טיפים לחסכון בדלק
רבים וטובים מכירים את זה .מאז שיש לנו רכב ,אנחנו לא מכירים
אוטובוסים ,לא רוכבים על אופניים ,ואפילו לא הולכים ברגל.
התרגלנו .הרכב משדרג לנו את החיים ,ובקלות )אם לא מחשיבים את
הפקקים( אנחנו נוסעים ממקום למקום ונהנים מחוויית נסיעה מרגיעה.
רק סוגיה אחת נשארה ועודנה תלויה באוויר .סוגיית הדלק .מחירי
הדלק עולים בקצב מסחרר .ואנחנו נמצאים במרוץ תמידי אחריו ,כבולים
למחיר .אז מה עושים?
לא נאמר לכם עכשיו לקנות מכונית היברידית ,וגם לא נאלץ אתכם
להתחיל לנסוע באוטובוסים ולהיפטר מהרכב ,אבל כן נוכל לתת לכם
טיפים שווים ,שאם תעקבו אחריהם ,אבל בעיקר אם תפנימו ותיישמו,
תוכלו לחסוך לא מעט בצריכת הדלק שלכם .הכל עניין של מודעות.

אז קבלו
בדלק!

את

עשרת

הטיפים

לחיסכון

בחרו תחנת דלק שמציעה מחיר זול יותר .כן ,זה קיים .רק צריך לכתת
מעט את הרגליים )רגע ,אבל אתם עם רכב (..יש תחנות שנותנות שירות
עצמי מוזל שחוסך לא מעט .מה זה דורש מאיתנו? פשוט .היכרות בסיסית
עם מנגנון פתיחת מכסה הדלק והפעלת המשאבה .ההוראות נמצאות בספר
הרכב שקיבלתם ,ואם אתם מסתבכים תוכלו גם למצוא אותם באינטרנט.
פשוט ,וחוסך .שווה להתחיל לאמץ!
יש לכם חפצים כבדים בתא המטען? הוציאו אותם .הכלל פשוט .חפצים
כבדים מעלים את משקל הרכב ,וכתוצאה מכך גם צריכת הדלק עולה .הרכב
שלכם הוא לא מחסן .לשם כך קניתם בית עם בוידעם ) .ואם לא ,אז זה
הזמן(
יש לכם התקנים חיצוניים? תוציאו אותם! הוספה של התקנים חיצוניים
פוגעת ביעילות האווירודינאמית ומעלה את התנגדות הרוח ואת צריכת
הדלק .מדובר על שלל מתקנים כמו נשיאת אופניים וגגונים .גם אם אתם
מתכננים בקרוב נסיעה לאיקאה ,השתמשו בהם רק ביום הנסיעה עצמה .אם
אתם נוסעים למקום מפגש לקראת רכיבת אופניים ,מומלץ לאפסן אותם
בתוך הרכב.

אתם באמת צריכים עכשיו מזגן? המזגן מגדיל את צריכת הדלק ,ובמיוחד
בנסיעות עירוניות .אם לא מדובר על אוגוסט ,ואפשר עוד לנשום דרך
החלונות בדרכים ,עשו זאת .אתם יכולים להיות מופתעים מכמה זה
יחסוך.
שמרו את הנהיגה הפרועה למכוניות מרוץ .נהיגה פרועה ,מהירה
ואגרסיבית ,שכרוכה בלחיצות נמרצות על דוושת הגז והברקס ,שורפות
לכם דלק בלי חשבון .אז שמרו על נהיגה בטוחה ,בלימות מיותרות
ומרחק.
בדקתם נפח? חשבו רגע ,מתי היתה הפעם האחרונה שבדקתם את הנפח של
הצמיג? לחץ אוויר לא נכון יכול להגדיל את צריכת הדלק באופן
משמעותי ולגרום ממש לתאונה .לכן אם לא ביצעתם ,בצעו זאת במידיי.
אל תעברו את ה 100 -קמ"ש .כאשר אתם עוברים את ה 100-קמ"ש ,צריכת
הדלק עולה באופן משמעותי .הנהיגה הכי חסכונית ,היא נהיגה של 90
קמ"ש .זוהי מהירות שבה ניתן גם להנות מהנוף שמצוי בצידי הדרך ,גם
לשמור על החיים שלנו) ,אה ,וגם לחסוך בדלק ,אבל אחרי ששמרנו על
החיים שלנו ,זה כבר מעט שולי…(
בצעו הערכת מצב על ידי איפוס הקילומטראז' .בכל פעם שאתם מתדלקים,
לחצו על כפתור האיפוס שנמצא מתחת לשעון של הקילומטראז' .חשבו כמה
קילומטרים לליטר ביצעתם בנסיעה האחרונה ,ותשוו את הנתון לפעם
האחרונה שבדקתם .אם לא השתנה דבר בשגרת הנסיעה ובכל זאת היתה
ירידה מהותית ,כנראה שיש תקלה ברכב ,שווה לבדוק את זה.
טיפולי מנוע ,ביג טיים .הקפידו על תחזוק נכון של הרכב ,על
טיפולים שוטפים בזמן) ,עם כל הנוזלים האיכותיים( ועל טיפולי
מנוע .אלו יסייעו לכם לשמור על ערך הרכב וכמובן לשלם פחות על
הדלק.
תקנו אופניים .או תלמדו לרכב .אם באמת החלטתם לחסוך בדלק ,עשו
זאת בכיף .כך תוכלו להכניס לחיים שלכם גם הנאות נוספות.
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