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OS CONSELHOS DA 
MINHA OFICINA:

AMOrtECEDOrES

ANTECIPE A IPO

Particularmente exigente no que diz 
respeito aos elementos de segurança, a 
Inspecção Periódica Obrigatória é inflexível 
relativamente ao estado dos amortecedores. 
A detecção de uma fuga de óleo resulta 
na necessidade de uma segunda visita. 
Não hesite em solicitar o controlo dos seus 
Amortecedores a um Reparador Autorizado 
Citroën, é a melhor forma de evitar os 
inconvenientes de uma segunda visita.

A SEGURANÇA DAS PEÇAS 
CITROËN

Os amortecedores Citroën oferecem 
qualidades notáveis e cumprem um 
caderno de encargos rigoroso.

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 *.

Recomendado por si
Citroën Service

AMORTECEDORES GASTOS, OS RISCOS 
QUE CORRE

• A sua distância de travagem pode aumentar até 35%.

• A sensibilidade do seu veículo ao aquaplaning

passa a ser mais significativa (+ 15 %).

• Os pneus podem sofrer uma redução de longevidade até 25 %.

• As peças circundantes poderão deteriorar-se: cardan, rótulas de 
suspensão, suporte motor, etc.
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PRESERVE O COMPORTAMENTO EM 
ESTRADA

Para que possa beneficiar de uma experiência de condução 
irrepreensível, a Marca Citroën recomenda que controle 
regularmente o estado dos amortecedores. O desgaste natural 
do tempo, pode ter consequências prejudiciais para o seu 
conforto e, principalmente, para a sua segurança.

PARA QUE SERVEM OS AMORTECEDORES

• Para manter as rodas em contacto com o solo 
independentemente do estado da estrada.
• Para controlar a oscilação da suspensão sem se opor à folga 
normal das molas.
• Para absorver os ressaltos e estabilizar cada roda.
• Para evitar as vibrações no habitáculo e reduzir a perda de 
aderência entre os pneus e a estrada.

POR QUE MOTIVO SE DESGASTAM OS 
AMORTECEDORES?

Aos 20 000 km um amortecedor foi solicitado,
pelo menos 1 milhão de vezes! 
Estes sofrem um desgaste natural e progressivo associado: 
• à quilometragem percorrida,
• à carga do veículo,
• ao estilo de condução,
• ao perfil da estrada.

> RECOMENDAÇÕES 
Solicite o controlo dos seus amortecedores no seu Reparador 
Autorizado Citroën a partir dos 80 000 km e, em seguida, a 
cada 20 000 km.

Poderá, também, encontrar Guias de Aconselhamento
para os seguintes temas::

 
Gama Eurorepar / Travagem / Peças de Origem /

Revisão / Preços fixos / Climatização /
Kit de distribuição / Escape e silenciadores / Vidros / Pneus /

Escovas limpa-vidros / Bateria / Peças renovadas /
Lubrificantes / Iluminação

SINAIS DE DESGASTE

•  Tendência anormal do veículo para derrapar em curvas 
apertadas.

•“Flutuação do veículo” em curvas largas.
• Estalidos surdos ao passar sobre lombas.
• Oscilações das rodas em aceleração o que resulta na perda de 
aderência.
• Detecção de fuga de óleo para a estrutura do amortecedor.
• Desgaste anormal dos pneus.

A CITROËN ACONSELHA 

Se observar um ou vários destes sinais de desgaste, 
consulte rapidamente o seu Reparador Autorizado 
Citroën. Solicite a verificação dos batentes de 
suspensão aquando da substituição dos amortecedores 
e, se necessário, não hesite em solicitar a respectiva 
substituição.

a sua opinião em citroen.pt


