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כללי  ז הב
לחיסכו  בדלק



לחצי או ויר נכוני� בצמיגי�

לח� לא  תקי 
 בצמיג יגרו� 

להתנגדות גדולה לגלגול

ועקב כ� לצריכת דלק מופרזת 

!מיותרתו



נהיגה מ תוכננת מראש 

נהיגה מתוכננת תמנע ה אטות  

והאצות  מיותרות ובכ� תמנע  

!מיותרתצריכת דלק 



ד נכו "סל/עבודה בהיל ו�

).ד גבוה"בגלל סל(נסיעה בהילו� נמו� תגרו� לצריכת דלק גבוהה •

.יסחובנסיעה בהילו� גבוה תגרו� לכ� שהרכב לא •

 למהירות ולמצב לנסוע בהילו� המתאי�חשוב מאוד 

! דלק מיותריצרו� ולא יסחובכ� הרכב , הנסיעה

As#Tronic #ב

עדי, להשתמש במצב העברת 

. הילוכי� אוטומטית



שימוש  בבקרת שיוט

בקרת השיוט תגרו� לרכב 

לנסוע במהירות קבועה ובצורה 

. הכי חסכונית



לא  ל הש איר מנוע עובד שלא  לצ ור�

) המתנ ה(מנוע עובד במצב עמידה 

יעלה את צריכת הדלק במידה ניכרת

. ויגרו� לשחיקה בחלקי� המכניי� של המנוע



ת
 לרכב אנרגיה תו� שימוש 

בכמה שפחות דלק

אל תית
 לרכב יותר 

מדי אנרגיה

השתמש בצורה יעילה 

באנרגיה שיש לרכב

1

2

3

1 2 נהיגה חסכונית3



ד המסומנת  "גזרת מד הסל

מס מנת א ת התוו� היעיל , בירוק

והחסכוני ביותר של המנוע

1

נהיגה חסכונית

ת
 לרכב אנרגיה תו� שימוש 

בכמה שפחות דלק



,כאשר לא לוחצי� על דוושת הגז

אפסצריכת הדלק היא 

אל תלח� על הגז 

כשלא צרי�

עזוב את דוושת 


הגז בזמ

2

נהיגה חסכונית

אל תית
 לרכב יותר 

מדי אנרגיה



במצב שבו הגז אינו לחו� ואי
 צור� בבלימת 

כדי , יש לנהוג בהילו� גבוה ככל שנית
, מנוע

להוריד את התנגדות המנוע לתנועה 


, הקט
 ככל הנית

גורמי� המתנגדי� 

לתנועה 

הימנע מבלימות 

והאצות מיותרות

3

נהיגה חסכונית

השתמש בצורה יעילה 

באנרגיה שיש לרכב



סגנו
 נהיגה כללי

נסה לצפות מראש 

את מה שיתרחש 

על הכביש

הימנע מלחיצות 

מיותרות על הגז 

ועזוב בזמ
 את 

הדוושה

נהיגה חסכונית



סגנו
 נהיגה כללי

נהיגה חסכונית

נסה לשמור על 

מהירות קבועה 


ככל הנית



:ד"תסתכל על מד הסל

: א� נופל מהר-

 הורד הילו� של�-

בתחתית התחו � הירוק

:  א� נופל לאט-

 הורד חצי הילו�-
בתחתית התחו � הירוק   

: אל תאבד מ הירות לפני תחילת עליי ה

 יש ללחו� על הגז עד סופו בזמ
 המתאי�#

ד "הורד הילוכי� עד שהסל

מתייצב בתחו� הירוק

נהיגה בעלייה



העלאת הה ילו � מורידה את  העלאת הה ילו � מורידה את  

תצרוכת הדלק תצרוכת הדלק 

נהיגה בעלייה

:ד"תסתכל על מד הסל

:  א� עולה לאט#

 תעלה בחצי הילו�-
בחלק העליו
 של התחו� הירוק

: א� עולה מהר#

 תעלה בהילו� של�-
בחלק העליו
 של התחו� הירוק



80 � 85 km/h

85 � 90 km/h

+ 6% דלק

+ 7% דלק

מהירות גדולה יותר גורמת 
לצריכת דלק גדולה יותר

 טו
40 #רכב העמוס ב* 
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