איך לחסוך בדלק
איך לחסוך בדלק
נזהרת – חסכת !
העלייה התכופה במחירי הדלק מחייבת נקיטת אמצעים שונים לחיסכון
בו ,שימת לב לפרטים שונים עשויה לחסוך לכם כסף רב:
הימנעות ,ככל שניתן ,משימוש בבלם )ברקס( ,מאחר שבלימת הרכב קוטעת
את המומנטום שלו ומחייבת את האצתו מחדש ,כרוכה בשימוש בכמות
גדולה של בנזין.
נהיגה זהירה ומתונה .נהיגה פרועה עלולה לגרום לבזבוז של עד פי
שניים מכמות הדלק.
אם אתם ממתינים בתוך רכב זמן ממושך -כבו אותו .אין סיבה לצריכת
דלק מיותרת כאשר אינכם נוסעים.
במידת האפשר -העדיפו מכוניות חדשות שצריכת הדלק שלהן פחותה יותר
בהשוואה למכוניות מדגם ישן יותר.
הקפידו על ניפוח צמיגים )לאחר נסיעה קצרה בלבד ,בעוד הצמיגים
חמים( למידה המצוינת על ידי היצרן.

לא

על תעמיסו מטען מיותר.
החליפו במועד את מסנן האוויר.
הימנעו ככל שניתן משימוש במזגן בעת נהיגה בתוך העיר אבל בנהיגה
בין עירונית עדיף מזגן מאחר שנהיגה בחלונות פתוחים פוגעת
באווירודינמיקה של המכונית.
העדיפו הליכה ברגל על נסיעה במכונית ) קל להגיד ,הא?(
שמרו על נהיגה במהירות אחידה ,הואיל ועצירות-פתאום כמו גם האצה
פתאומית גורמות לצריכת יתר של דלק .ככל שניתן ,רצוי להימנע
מעצירת מוחלטת כשהרמזור אדום ולהעדיף ,במידת האפשר ,גלישה אטית

עד לקו העצירה.
אין שום צורך בחימום המנוע לפני הנסיעה הראשונה ברכב .ניתן ורצוי
להתניע ולהתחיל בנסיעה לאלתר.
אולי לא מופרך להוסיף -קבעו סכום קצוב ,מוגבל ,להוצאה חודשית
עבור דלק והשתדלו לעמוד בה .אם וכאשר בחודש מסוים יש חריגה ,בגלל
נסיעה בלתי צפויה,השתדלו לאזן אותה בחודש הבא.
השתדלו לנסוע עם שותפים ולהתחלק בהוצאות הנסיעה .זה מוצדק וזה
לגיטימי בהחלט.
העדיפו שימוש בתחבורה ציבורית.
הקפידו על טיפולי רכב סדירים במוסך.

חיסכון -צו השעה
יש אנשים המתגוררים במקומות ,אשר הנגישות שלהם -ההגעה אליהם
והיציאה מהם-כמעט בלתי אפשרית ללא שימוש ברכב פרטי ,אבל גם כאשר
הרכב הוא כלי התחבורה היחיד הזמין וגם כאשר עיקר השימוש בו הוא
לצרכי עבודה ומשק בית ,ניתן לשקול צמצום השימוש בו ,אם על ידי
ריכוז סידורים שונים לנסיעה אחת ועם בדרכים יצירתיות אחרות ,אשר
ההכרח לצמצם את ההוצאות כל דלק מחייב את מציאתן או את סלילתן….
אם תעברו על הסעיפים השונים המוצעים כאן כצעדים לחיסכון בדלק
תוכלו להיווכח כי רובם ככולם ניתנים למימוש וליישום ללא קושי.
הבנת ההכרח לחסוך בהוצאה על דלק ודאי תקל עליכם לעשות זאת.
השאר פרטים ויועץ שירות מייד איתך

