruit of de 

lamel,
•  Platliggende lamel 

door de druk van 
de ruitenwisserarm 
of verharding door 
ouderdom of warmte.

SCHOKKEN EN LAWAAI
•  Lamel verhard door 

ouderdom of warmte,
•  Lamel ligt plat door een 

te hoge druk van de 
wisserarm,

•  Te veel speling tussen 
het wisserblad en de 
wisserbladhouder.



DE RISICO’S VAN VERSLETEN 
WISSERBLADEN:

• Krassen op de voorruit,
• Aantasting van het zicht,
•  Concentratieverlies of overdreven vermoeidheid als 

gevolg van een beperkt zicht en lawaai,
•  Uw zicht wordt aangetast en dat vooral in het 

donker, bij mist en bij fijne regen (vervorming van 
het zicht onder invloed van de zonnestralen bij 
inhaalmanoeuvres).

Ruitenwissers in goede staat zijn essentieel voor uw 
veiligheid en rijcomfort.

KLEINE TIPS VOOR DE DIAGNOSE

•  Til de ruitenwisser van de voorruit: 
Als het wisserblad plat ligt en niet verticaal gaat staan, 
vervangt u het wisserblad.

•  Ga met uw vinger over het wisserblad: 
Als u barsten of onregelmatigheden opmerkt, vervangt 
u het wisserblad.

•  Controleer de speling van het wisserblad: 
Als u een abnormale speling opmerkt, vervangt u het 
wisserblad.

DE ACHTERRUITENWISSER: ONMISBAAR!

•  De ruitenwisser achteraan heeft invloed op uw zicht 
naar achteren via de achteruitkijkspiegel.

•  Een optimaal zicht naar achteren helpt u om uw 
manoeuvres in de beste omstandigheden uit te voeren.

DE ONDERHOUDSAANBEVELINGEN  
VAN PEUGEOT 

Vervang uw wisserbladen van bij de eerste tekenen van 
slijtage en ten minste een keer per jaar.



DE ONDERHOUDSAANBEVELINGEN 
VAN PEUGEOT 
Net als de voorste wisserbladen moet 
het achterste wisserblad een keer per 
jaar worden vervangen, en dat zodra het 
tekenen van slijtage vertoont.  
Denk eraan om de toestand van uw 
achterruitenwisser samen met die van de 
voorste ruitenwissers te controleren.

BETROUWBAARHEID EN 
VEILIGHEID
DE RUITENWISSERBLADEN  
VAN PEUGEOT 

De ruitenwisserbladen van PEUGEOT 
bieden een opmerkelijk kwaliteitsniveau en 
voldoen aan strenge eisen.

Ze zijn perfect afgestemd op uw PEUGEOT en 
combineren een hoog kwaliteitsniveau met 
een uitstekende weerstand en wiskwaliteit bij 
alle weersomstandigheden. 

PEUGEOT EN
HET MILIEU 

Als verantwoordelijke constructeur zet 
PEUGEOT zich actief in voor de verwerking 
van vervuilende producten*.

Van de ontwikkeling van voertuigen tot 
de verwerking van gebruikte onderdelen 
engageert PEUGEOT zich samen met zijn 
netwerk om een zorgzame houding aan te 
nemen in elke fase van de levenscyclus van 
een voertuig*.

*Meer informatie vindt u op de website  
www.groupe-psa.com



ALLES WAT U MOET  
WETEN OVER

DE SCHOKDEMPERS

DE RUITENWISSERS

DE BATTERIJ

DE AIRCONDITIONING 

EN DE INTERIEURFILTER

DE UITLAAT

EN DE ROETFILTER 

DE VERLICHTING

HET REMSYSTEEM

HET GAMMA ORIGINELE 
ONDERDELEN VAN PEUGEOT 

DE DISTRIBUTIEKIT

DE SMEERMIDDELEN

DE VOORRUIT

DE STANDAARD WISSELSTUKKEN

DE BANDEN

DE WINTERBANDEN

HET ONDERHOUD

De foto’s houden geen contractuele verbintenis in - 04/2017

ONLINE AFSPRAAK & BESTEK OP 
SERVICES.PEUGEOT.BE

BEVEELT AAN


