חפשו אותנו בפייסבוק
כחלק מתפיסת השירות של
רשת צ'ק אפ ,השואפת
להעלות את רמת המודעות
של הלקוחות לחשיבות
הטיפול בצמיגים למען
בטיחות הנסיעה ,השקנו
בחודש יוני את עמוד
הפייסבוק שלנו.
בעמוד תוכלו לקבל מידע רב
ערך בכל הנוגע לבטיחות
המערכות
הצמיגים,
התומכות בהם ובטיחות
הנסיעה ,לקבל תשובות
לשאלותיכם ממומחי צ'ק
אפ ,לקבל פרטים על
הצמיגים ,חבילת ההטבות
ושעות פעילות הסניפים,
להשתתף בתחרויות נושאות
לקבל הטבות
פרסים,
מיוחדות ועוד .
הפעילות ברשת החברתית
היא עוד נדבך בתהליך
שמטרתו הגברת המודעות
והמעורבות של הלקוחות,
למען בטיחות הנסיעה.
אז ...חפשו אותנו בפייסבוק

סניף חולון:
רח' האורגים 11
טל03-6534914 :
סניף אשקלון:
רח' התעשייה 11
אזור התעשייה הצפוני
טל08-6212333 :
סניף נתניה:
רח' יד חרוצים 8
טל09-7886745 :
סניף רמת גן:
רח' תובל 15
טל03-7516196 :

הדרכים הטובות ביותר לחסוך דלק
כתבה שפורסמה בגליון יולי  2012של מגזין
הצרכנות האמריקאי המוביל Consumer
 Reportsמפרטת את הדרכים הטובות ביותר
להשגת צריכת דלק משופרת ,ובכך להתמודד עם
ההתייקרות במחירי הדלק.
הדרך הטובה ביותר ,מסתבר ,כך מדווח המגזין,
היא לקנות מכונית חסכונית יותר בדלק .נכון
אמנם כי נתוני צריכת הדלק הרשמיים של
היצרנים ,שהושגו בתנאי מעבדה ,לא יהיו
בהכרח חופפים לנתונים בפועל ,אך לרוב רכב
חסכוני יותר "על הנייר" יהיה גם חסכוני יותר
במציאות .אבל גם אם רכישת רכב חדש אינה
עומדת כרגע על הפרק ,יש עדיין מספר כללי
"עשה" ו"אל תעשה" ,אותם ניתן לאמץ על מנת
לקצץ בהוצאות הדלק:
עשה
.1שים לב למהירות  -ככל שמהירות הנסיעה
בכביש מהיר גבוהה יותר ,כך צריכת הדלק
תעלה .בדיקה שערך הConsumer Reports -
במספר מהירויות שיוט העלתה כי הורדת
מהירות הנסיעה מ 105 -קמ"ש ל 90 -קמ"ש
מפחיתה את צריכת הדלק בכ 2 -ק"מ לליטר,
בעוד העלאת המהירות מ 105 -קמ"ש ל120 -
קמ"ש מגדילה את צריכת הדלק בכ 2 -ק"מ
לליטר .ההפרש עשוי להיות משמעותי.
 .2השווה מחירים  -באמצעות אפליקציות
לטלפונים חכמים כגון  ,FullTankאו אתרים
כגון  www.delekzol.co.ilניתן להשוות בקלות
את מחירי הדלק בתחנות שונות .בחודש יוני
 ,2012למשל ,נרשם הבדל של  47אג' בין התחנה
היקרה לזולה ביותר .ההפרש בתדלוק מיכל מלא
עשוי להגיע ל ₪ 20 -ואף יותר.

 .3שמור על לחץ אוויר בצמיגים  -צמיגים שלחץ
האוויר בהם נמוך גורמים לצריכת דלק מוגברת,
מאחר שנדרש יותר כוח מהמנוע לסובב אותם.
כמה? בניסוי שנערך ע"י הConsumer -
 ,Reportsהפחתת לחץ האוויר בצמיגים ב-
 10 PSIגרמה לעלייה של כ 5% -בצריכת הדלק.
צמיגים שלחץ האוויר בהם נמוך לא רק גורמים
לצריכת דלק מוגברת ,אלא אף מהווים סכנה
בטיחותית ,מאחר שלחץ אוויר נמוך מפחית את
אחיזת הכביש ומאריך את מרחק הבלימה .הם
גם נשחקים מהר יותר ,ובכך גורמים להוצאה
כספית נוספת .את לחץ האוויר יש לבדוק לפחות
אחת לחודש ,וכמו כן מומלץ לנפח אותם בחנקן
על מנת לשמור על לחץ הניפוח התקין לאורך
זמן .חבילת ההטבות המוצעת לכל הרוכש זוג
צמיגים באחד מסניפי צ'ק אפ כוללת מילוי
בחנקן לא רק בעת רכישת הצמיגים אלא לכל
אורך חייהם וללא הגבלה.
אל תעשה
.1אל תאחסן חפצים מיותרים בתא המטען -
המכונית שלך הפכה למחסן נייד? אל תתפלא
אם צריכת הדלק תהיה בהתאם .היצרנים
מתכננים את הרכב תוך מאמץ להיפטר ממשקל
עודף ,וגם אתה צריך לנהוג כך .עפ"י המשרד
האמריקאי להגנת הסביבה ,משקל עודף של 50
ק"ג יביא לעלייה של כ 2% -בצריכת הדלק.
 .2אל תיתן למנוע להתקרר  -מאחר שהמנוע
יעיל יותר כאשר הוא חם ,עדיף להצמיד זו לזו
נסיעות קצרות שביניהן המנוע לא יספיק
להתקרר ,ובכך להימנע מצריכת דלק מיותרת.
עפ"י ה ,Consumer Reports -כאשר מניחים
למנוע להתקרר בכל פעם לפני נסיעה קצרה,
צריכת הדלק עלולה לגדול ב 1.5 -ק"מ לליטר.

צ'ק אפ מציגה :המותגים שנבחרו ע"י יצרני הרכב המובילים
שוק הצמיגים העולמי הוא שוק תחרותי
במיוחד ,בו מתחרים יצרנים רבים
המייצרים מוצרים דומים לכאורה .עם
זאת ,ההבדלים בין צמיג לצמיג עשויים
להיות משמעותיים ,בפרט אם נזכור כי
לצמיג יש חשיבות בטיחותית ממדרגה
ראשונה ,בהיותו החוליה המקשרת בין
הרכב לבין הכביש .יצרני צמיגים רבים
שואפים להיות הספקים הרשמיים של
יצרני רכב .מעבר למכירות ,המשמעות
היא חותמת איכות של יצרן הרכב,
המאשר כי צמיגים ממותג מסויים
עומדים בסטנדרטים שלו .זאת ,למרות
שאין חובה להתקין על רכב צמיגים
מדגם זהה לזה שהותקנו עליו במקור.
צ'ק אפ גאה להציג צמיגים של מגוון
יצרנים ,שנבחרו לשמש כספקי צמיגים
של יצרניות הרכב המובילות.

ביוני  2012פורסם כי המכונית
העירונית החדשה פולקסווגן אפ,
שטרם הושקה בישראל ,תצוייד
בצמיגי  Falkenמדגם .Sincera SN
בכך מצטרפת פולקסווגן לסוזוקי,
סובארו ודייהטסו ,שעושות גם הן
שימוש בצמיגי  Falkenבהתקנה
מקורית Falken .משתייכת לקונצרן
הצמיגים היפני  ,Sumitomoהשישי
בגודלו בעולם ,המחזיק גם בצמיגי
 .Dunlopצמיגי  Falkenמשלבים
איכות גבוהה עם מחיר משתלם.

הקוריאנית
הצמיגים
יצרנית
 Hankookנבחרה לאחרונה ע"י
 BMWכספקית הצמיגים לסדרה 3
החדשה .הדבר עשוי להישמע מפתיע,
אבל למעשה מדובר בצעד מתבקש,
מאחר ש Hankook -מספקת כבר
היום צמיגים לשתי סדרות דגמים
של  .BMWבהיותה יצרנית הצמיגים
הגדולה בדרום קוריאה והשביעית
בגודלה בעולם Hankook ,היא כיום
ספקית הצמיגים הרשמית של יותר
מ 10 -יצרני רכב! מטבע הדברים,
היא מספקת את מרבית הצמיגים

לדגמים המיוצרים בדרום קוריאה,
וביניהם יונדאי ,קיה ושברולט .בנוסף,
היא מספקת צמיגים עבור הרכבה
מקורית של חלק מדגמי אודי,
פולקסווגן ,פורד ואופל.

 - Ventus S1 evo2הצמיג החדש
של  BMWסדרה  3מבית Hankook

רכב הפנאי החדש מבית מאזדה,
 ,CX-5שזכה לביקורות מצויינות,
מגיע כשהוא מצוייד בצמיגי Toyo
מסדרת  .Proxesצמיגים אלה הינם
משלימים לטכנולוגיית SkyActiv
של מאזדה ,שנועדה לשלב הנאה,
בטיחות וחסכון ,Toyo .יצרנית
הצמיגים היפנית ,היא ספקית
הצמיגים העיקרית של מאזדה,
ומספקת את הצמיגים לדגמי  3 ,2ו-
 5שלה.
 Toyoמייצרת צמיגים ברמה גבוהה
במיוחד ,ומתגאה בסדרות דגמים
המותאמים לרכבי שטח ,ספורט

מאזדה  - CX-5מגיע עם צמיגי Toyo

על מגוון הצמיגים הנמכרים ברשת
צ'ק אפ נמנה גם היצרן המוביל
בדרום-מזרח אסיה .GT Radial -
מפעלי  GT Radialהם מהמתקדמים
ביותר בעולם והצמיגים המיוצרים
בהם נמכרים בלמעלה מ 80 -מדינות.
הצמיגים מותקנים בהתקנה מקורית

על מגוון כלי רכב המיוצרים בסין
ובמדינות השכנות ,ביניהם דגמי
 ,Great Wallשחלקם
היצרנית
מיובאים לישראל .בסקרים מקצועיים
שפורסמו במספר מדינות זכו צמיגי
 GT Radialלשבחים רבים ודורגו
כצמיגים המובילים בתמורה לכסף.

ויוקרה .בשל כך ,נבחרה Toyo
כספקית הצמיגים של דגמי ספורט
ויוקרה רבים הנמכרים בעולם,
וביניהם אודי  TTו ,S6 -רנו מגאן
ספורט  ,R26לקסוס  ISוגם חלק
מדגמי טויוטה פריוס ההיברידית.

