
Αυτοκίνθτο και οικονομικι οδιγθςθ για... περιόδουσ κρίςθσ!! 

Ζνασ μείηον προβλθματιςμόσ ςτθν περίοδο κρίςθσ οπου διανφουμε είναι αναμφίβολλα θ 

μείωςθ των εξόδων μασ. Ζτςι λοιπον και ςτο αυτοκίνθτο, κάποια μικρά μυςτικά μποροφν να 

μασ ωφελιςουν ςτθ μείωςθ κατανάλωςθσ καυςίμου ςε βακμό πολφ ςθμαντικό που κα 

κάνει αιςκθτι διαφορά. Αναλυτικά λοιπον και ςυγκεκριμζνα ζχουμε: 

Συντήρηση:                                                              
Μπορεί   το κόςτοσ ςυντιρθςθσ ενόσ αυτοκινιτου να μοιάηει δυςβαςταχτο και μθ αναγκαίο 

λόγω εποχισ, όμωσ θ ςυντιρθςθ είναι θ κατ'εξοχιν αιτία κατα μεγάλο ποςοςτό για 

μειωμζνθ κατανάλωςθ! Σκεφτείτε απλά οτι για ενα οποιοδιποτε όχθμα χρειάηονται απο 

90-150 Ε για ζνα γενικό service. Χριματα που κα διακζςετε μια φορά το χρόνο. Αν το 

αυτοκίνθτο δεν είναι ςυντθρθμζνο, δεν κανει ςωςτι καφςθ και ζτςι κάκε οδθγόσ χάνει 50-

100 Ε (ανάλογα των χιλιομζτρων που πραγματοποιεί) μόλισ ς΄ζνα μινα. (Ουςιαςτίκα χάνει 

ς'ζνα μινα τα χριματα μιασ ετιςιασ ςυντιρθςθσ.) 

     2. Ελαςτικά : 

Αμζςωσ επόμενο και κακοριςτικό ρόλο για μειωμζνθ κατανάλωςθ ζχουν τα ελαςτικά του 

οχιματόσ μασ. Αφοφ λοιπον ζχουμε επιλζξει για το όχθμα μασ τουσ ςωςτοφσ τφπουσ 

ελαςτικών (δθλαδι τθν προτεινόμενθ διάςταςθ απ τον καταςκευαςτι), εμείσ το μόνο που 

ζχουμε να κάνουμε είναι να φροντίηουμε για τθ ςωςτι πίεςι τουσ. Καλό είναι λοιπόν μια 

φορά τθ βδομάδα, φτάνωντασ ςτο γειτονικό μασ βενηινάδικο, να ελζγχουμε τθν πίεςθ των 

ελαςτικών μασ. Η κατάλλθλθ πίεςθ υποδθλώνεται ςε κάκε όχθμα με αυτοκόλλθο, 

αναλόγωσ μάρκασ και μοντζλου, ςτα εξθσ ςθμεία: 

Πόρτα οδθγοφ (κάτω απ΄τθν κλειδαριά) 

Πόρτα ςυνοδθγοφ (ομοίωσ) 

Πορτάκι τάπασ πλιρωςθσ καυςίμου 

     3. Καφςιμα 

Η χριςθ βενηίνθσ 100 οκτανίων ωσ πολφ οικονομικότερθ είναι ζνασ μφκοσ. Δεδομζνου οτι 

είναι πιο ακριβι, είναι λογικό να ''βγάλει'' περιςςότερα χιλιόμετρα (αυτονομία), όμωσ αν 

αναλογιςτοφμε τισ φκορζσ που πραγματοποιεί ςτον κινθτιρα (όπου κα τισ αναλφςουμε 

ςφντομα ςε επόμενο άρκρο)   είναι δυςανάλογα πιο ''καταςτροφικι'' για τθν τςζπθ μασ. 

Ζνα απλό και ςφντομο παράδειγμα είναι οτι ςε κανζνανα βιβλίο οδθγιών, κανζνασ 

καταςκευαςτισ δεν τθν προτείνει  (με εξαίρεςθ κάποια ''υπεραυτοκίνθτα'' που όπωσ 

φαντάηεςτε τουσ κατόχουσ τουσ δεν τουσ επθρεάηει θ οικονομικι κρίςθ). Η χριςθ 



υγραερίου δεν ενδείκνυται (κα μιλιςουμε ουςιαςτικά και εκτενζςτερα επι του κζματοσ ςε 

επόμενο άρκρο.) 

    4. Τρόποσ Οδιγθςθσ 

Ευκόλωσ εννοοφμενο είναι οτι ο τρόποσ οδιγθςθσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τθν 

κατανάλωςθ. Επιγραμματικά λοιπον, κάποια πράγματα που κα πρζπει να ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ 

κατα τθν οδιγθςθ είναι:  

ΔΕΝ ξεκινάμε με το που βάλουμε τθ μθχανι ςε λειτουργία. Περιμζνουμε πάντα 

τουλάχιςτον 5 λεπτά, ειδικά τον χειμώνα. 

Δεν κάνουμε απότομεσ εκκινιςεισ 

Δεν επιταχφνουμε απότομα ανευ λόγου και αιτίασ   

Δεν επιβραδφνουμε απότομα και τελευταία ςτιγμι 

Δεν χρθςιμοποιοφμε όλο το φάςμα των ςτροφών του κινθτιρα (ειδικά μζςα ςτθν πόλθ, 

που είναι ανώφελο) αλλά και δεν τον κουράηουμε ςε πολφ χαμθλζσ ςτροφζσ. Ζνα φάςμα 

2800-3500 ςτρ/λ είναι το πλιρωσ οικονομικό και φυςικά αςφαλζσ για τον οδθγό και τθ ηωι 

του κινθτιρα. 

Τζλοσ δεν είναι αναγκαίο να είμαςτε εμείσ μπροςτά απ'όλουσ. Δοκιμάςτε να βάλετε ςτθν 

κακθμερινότθτα ςασ τθν οδιγθςθ πίςω απο φορτθγά, ςε απόςταςθ αςφαλείασ. Αυτά 

ανοίγουν τον αζρα και το όχθμα ςασ ζχει μθδενικι αντίςταςθ.  

     5.Ηλεκτρικά-κλιματιςμόσ-Αντιλιακζσ μεμβράνεσ 

Τα παραπάνω είναι ςτοιχεία ςχεδον αλλθλζνδετα. Η παραγωγι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

ςτο αυτοκίνθτο γίνεται με μθχανικό τρόπο μζςω του δυναμό. Η μπαταρία είναι απλά 

αποκικθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθν πρώτθ εκκίνθςθ του κινθτιρα κακωσ και για τισ 

λειτουργίεσ όταν είναι ςβθςτόσ ο κινθτιρασ. Ζτςι οςα περιςςότερα εξτρα φώτα, φωτάκια, 

θχεία ζχουμε ςτο όχθμά μασ, τόςο περιςςότερο μθχανικό εργό απαιτείται  απ΄τον κινθτιρα 

αυξάνωντασ τθν κατανάλωςθ καυςίμου. Κατα τον ίδιο τρόπο λειτουργεί κ το A/C 

(κλιματιςμόσ). Αλλόγιςτθ χριςθ του κλιματιςμοφ αποφζρει πάντα αυξθμζνθ κατανάλωςθ. 

Μια ουςιώδθσ λφςθ λοιπον είναι τα φιμε (αντιθλιακζσ μεμβράνεσ). Οι εγκεκριμζνεσ απ'το 

κράτοσ μεμβράνεσ, ςωςτά τοποκετθμζνεσ, μασ βοθκοφν να χρθςιμοποιοφμε το καλοκαίρι 

λιγότερο τον κλιματιςμό κακώσ πρώτον το αυτοκίνθτο όπωσ πριν λόγω απώκθςθσ των 



θλιακών ακτινών απ'τισ μεμβράνεσ και δευτερον χρειάηεται πολφ λιγότερο χρόνο ο 

κλιματιςμόσ να δροςίςει τθν καμπίνα του οχιματοσ. 

     6.Χώροσ αποςκευών-Φορτία 

Είναι λογικό ο κινθτιρασ μασ να ηορίηεται περιςςότερο όταν το βάροσ του οχιματοσ 

αυξάνεται. Ζτςι επιδιώκουμε μόνιμα να κάνουμε εναν ζλεγχο ςτουσ χώρουσ και ειδικά ςτο 

πορτ-μπαγκάη  για τυχόν περιττά αντικείμενα. Ενδεικτικά ς'ζνα αυτοκίνθτο 1.400 κυβικών 

με περιττό βάροσ 100 κιλών                ςτον χώρο αποςκευών θ αφξθςθ κατανάλωςθσ είναι 

περίπου 0,8 l/100 klm. Σχεδόν 1 λίτρο δθλαδθ για απόςταςθ 100 χιλιομζτρων. Η ηθμιά είναι 

διπλι οταν το εξτρα φορτίο  είναι ςτθ ςχάρα του οχιματοσ διότι εκεί οι αρνθτικοί 

ςυντελεςτζσ είναι δυο: Αφενόσ το βάροσ όπωσ αναφζραμε, αφετζρου θ αεροδυναμικι του 

οχιματοσ θ οποία μειώνεται ςε ςχζςθ με τθ μελετθμζνθ απ΄τον καταςκευαςτι. Αυξάνεται θ 

αντίςταςθ και κατα ςυνζπεια το ζργο του κινθτιρα μεγαλώνει. 

Όπωσ διαπιςτώςατε λοιπόν αρκετζσ ιδζεσ και λφςεισ υπάρχουν για τθν μείωςθ 

κατανάλωςθσ καυςίμου. Δοκιμάςτε κάποια απ΄τα μυςτικ'α και κα εκπλαγείτε κετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτασ τουσ. 
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