
HOU DE EMOTIE IN TOPVORM 

SCHOKDEMPERS

ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER



SCHOKDEMPERS 
IN GOEDE STAAT 
VERHOGEN UW 

VEILIGHEID

Uw schokdempers zijn onderhevig  
aan een natuurlijke slijtage en die  

verloopt zeer geleidelijk. U gaat er  
langzaam maar zeker anders door  

rijden.  De gevolgen voor uw comfort  
en vooral voor uw veiligheid  

zijn nochtans nefast.



DE ROL VAN SCHOKDEMPERS

•  De wielen in contact houden met de ondergrond, 
ongeacht de staat van de weg.

•  Het in- en uitveren van de ophanging onder controle 
houden zonder de normale functie van de veren te 
belemmeren.

•  De opspringbewegingen van de wielen absorberen en 
elk wiel stabiliseren.

•  Trillingen in het interieur voorkomen en het verlies van 
de grip van de banden op de weg verminderen.

WAAROM VERSLIJTEN 
SCHOKDEMPERS?

Na 20 000 km hebben schokdempers minstens 1 miljoen 
keer hun werk moeten doen! Ze zijn onderhevig aan een 
natuurlijke en geleidelijke slijtage, die gelinkt is aan:
• het aantal gereden kilometer,
• de belading van het voertuig,
• de rijstijl,
• het wegdek.

AANBEVELINGEN   
VOOR ONDERHOUD VAN PEUGEOT

Laat uw schokdempers vanaf 80 000 km om de  
20 000 km controleren door uw PEUGEOT-specialist.



DE RISICO’S VAN VERSLETEN 
SCHOKDEMPERS

• Uw remafstand kan tot 35% langer worden.
• Uw wagen wordt gevoeliger voor aquaplaning (+15%).
• De banden kunnen tot 25% minder lang meegaan.
•  Omliggende onderdelen zoals de kruiskoppeling, de 
gewrichten van de ophanging en de motorsteunen 
kunnen verslijten.

HOE HERKENT U VERSLETEN 
SCHOKDEMPERS?

•  De wagen heeft de neiging om abnormaal te gaan 
hellen in scherpe bochten.

• De wagen is “zweverig” in lange bochten.
•  U hoort doffe geluiden wanneer u over een 

verkeersdrempel rijdt.
•  De wielen zijn springerig tijdens het optrekken met 

gripverlies tot gevolg.
• Er zit olie op de schokdemper.
• Abnormale slijtage van de banden.

WAT PEUGEOT U AANRAADT 
Ga snel langs bij uw PEUGEOT-specialist als u een of 
meer van de hierboven vermelde tekenen van slijtage 
vaststelt. Laat bij de vervanging van de schokdempers 
ook de aanslagrubbers van de ophanging controleren,  
en laat ook die vervangen als dat nodig blijkt.



SCHOKDEMPERS
EN DE AUTOKEURING
De autokeuring hecht bijzonder veel belang 
aan de staat van de schokdempers omdat 
ze een grote impact hebben op de veiligheid. 
Sinds 1 januari 2008 wordt een voertuig bij een 
olielek hoe dan ook afgekeurd. Laat daarom 
zeker uw schokdempers controleren door een 
PEUGEOT-specialist. Het is de beste manier 
om een onaangename herkeuring te vermijden.

BETROUWBAARHEID EN VEILIGHEID 
VAN DE SCHOKDEMPERS VAN 
PEUGEOT

De schokdempers van PEUGEOT hebben 
een hoogstaande kwaliteit en voldoen aan 
strenge eisen.
Door bij vervanging te kiezen voor de 
schokdempers van PEUGEOT profiteert u van 
een garantie van 36 maanden (of 60 000 km) 
op originele reserveonderdelen, die geldt voor 
elk defect dat niet te wijten is aan slijtage.

PEUGEOT EN  
HET MILIEU 

Als verantwoordelijk constructeur zet 
PEUGEOT zich actief in voor de verwerking 
van vervuilende producten*.
Van de ontwikkeling van voertuigen tot de 
verwerking van gebruikte onderdelen gaat 
PEUGEOT samen met zijn netwerk het 
engagement aan 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  

SCHOKDEMPERS

RUITENWISSERS

DE BATTERIJ

DE AIRCONDITIONING 

EN DE INTERIEURFILTER  

DE UITLAAT

EN DE ROETFILTER 

DE VERLICHTING

HET REMSYSTEEM

HET GAMMA ORIGINELE 
RESERVEONDERDELEN VAN PEUGEOT 

DE DISTRIBUTIEKIT

SMEERMIDDELEN

DE VOORRUIT

REFURBISHED RESERVEONDERDELEN

BANDEN

WINTERBANDEN

HET ONDERHOUD

De foto’s houden geen contractuele verbintenis in - 03/2017

ONLINE AFSPRAAK & BESTEK OP 
SERVICES.PEUGEOT.BE / SERVICES. PEUGEOT.LU

BEVEELT AAN


