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INSPECTIES  
VORMEN EEN 

CRUCIALE STAP  
IN HET ONDERHOUD 

VAN UW WAGEN
De onderhouds- en revisie-interventies  

zijn essentieel voor de goede werking  
van uw wagen.

U dient het onderhoudsprogramma  
dat ermee verband houdt verplicht na te 

leven. Dat bestaat uit controles,  
het bijvullen van vloeistoffen en handelingen 

die onmisbaar zijn om de prestaties  
van de wagen op peil te houden.



OP WELK MOMENT MOET IK 
EEN REVISIE UITVOEREN?

De inhoud en frequentie van de revisies hangt af 
van het type wagen dat u gebruikt, de motor, de 
kilometerstand en de leeftijd.

U dient de Synthesefiche Onderhoud van uw wagen 
te raadplegen voor de volgende uit te voeren 
onderhoudsactiviteiten en de deadline waartegen dit 
moet gebeuren. 

Het onderhoud van uw wagen hangt ook af van de 
gebruiksomstandigheden en uw rijstijl. 

Als een of meer van de volgende extreme 
gebruiksomstandigheden van toepassing zijn voor u, 
dient u bijkomend onderhoud uit te voeren:
• Permanent deur-aan-deurgebruik
•  Gebruik in de stad (type taxi, ambulance, rijschool, 

gemiddelde snelheid lager dan 20 km/u),
•  Veelvuldige korte ritten (minder dan 10 kilometer) met 

koude motor (na stilstand van meer dan 1 uur).
•  Langdurig verblijf in warme landen (T ≥ 30 °C), koude 

landen (T ≤ -15 °C), landen met een stoffige sfeer of 
landen waar de brandstoffen niet voldoen aan de 
aanbevelingen van PEUGEOT.

•  Gebruik (zelfs occasioneel van biobrandstof type B30 
(dieselvoertuigen).

WAT PEUGEOT U AANRAADT

Het onderhoudsprogramma van PEUGEOT 
moet verplicht worden nageleefd tijdens de 
garantieperiode van de wagen en voor alle 
voertuigen met een onderhoudscontract. 



WAARUIT BESTAAT DE REVISIE  
BIJ PEUGEOT?

De revisies van PEUGEOT bestaan uit systematische 
interventies die op alle voertuigen van toepassing zijn.

DE CONTROLES HEBBEN BETREKKING OP:
•  Het interieur van de wagen (claxon, parkeerrem, enz.)
• De vervaldatum van de voorlopige bandenherstelkit*
• De onderkant van de wagen, inclusief:

- veiligheidscontroles (remmen, stuurinrichting, enz.),  
-  omgevingscontroles (dichtheid van de leidingen, van 

de transmissie, enz.),
-  visuele controle van de sensoren van de 

spoorassistent (AFIL)*,
•  De controle van de wagen (toestand van de banden, 

koplampen en lichten, enz.)
• Controle van de verschillende vloeistofniveaus
•  Specifieke controles vereist door de wet in het 

betreffende land (exclusief technische keuring).

DE VOLGENDE INTERVENTIES WORDEN 
UITGEVOERD:
•  De elektronische diagnose en indien nodig wordt ook 

de software van uw voertuigelektronica geüpdatet
• De verversing van de motorolie
• De vervanging van de oliefilter
•  Het leegmaken van de brandstoffilter  

(naargelang de uitrusting)
• Update van de onderhoudsindicator.

PEUGEOT beveelt 
het gebruik van 
smeermiddelen 
aan TOTAL, 
gehomologeerd voor 
onderhoudsinterventies, 
of EUROREPAR, 
gehomologeerd door de 
Constructeur.

* Naargelang de uitrusting.



WAT U MOET WETEN OVER HET 
ONDERHOUD VAN UW WAGEN

1. SLIJTAGEONDERDELEN EN TE 
VERVANGEN ONDERDELEN:
De distributieriemkit: gemiddeld tussen 120 000 en 
240 000 km: de distributieriem wordt aangesproken 
zodra de motor gestart wordt en tot hij weer stilgelegd 
wordt en het is dan ook normaal dat hij na verloop van 
tijd verslijt. Een defecte distributieriem kan de motor 
wijzigen en hem zelfs onklaar maken.

De olie: de motoroliën die aan de PEUGEOT-normen 
voldoen, beantwoorden aan strengere eisen dan die 
gedefinieerd door de ACEA (Vereniging van Europese 
Autoconstructeurs). Ze optimaliseren de werking van de 
PEUGEOT-motoren en dragen bij tot de juiste werking 
van het uitlaatgaszuiveringssysteem.

De interieurfilter: verhindert dat pollen, asfaltstof, 
bepaalde deeltjes van olierook, assen van 
koolwaterstoffen en bepaalde bacteriën het interieur 
binnendringen. Hij vermijdt ook afzettingen op de 
voorruit die het zicht van de bestuurder hinderen.

2. WAT UW ERKENDE HERSTELLER 
CONTROLEERT:

De roetfilter*: de onderhoudsfrequentie van de 
roetfilterfunctie ziet er als volgt uit: 
1/  Controle van het niveau van de additieftank  

(volgens uitrusting) vanaf 80 000 kilometer en 
bijvullen bij 120 000 km.

2/  Controle van de roetfilter (naargelang de uitrusting) 
vanaf 140 000 kilometer.

De schokdempers: de toestand van de schokdempers 
heeft een aanzienlijke invloed op de efficiëntie van de 
remmen en het weggedrag. Het is dan ook noodzakelijk 
om hun efficiëntie regelmatig te laten controleren door 
een professional.
*Dieselvoertuigen.



3. CONTROLES DIE U ZELF DIENT UIT TE 
VOEREN TUSSEN TWEE BEZOEKEN: 
Het oliepeil: controleer het oliepeil regelmatig (om 
de 5 000 kilometer naargelang het gebruik van uw 
voertuig). Het is normaal dat u tussen twee revisies 
olie moet bijvullen. Een te laag of te hoog oliepeil kan 
aanzienlijke schade toebrengen aan uw motor. 

De banden: controleer regelmatig de spanning van 
de banden. Controleer ook de slijtage met behulp van 
de slijtage-indicatoren in de groeven van het loopvlak. 
Wanneer de indicatoren gelijk komen met het loopvlak 
bedraagt de diepte van de groeven minder dan 1,6 
millimeter. U dient ze dan te vervangen.

Signalisatieverlichting*: de vervanging van een enkele 
(defecte) lamp zorgt steeds voor een onevenwichtige 
verlichting en zorgt ervoor dat de andere lamp na korte 
tijd ook moet worden vervangen. Vervang de lampen 
dus steeds aan beide zijden tegelijk.

De ruitenwisserbladen: een regelmatige controle 
en een reiniging met vochtige doek verlengen de 
levensduur. Door de ruitenwisserbladen jaarlijks te 
vervangen, verzekert u steeds een beter zicht op 
de weg, ongeacht het weer, en voorkomt u krassen 
op de voorruit. Lawaai, hortende bewegingen, niet 
gewiste zones en strepen op de voorruit bevestigen 
dat uw ruitenwissers versleten zijn en dat u ze dient te 
vervangen.

*  De onderhoudstips in deze gids gelden enkel voor een klassieke 
verlichting met halogeenlampen. Interventies aan xenonkoplampen 
moeten gezien de aanwezige hoogspanning worden uitgevoerd door 
een bekwame professional.



DE REVISIE BIJ PEUGEOT:
BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID 
EN CONSTRUCTEURSGARANTIE.
Door uw revisies in het PEUGEOT-net 
te laten uitvoeren, geniet u ten volle 
van de merkexpertise om uw wagen te 
onderhouden. 
Dankzij de geavanceerde technologie 
van PEUGEOT kunnen technici uit het 
dealernetwerk de onderhoudsbehoeften van 
uw wagen veel sneller achterhalen. 
Dankzij aangepast technisch materiaal en 
rekeneenheden kunnen ze informatie van uw 
wagen uitlezen. 
Dat heeft met name betrekking op 
veiligheidselementen zoals de motor- 
en remoliedruk maar ook op het 
zuiveringsniveau van de uitlaatlijn.

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
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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

ONLINE AFSPRAAK & BESTEK OP 
SERVICES.PEUGEOT.BE

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