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FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VAD ÄR STÖTDÄMPARNA
BRA FÖR ?
• Hålla hjulen i kontakt med vägen oavsett underlag.
• Kontrollera hjulupphängningens svängningsrörelse
utan att hindra fjädrarnas spelrum.
• Dämpa gupp och stabilisera varje däck.
• Undvika vibration i kupén och att hjulen förlorar
fäste med vägen.

VARFÖR SLITS
STÖTDÄMPARNA UT ?
Efter 20 000 km har en stötdämpare utsatts för hårt
tryck minst en miljon gånger!
De slits gradvis ut på ett naturligt sätt kopplat till:
• antal körda mil,
• fordonets last,
• körstil,
• vägprofil.
REGELBUNDET UNDERHÅLL

Låt en CITROËN-specialist kontrollera stötdämparna
var 20 000 km.

SÅ HÄR UPPTÄCKER DU ATT
STÖTDÄMPARNA ÄR SLITNA
• Tendens att gira på ett onormalt sätt i snäva kurvor.
• Tendens att fordonet «flyter» i bredare kurvor.
• Dämpat skrammel när fordonet kör över ett fartgupp.
• Hjulen hoppar vid accelerering,
vilket leder till sämre väghållning.
• Oljeläcka på stötdämparens behållare.
• Onormalt däckslitage.

CITROËN GER RÅD

Kontrollera fjädringsstoppen när du byter stötdämpare
och byt ut även dem om det behövs.

RISKER MED UTSLITNA
STÖTDÄMPARE

> Bromssträckan kan öka med upp till 35 procent
• Ökad risk för vattenplaning (+ 15 procent).
• Däcken kan få en kortare livslängd med upp till 25
procent.• Omgivande delar riskerar att skadas:
kardanaxel, hjulupphängningsfästen, motorlager o.s.v.

VAR REDO FÖR
TEKNISK KONTROLL
Den tekniska kontrollen är särskilt hård när det
handlar om säkerhet, i synnerhet för stötdämpare.
Sedan 1 januari 2008 krävs en uppföljningskontoll när
oljeläckage upptäcks.
Det bästa sättet att slippa en uppföljningskontroll är att låta
en CITROËN-specialist från kontrollera dina stötdämpare.

SÄKERHETEN FÖR
CITROËN-RESERVDELAR
CITROËNS stötdämpare erbjuder optimal kvalitet och
uppfyller mycket strikta specifikationer.
Genom att välja stötdämpare från CITROËN när du byter
ut dina gamla får du ett års garanti för reservdelar om något
som inte är relaterat till slitage skulle vara defekt.

CITROËN TAR ANSVAR
FÖR MILJÖN
Som ansvarstagande tillverkare är CITROËN aktiva i
hanteringen av förorenande produkter.
Från fordonsdesign till återanvändning av gamla reservdelar
engagerar sig CITROËN, tillsammans med sitt nätverk, i att
vara drivande i varje steg av fordonets livscykel.

> Djupt engagemang för hållbar utveckling.
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STÖTDÄMPARNA ÄR
GRUNDLÄGGANDE FÖR
DIN SÄKERHET
Dina stötdämpare slits väldigt långsamt. Utan att märka det
anpassar du körningen efter den försämrade funktionen. Den
oupptäckta försämringen har dock konsekvenser som inte bara
gäller bekvämlighet utan också säkerhet.

SLITNA STÖTDÄMPARE PÅVERKAR:

Väghållning
Sämre fäste i kurvor, förlorad styrningskontroll och
ökade risker för vattenplaning.

Bromsning
Farlig ökning av bromssträckor: 2,60 m i 50 km/h
(bredden för ett övergångsställe) upp till 6 m i regn (även för
fordon som utrustats med ABS-bromsar).

Fordonets allmäntillstånd
För tidigt slitage av många delar, i synnerhet däcken som
slits upp till 25 procent snabbare endast på grund av att
stötdämparna är slitna till 50 procent.

Din bekvämlighet är dina passagerares bekvämlighet
Dyka framåt vid inbromsning, välta bakåt vid accelerering och
rulla fram och tillbaka i svängar.

> Stötdämpare i gott skick:

garanterar bättre väghållning och effektivare
bromsfunktion.

ANSVARIG BONSAI GRAFISK
VERSIONSDATUM 2010
COPYRIGHT FOTON: CITROËN

CITROËN GER RÅD
FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

rekommenderar

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.se

