
Află mai multe,
alimentează mai rar.
Think Blue.

TECHNOLOGIES



Ce 
înseamnă 
Think
Blue?

Cei care construiesc
maşini au o mare 
răspundere.

Faţă de clienţi şi faţă de mediu. Astfel, dezvoltarea durabilă este un obiectiv al 
nostru şi îl tratăm mai mult decât ca pe o simplă intenţie. 

Mai puţine vorbe şi mai multe fapte. În fiecare zi. Noi numim această
atitudine „Think Blue.”.  De exemplu, prin campania “O mașină nouă, un 
copac plantat”. Volkswagen a plantat câte un copac pentru fiecare mașină 
vândută în România. În total, Volkswagen a plantat peste 70.000 de puieți 
în zonele afectate de inundații și în zone cu despăduriri masive din județul 
Călărași.

Însă, când vine vorba de Think Blue partea bună este că şi tu te poţi implica. 
Împreună ajutăm la protejarea mediului. Hai să fim mai responsabili faţă de 
mediu şi când suntem la volan! Şi mai implicaţi. În maşină, acasă, oriunde. 

Tehnologia noastră BlueMotion Technologies impune deja noi standarde. 
Pentru noi, construirea de maşini cu emisii reduse de CO2 este doar începutul. 
Următoarele provocări sunt utilizarea cât mai eficientă a acestor maşini şi 
reducerea consumului. Pe acestea le putem realiza împreună.

Broşura pe care o citeşti serveşte acestui scop. Îţi va arăta cât de uşor e să 
protejezi mediului şi să economiseşti combustibil.

Este timpul pentru Think Blue.
Implică-te!

O mașină nouă,
un copac plantat.



Fiecare metru contează.

Dacă tu consumi mai puţin combustibil în fiecare zi, cu toţii avem de câştigat. 
În primul rând, tu vei avea mai mulţi bani în portofel, noi toţi vom ajuta la 
protejarea mediului, iar noi, cei de la Volkswagen, suntem şi mai motivaţi să 
construim maşini care să consume chiar mai puţin.

Dar există deja multe metode de a conduce mai economic. Pentru început, este 
important să cunoşti cum obţine producătorul informaţiile legate de consumul 
maşinilor sale. Aceste cifre au la bază NEDC (New European Driving Cycle 
– Noul Ciclu European de Condus), o metodă reglementată de lege pentru 
determinarea consumului. NEDC este compus din trei valori ale consumului: 
urban, extraurban şi mixt. Aceste valori sunt folosite pentru a compara 
consumul diferitelor autovehicule. Iar cei care ştiu că fiecare autovehicul 
consumă diferit în funcţie de stilul de condus, vor putea face uşor economii.
 
Sfaturile noastre te vor învăţa chiar mai mult. Tehnologia modernă este doar 
una dintre cele două pârghii ale condusului economic. Stilul tău de a conduce 
este cea de-a doua. Citeşte mai departe şi află cum poţi îmbina tehnologia 
eco cu un condus economicos.  

Citeşte în paginile următoare despre cât de mult poţi influenţa consumul 
maşinii tale și despre cum îl poţi reduce considerabil. 

Descoperă şi tu cum poţi alimenta mai rar!
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Conduci relaxat, consumi mai puţin.
Condu preventiv şi modern.

Schimbi viteza mai devreme,
alimentezi mai târziu.
Foloseşte cea mai mare treaptă
de viteză posibil.

Acceleraţie, schimbarea benzii, frână şi din nou acceleraţie... Condusul agresiv nu îţi consumă doar nervii, 
ci şi combustibilul. Condusul preventiv însă îţi face economii. Dacă conduci liniştit şi constant, dacă apeşi 
mai rar pedala de frână, dacă mergi în ritmul traficului şi exploatezi forţa de inerţie, atunci vei consuma 
mult mai puţin combustibil, vei conduce mai relaxat şi mai în siguranţă.

De altfel, stilul de condus modern contribuie la fluidizarea traficului. Astfel nu doar nervii şi sănătatea ta 
vor avea de câştigat, ci şi mediul... cu condiţia ca toţi să ne implicăm.

Condusul la turaţii reduse dăunează motorului? Este doar un mit! Motoarele moderne TDI şi TSI 
funcţionează cel mai bine în treapta a 3-a de viteză cu 30 km/h, dezvoltând deja de la 2.000 rpm un 
cuplu uimitor.

Ce altceva mai poţi face dacă eşti la volanul unei maşini cu transmisie manuală? La plecarea de pe 
loc, foloseşte treapta a 2-a imediat după ce ai parcurs o lungime de maşină. Iar când schimbi în trepte 
superioare, este de multe ori de ajutor să sari o treaptă, dacă situaţia de mers îţi permite. Când conduci în 
pas cu traficul, alege mereu cea mai mare treaptă posibil, iar efectul va fi similar cu cel pe care îl cunoşti 
deja de la mersul pe bicicletă. 50 km/h în treapta a 5-a nu mai constituie o problemă pentru majoritatea 
maşinilor din zilele noastre. În măsura în care maşina merge lin şi confortul acustic este în limite bune, 
turaţia este cea bună. Iar poluarea fonică şi consumul de combustibil sunt mult
diminuate! Dovada? Afişajul pentru consumul instantaneu al maşinii tale Volkswagen!

Dar dacă conduci o maşină cu transmisie automată? Evită să apeşi pedala de acceleraţie la maxim şi 
ridică puţin piciorul de pe acceleraţie. Astfel sistemul automat comută în treapta următoare mai mare 
şi economiseşte combustibil. Dar transmisia automată DSG de la Volkswagen face deja toate acestea, 
automat: găseşte momentul optim pentru schimbarea treptei de viteză şi scade consumul cu până la 20%, 
în comparaţie cu transmisia automată obişnuită. Automat, evident!

Potenţial de economisire Potenţial de economisire

în traficul urban în traficul urbanpe şosea pe şosea
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 litri
 litri

consum suplimentar
pentru 100 km, din
cauza sistemului
de climatizare

Lăsa maşină să meargă de la sine.
Exploatează forţa de inerţie.

Confort mare, consum mic.
Foloseşte dotările cu moderaţie.

Folosind tehnicile corecte de condus, poţi economisi cu adevărat. Ştii cum poţi obţine un consum
instantaneu de exact 0,0 l/100 km? Lăsând maşina să ruleze, după ce ai ridicat piciorul de pe 
acceleraţie, fără a decupla transmisia. Astfel este întreruptă alimentarea motorului cu combustibil şi 
maşina nu consumă în acest timp nici o picătură de carburant. Este cel mai bine să foloseşti această 
metodă inteligentă atunci când foloseşti frâna de motor. Adică atunci când cobori o pantă sau când te 
indrepţi spre un semafor cu lumină roşie.

Chiar dacă decuplezi cutia de viteze, maşina consumă mult mai puţin. Această variantă este eficientă 
mai ales în situaţiile în care poţi parcurge distanţe mai mari cu ajutorul forţei de inerţie (bineînţeles fără 
a incomoda participanţii la trafic care se deplasează în urma ta). Această variantă este utilă şi pentru 
coborârea pantelor, însă doar atunci când unghiul de înclinare nu este prea mare.

Dotările sporesc confortul în maşină, dar folosirea lor excesivă sporeşte şi costurile. Sistemul de
climatizare, de exemplu, consumă combustibil... şi nu în cantităţi mici. Pentru a reduce şi a menţine 
temperatura interioară în perioadele călduroase ale verii, sistemul are nevoie de până la 2 l/100 km la 
viteză mică! Dar temperatura poate fi redusă (deci şi consumul), şi prin simpla aerisire a maşinii înainte 
de pornire sau rulând pentru scurt timp după pornire cu geamurile deschise, pentru ca aerul cald să fie 
evacuat.

La fel, şi sistemul de încălzire a lunetei şi cel de încălzire a scaunelor sunt consumatoare de combustibil. 
Aşa că te sfătuim să dezactivezi încălzirea, imediat ce luneta este degivrată şi scaunele sunt încălzite.

Este bine să verifici în mod repetat în timpul deplasărilor ce dotări sunt activate şi de care dintre acestea 
ai cu adevărat nevoie. Bugetul tău va fi mai mare!

Potenţial de economisire Potenţial de economisire

în traficul urban în traficul urbanpe şosea pe şosea
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Consum combustibil
pentru 100 km  litri

Economiseşte din mers.
Verifică presiunea din anvelope.

Economie la cald.
Evită parcurgerea distanţelor scurte.

Economia de combustibil începe înainte să porneşti la drum, printr-o simplă verificare a anvelopelor! 
Rezistenţa la rulare contribuie cu până la 15% la consumul total. Când creşti presiunea din pneuri până 
la valoare recomandată pentru încărarea maximă (valorile sunt indicate pe clapeta buşonului de
alimentare), rezistenţa la rulare se reduce, la fel şi consumul.

Când cumperi anvelope, este recomandat să le alegi pe cele cu rezistenţa la rulare cât mai redusă: astfel 
vei economisi combustibil cu până la 3 %. În plus, aceste pneuri sunt şi mai silenţioase...

Cei care cumpără maşini noi nu trebuie să-şi facă griji: rezistenţa la rulare este unul dintre criteriile de 
selecţie pentru pneurile standard cu care sunt livrate modelele Volkswagen din fabrică. 

Motorul tău consumă cel mai mult atunci când este rece. Adică, dacă foloseşti maşina pe distanţe foarte 
scurte, consumul va ajunge la până 30 l/100 km!

Dar dacă rezolvi cât mai multe cu un singur drum, vei economisi, pentru că motorul poate să atingă mai 
devreme temperatura corespunzătoare de funcţionare şi astfel va consuma mult mai puţin.

Hai să mai înlăturăm un mit: dacă motorul este lăsat pornit, pentru a se încălzi înainte de plecare,
consumul nu va fi mai mic, ba mai mult, va creşte. Această procedură este inutilă din punct de vedere 
tehnic şi chiar interzisă prin lege. Deci poţi economisi combustibil planificându-ţi din timp drumurile. 

Potenţial de economisire Potenţial de economisire

în traficul urban în traficul urbanpe şosea pe şosea
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mai puţin
consum
de combustibil

  %

Consum suplimentar
pentru 100 km

  litri

Uleiul potrivit înseamnă consum potrivit.
Foloseşte un ulei versatil.

Fii aerodinamic.
Redu rezistenţa aerului.

Cu cât motorul este mai bine lubrifiat, cu atât emisiile sunt mai mici. Acest lucru este foarte important 
pentru pornirile la rece şi pentru distanţele scurte. Astfel, uleiul de motor de bună calitate trebuie să se 
disperseze foarte repede.

Uleiurile versatile nu pot fi surclasate în această privinţă. Mulţumită acestora, consumul de
combustibil scade cu până la 5 % faţă de uleiurile obişnuite. Deci, preţul mai mare de achiziţie este 
recuperat aproape la fel de rapid precum se dispersează uleiul în motor. Din acest motiv, aproape toate 
modelele Volkswagen sunt livrate din fabrică cu uleiuri ce dispun de caracteristici versatile.

Tot ce mai trebuie să faci acum este să urmăreşti nivelul uleiului, să respecţi intervalele  pentru schimbul 
de ulei şi să utilizezi uleiurile agreate de Volkswagen. În acest fel nimic nu va mai sta în calea condusului 
ecologic!

Caracteristicile aerodinamice favorabile reprezintă cheia pentru un consum mic, mai ales la deplasarea 
cu viteză mai mare. Din acest motiv caroseria modelului tău Volkswagen este astfel concepută încât să 
ofere vântului cât mai puţine „suprafeţe de atac”. Dar structurile montate pe plafon, precum suporturile 
pentru biciclete sau cutiile de portbagaj, anulează acest avantaj.

Nu trebuie să renunţi complet la aceste sisteme, dar încearcă să le foloseşti doar când este cu adevărat 
nevoie. În cazul creşterii rezistenţei aerului cu 33 %, la 160 km/h, consumul creşte cu până la 2 l/100 km!

Prin urmare, merită măcar să te mai gândeşti o dată la acest aspect: între două weekend-uri de ski sau 
de mountainbikeing, demontarea suporturilor de plafon este utilă. Aşa, caracterul aerodinamic al maşinii 
va fi restabilit pentru drumurile de zi cu zi. Încearcă şi tu! Merită!

Potenţial de economisire Potenţial de economisire

în traficul urban în traficul urbanpe şosea pe şosea
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pentru 100 kg
la 100 km

 
 

  
 

Recomandare pentru
economisirea combustibilului în traficul urban pe şosea

1 Condu preventiv şi modern. .

2 Foloseşte treapta de viteză cea mai mare.

3 Exploatează forţa de inerţie.

4 Foloseşte dotările doar când e cu adevărat nevoie.

5 Verifică presiunea din anvelope.

6 Evită să foloseşti maşina pentru distanţe scurte.

7 Foloseşte un ulei versatil.

8 Redu rezistenţa aerului.

9 Evită balastul inutil.
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E uşor să faci economii!
Evită balastul inutil.

Sfaturile noastre pe scurt.

Fiecare kilogram de bagaj te costă mai mult combustibil. Mai exact, 100 kg de bagaj cresc consumul de 
combustibil cu 0,3 l/100 km. De aceea este bine să verifici în mod regulat conţinutul portbagajului tău.

Având în vedere reţeaua de staţii de alimentare din zilele noastre, canistrele umplute cu combustibil de 
rezervă nu-şi mai au rostul. Iar geanta cu crosele de golf nu trebuie să stea în portbagaj tot timpul, nici 
coşul de picnic iarna sau recipientul de antigel vara.

După cum vezi, există multe feluri de a reduce încărcătura şi combustibilul!

Potenţial de economisire

în traficul urban pe şosea




