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A GUMIABRONCSOKRÓL

MEGFELELŐ
ÁLLAPOTÚ
GUMIABRONCSOK =
BIZTONSÁG ÉS
VEZETÉSI KÉNYELEM
A gumiabroncsok jelentik az egyedüli
kapcsolatot a gépjármű és az úttest között.
A gumiabroncsok alig egy képeslapnyi
felületen érintkeznek az úttal.

A GUMIABRONCSOK KIVÁLASZTÁSA
Egy gumiabroncs sebesség- és terhelhetőségi indexét,
valamint a méretét mindig úgy számítják ki, hogy az
maximális biztonságot és vezetési kényelmet nyújtson.
A sebességindex jelzi a gumiabroncs igénybevételekkel
szembeni ellenállóképességét is, a legoptimálsiabb
teljesítmény/viselkedés/biztonság arány biztosítása
mellett.
Soha ne válasszon a gyártó előírásainál alacsonyabb
sebesség- vagy terhelhetőségi indexű gumiabroncsot,
mert az komoly veszélyt jelenthet, ráadásul
törvényellenes.
A gépjárművének, vezetési stílusának és
pénztárcájának legjobban megfelelő gumiabroncs
kiválasztásához kérjen tanácsot a PEUGEOT hálózat
munkatársaitól, vagy látogasson el
a www.peugeot.hu weboldalra!

A GUMIABRONCSOK JELZÉSEI

Márkajelzés
Abroncsszélesség
Profilarány (mag./szél.)
Szerkezet: R (radiál)
Kerékpánt-átmérő
Típusjelzés
DOT: gyártási idő
Sebességindex
Terhelhetőségi index
Tubeless (tömlő nélküli)
abroncs

A GUMIABRONCS MÉRETEI (PÉLDÁUL: 195/55/15)
• 195 = AZ ABRONCS SZÉLESSÉGE
• 55 = PROFILARÁNY %-BAN
• 15 = A FELNI ÁTMÉRŐJE COLLBAN

TERHELHETŐSÉGI INDEX
• A legnagyobb terhelés, amelyet az abroncs
a (sebességindexszel jelölt) maximális sebességen elbír.

SEBESSÉGINDEX
• A legnagyobb megengedett sebesség, melyen
a terhelhetőségi indexben megadott teher szállítható.

KOPÁSJELZŐ
• A kopásjelző valamelyik főhoronyban, a mintázat alján
található.
Az új, uniós
gumiabroncscímkék
a gumiabroncsok alábbi
tulajdonságairól nyújtanak
tájékoztatást:
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1. Üzemanyag-fogyasztás
2. Tapadás nedves úton
3. Gördülési zaj
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MI OKOZZA A GUMIABRONCSOK
ELHASZNÁLÓDÁSÁT?
1. HASZNÁLAT
A használat időtartama és körülményei (sebesség,
utak állapota, meleg stb.) függvényében a futófelület
állapota fokozatosan romlik.

2. NEM MEGFELELŐ ABRONCSNYOMÁS
A túl alacsony vagy magas abroncsnyomásból
fakadó állagromlás (egyenetlen kopás, gumiabroncs
szerkezetének sérülése) visszafordíthatatlan károkat, sőt
az abroncs tönkremenetelét is okozhatja.

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA
Rendszeresen és minden hosszabb utazás előtt
ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Ne feledkezzen
meg a pótkerékről sem.

3. NEM MEGFELELŐ KIEGYENSÚLYOZÁS
A kerekek megfelelő kiegyensúlyozása kiszűri a zavaró
vibrációkat. A kiegyensúlyozás hiánya a vezetési
kényelem romlásához, a kormánymű és a felfüggesztés
alkatrészeinek idő előtti elhasználódásához vezet.

4. NEM MEGFELELŐ GEOMETRIA
A kerékösszetartás nem megfelelő beállítása az
abroncsok rendellenes kopását eredményezi, zavarhatja
a gépjármű úttartását, és a gumiabroncs szerkezetében
is károsodást okozhat.

5. ELÖREGEDETT SZELEP
A centrifugális erő hatására a szelep elöregszik és nem
zár megfelelően. A nyomáscsökkenés miatt csökken az
abroncsnyomás, ami veszélyes lehet.

A GUMIABRONCSOK
ELHASZNÁLÓDÁSÁRA UTALÓ JELEK
1. SZEMMEL LÁTHATÓ JELEK
A futófelületen deformációk vagy egyenetlen kopás
jelei láthatók. A gumiabroncsok oldalain vágások,
berepedezések, kidudorodások találhatók.
A mintázat mélysége nem csökkenhet 1,6 mm alá.
Javasoljuk, hogy a saját biztonsága érdekében még
e határérték elérése előtt cseréltesse le gépjárműve
gumiabroncsait.
Megnő a vízen csúszás (aquaplaning) veszélye,
valamint a gépjármű féktávolsága is.

2. VEZETÉS KÖZBEN TAPASZTALHATÓ JELEK
A kormánykerék berezonál, a gépjármű jobbra vagy
balra húz, megnő a féktávolság.

TILOS FELSZERELNI
Tilos felszerelni a gyártó által előírtnál alacsonyabb
sebesség- vagy terhelhetőségi indexű gumiabroncsokat.
Az egyedüli kivételt azok a téli gumiabroncsok jelentik,
amelyek eltérő sebességindexszel is rendelkezhetnek.
Ebben az esetben a vezetőnek természetesen be kell
tartania a gumiabroncson jelölt maximális sebességet.

A PEUGEOT TANÁCSAI
• Havonta egyszer, valamint minden nagyobb utazás
előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
Az ellenőrzést hideg gumiabroncson javasolt elvégezni.
Az alacsony abroncsnyomás csökkenti
a gumiabroncsok élettartamát, növeli az üzemanyagfogyasztást és veszélyezteti a gépjármű úttartását.
• A gépjárművére vonatkozó, gyártó által javasolt
abroncsnyomást a vezetőoldali ajtó nyílásában vagy
a felhasználói kézikönyvben találja.
• A kopásjelző segítségével rendszeresen ellenőrizze
a gumiabroncsok kopását.
• Azokat a gumiabroncsokat, melyeken kidudorodást,
repedéseket, vágást, idegen testet vagy egyenetlen
kopást észlel, feltétlenül vizsgáltassa át hivatalos
márkaszervizével.
• Öt évente minden esetben, a futásteljesítménytől és
a mintázat mélységétől függetlenül is ellenőriztesse
a gumiabroncsokat. Ne feledkezzen meg a pótkerékről
sem, hiszen a biztonsága függ tőle.
• Az összkerékhajtású gépjárművek esetében javasoljuk,
hogy egyszerre cserélje le mind a négy kereket.
• Télen mind a négy nyári gumiabroncsot cserélje le téli
gumiabroncsra. Amikor a hőmérséklet 7° C alá süllyed,
a téli gumiabroncsok sokkal hatékonyabbak a nyári
gumiabroncsoknál.

A téli gumiabroncsokkal kapcsolatos további információért olvassa el
a téli gumikról szóló tájékoztatónkat, vagy kérjen tanácsot
a PEUGEOT hálózat munkatársaitól.

A GUMIABRONCSOKRÓL:
FELKÉSZÜLÉS A MŰSZAKI
VIZSGÁRA
A biztonsági berendezések, így
a gumiabroncsok és a keréktárcsák
állapotának tekintetében a műszaki vizsga
előírásai különösen szigorúak.
A műszaki vizsga alkalmával adódó
kellemetlenségek elkerülése érdekében
ellenőriztesse gépjárműve futóművét
a PEUGEOT hálózat munkatársaival!
Ne felejtse el, hogy a gumiabroncsok
állapota befolyásolja az Ön és utasai
biztonságát.

MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS
PEUGEOT GUMIABRONCSOK
A PEUGEOT munkatársai a nemzetközileg ismert
gumiabroncsgyártók kínálatából választják
ki a gépjárművéhez leginkább megfelelő
gumiabroncsokat. Ezek megbízhatóságát és
a PEUGEOT járművekhez való megfelelőségét
szigorú teszteken vizsgálják, így biztos lehet
abban, hogy az eredeti gumiabroncsok
kiemelkedő minőséget és biztonságot nyújtanak.
A gumiabroncs cseréjekor az a legjobb
megoldás, ha az eredetivel megegyező
abroncsot szereltet fel autójára. PEUGEOT
márkakereskedése széles gumiabroncskínálattal rendelkezik, kérjen tanácsot
a kereskedés munkatársaitól!

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A PEUGEOT felelősséget érez a környezet
védelméért, ezért aktív szerepet vállal
a szennyező anyagok kezelésében.*
A PEUGEOT és hálózata a gépjárművek
teljes életciklusa alatt (a modellek
tervezésétől egészen a használt alkatrészek
újrahasznosításáig) gondosan ügyel
a környezet megóvására.*
*Bővebb információért látogasson el a www.
peugeot.hu weboldalra.
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A LENGÉSCSILLAPÍTÓKRÓL
AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOKRÓL
AZ AKKUMULÁTORRÓL
A LÉGKONDICIONÁLÓRÓL
ÉS A POLLENSZŰRŐRŐL
A KIPUFOGÓRENDSZERRŐL
ÉS A RÉSZECSKESZŰRŐRŐL
A VILÁGÍTÁSRÓL
A FÉKRENDSZERRŐL
AZ EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEKRŐL
A VEZÉRMŰKÉSZLETRŐL
A KENŐANYAGOKRÓL
A SZÉLVÉDŐRŐL
A CSEREDARABOS ALKATRÉSZEKRŐL
A GUMIABRONCSOKRÓL
A TÉLI GUMIKRÓL
AZ ÁTVIZSGÁLÁSRÓL
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