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Thói quen dùng xe giúp giữ giá và chạy tốt hơn.  

(Hình minh họa: Jeff Pachoud/AFP via Getty Images) 

CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Giữ xe sạch sẽ và thay nhớt đúng định kỳ là những thói 

quen tốt giúp chiếc xe luôn trong tình trạng hoàn hảo  xe không bị h  vặt và vẫn giữ giá khi cần bán 

lại. 

Tuy nhiên  vi c bảo quản tốt vẫn không đủ giữ chiếc xe bền. Cách lái hay thói quen xấu khi lái xe 

chính là nguyên nhân sẽ làm tuổi thọ của xe giảm. 

Đài WBT  đề nghị năm thói quen xấu cần bỏ khi lái xe: 

1- Đổi từ số de sang số tới quá nhanh 

Khi lái xe  đừng nghĩ rằng khi vừa de  xe vẫn còn chuyển động  rồi vội gài số tới chạy thẳng để tiết 

ki m th i gian. 

Đây là một thói quen xấu  phải cho xe ngừng hoàn toàn mới đổi số chạy tới. 

Xe đang chạy lùi mà sang số dễ làm h  hộp số theo th i gian  và tiền sửa cũng nh  thay hộp số rất 

mắc  ch a kể tình trạng h  hộp số giữa đ  ng. 

2- Để gần cạn xăng mới đổ 

Đôi khi  nhiều ng  i nghĩ rằng  cũng còn đủ xăng để chạy tới cây xăng quen thuộc vào lúc thuận 

ti n kế tiếp. 

 h ng  họ không ng  tính nấn ná này sẽ tốn tiền. 

Dù hi n nay  với những chức năng báo l ợng nhiên li u tiêu thụ đều có ở các xe đ i mới  ai cũng 

nghĩ rằng mình sẽ d  sức chạy tới chỗ mình muốn. 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-nam-thoi-quen-dung-xe-de-giu-tot-va-gia-tri.jpg


 h ng  họ quên rằng  giữa đ  ng đi tới nơi nào đó  nạn kẹt xe vì nhiều lý do xảy ra sẽ làm họ rơi 

vào hoàn cảnh hết xăng giữa đ  ng. 

Còn nói về vi c bảo quản  ít ai biết rằng khi để bình xăng gần cạn  thì bộ phận bơm xăng dễ bị nóng 

và h  hỏng. Trong khi đó  nếu xăng luôn luôn có đủ trong bình thì máy bơm xăng luôn trong tình 

trạng mát mẻ. 

3- Ít khi dùng thắng tay liên tục 

 ên dùng thắng tay mỗi khi ngừng  bởi vì mỗi lần áp dụng thắng tay trọng l ợng chiếc xe sẽ đ ợc 

phân bố đều trên các bố thắng và đặc bi t hộp số xe không bị áp lực vì sức nặng của chiếc xe mà 

mau chóng làm mòn những bánh răng bên trong. 

4- Chất chứa quá nhiều vật dụng trong cốp xe 

 hiều ng  i quên để ý rằng  trong những món đồ lặt vặt trong trunk gia tăng thêm trọng l ợng 

chiếc xe. 

Đ ơng nhiên  điều đầu tiên là xăng sẽ hao nhanh hơn và bố thắng mau mòn hơn. 

Ch a kể đến ống nhún bị áp lực th  ng xuyên dễ bị h  nhanh chóng. 

5- Tăng tốc độ lập tức 

Dù cảm giác nhấn ga hết mức để chiếc xe gầm rú và tăng tốc thật nhanh rất hào hứng  nh ng trên 

đ  ng dài sẽ làm túi tiền cháy cạn. 

 ì khi đạp ga hết mức  h  thống truyền động từ máy và hộp số bị sức ép rất lớn khiến cho cơ phận 

có nhiều bánh răng c a thế này mau chóng mòn và không rẻ tiền tí nào để thay bộ phận truyền động 

nh  thế. (MPL) [qd] 

 


