O SEU GUIA
GUIAS ACONSELHAMENTO

A SEGURANÇA
DAS PEÇAS CITROËN
Compostos pela correia, roletes
tensores e enroladores, os kits de distribuição
contribuem para o correcto funcionamento
de todo o sistema de distribuição.

AMORTECEDORES

KIT DE DISTRIBUIÇÃO

ESCOVAS LIMPA-VIDROS

LUBRIFICANTES

BATERIA

PÁRA-BRISAS

CLIMATIZAÇÃO
E FILTRO DO HABITÁCULO

PEÇAS DE ORIGEM

ESCAPE
E FILTRO DE PARTÍCULAS

PNEUS

ILUMINAÇÃO

PEÇAS RENOVADAS
REVISÃO

TRAVAGEM

A correia e os roletes são desenvolvidos
em conjunto para optimizar a duração de vida
de todos os componentes.
Estes kits oferecem qualidades ideais
e cumprem um caderno de encargos
rigoroso.
Completamente adaptados ao seu CITROËN,
aliam qualidade e resistência.

A CITROËN AGE
EM BENEFÍCIO DO AMBIENTE
Construtor responsável, a CITROËN
participa activamente no
tratamento dos produtos poluentes *.
Desde a concepção dos veículos até ao
retratamento das peças usadas,
a CITROËN compromete-se, com a sua rede,
numa acção vigilante em cada etapa
do ciclo de vida do veículo *.
*Para mais informações aceda à página
www.groupe-psa.com

ENCONTRE TODAS
AS OPERAÇÕES
KIT DE DISTRIBUIÇÃO
EM CITROEN.PT

PREÇOS FIXOS

prefere
Concepção CAFÉINE (!) - Automobiles CITROËN - RCS Paris 642 050 199
- 11/2016. Créditos fotografias : Citroën.

KIT DE DISTRIBUIÇÃO

A CORREIA
DE DISTRIBUIÇÃO
É INDISPENSÁVEL
PARA O FUNCIONAMENTO
DO SEU MOTOR
Elemento simples, sincroniza
o movimento permanente dos pistões
e das válvulas. O kit de distribuição
é composto pela correia, pelo rolete tensor
e pelos roletes enroladores.
Extremamente solicitada, a correia de distribuição
é um órgão central do motor cuja ruptura em
funcionamento resultará em deteriorações imediatas
e graves, que podem conduzir a danos graves
no motor.

CONNOSCO,
PODERÁ
MANTER
A CALMA !

QUANDO DEVERÁ SER
SUBSTITUÍDA A CORREIA
DE DISTRIBUIÇÃO ?
Não existe nenhum sinal que
permita medir o nível de desgaste
da correia de distribuição.

POR QUE MOTIVO É NECESSÁRIO
SUBSTITUIR O KIT DE DISTRIBUIÇÃO ?
• Solicitados permanentemente pelo funcionamento
do motor, os elementos da distribuição
sofrem um desgaste natural com a acumulação
de quilómetros.
• O clima poderá, igualmente, resultar num
desgaste prematuro.
• Uma fuga da bomba de água e escorrimento
do líquido de arrefecimento poderão encurtar
consideravelmente a duração de vida da correia
de distribuição.

REFLEXO MANUTENÇÃO
Para a protecção do seu motor, o kit de distribuição
deverá, imperativamente, ser substituído consoante
as preconizações do seu livro de manutenção.

A CITROËN ACONSELHA
Solicite a substituição da bomba de água
aquando da substituição do kit de distribuição.
A sua substituição contribui para a duração
de vida do conjunto e evita uma segunda
intervenção. A proximidade destes dois
elementos permite que seja efectuada uma única
desmontagem e, assim, limitar os custos
da operação.

A CITROËN ACONSELHA
Solicite, imperativamente,
a substituição da correia a título
preventivo, de acordo com
as preconizações do Construtor
(ver Ficha Síntese Manutenção)*.
Para sua segurança, a partir
dos 80 000 km, solicite
aconselhamento ao seu
Ponto de Venda CITROËN.
*Ou livro de manutenção.

