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Guri buruz
City Changer Cargo Bike (CCCB) ekimena zama 
bizikletek eskaintzen duten potentzial mugagabean 
oinarritzen da eta bizikleta hauen erabilera sustatzen 
du erabiltzaile publiko, pribatu eta komertzialen 
artean. Horizon2020 programaren sostenguari 
esker, CCCB ekimenak 20 bazkide laguntzailek 
osatutako taldea eskaintzen du, Norvegiatik 
Greziara, Erresuma Batutik Bulgariara. 

Europa osoko jardunbide onenak ikasbide 
hartuta, zama bizikletak erabiltzea sustatzeko 
ekimenak zabaldu eta abian jartzea da proiektu 
honen helburua. Honela, proiektu interesgarriak 
sustatuko ditugu, besteak beste, eragiketa logistiko 
jasangarriagoak eskaintzeko, espazio publikoak 
hobetzeko, herritarren parte hartzea areagotzeko 
eta trafikoa murrizteko.
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Sarrera

Bizitza asko aldatzen da haur bat 
jaiotzen denean, baina horrek ez 
du zertan aldatu behar bizikletaz 
egiten dituzun joan-etorriak. Hala 
ere, beharbada bizikleta handiagoa 
beharko duzu. Familiako bizikletak 
seguruak, osasuntsuak eta autoaren 
aldean merkeak dira, eta haurrez gain, 
beste objektu gehiago garraiatzeko 
balio dute.



7



8



9

Bizikletaz hau-
rdunaldian
Haurdun zaudenean ere bizikletaz ibiltzeko aitzakia 
gutxi daude! Kasu horretan, lagungarria izan daiteke 
elektrizitatez bultzatutako bizikleta bat, haurdun 
egonda ere ahalegin txiki batekin mendi puntaraino 
iristeko balio duena! Joan prestatzen jaiotzaren 
ondoko egoerara eta izan gertu bizikletarako haur 
aulkia eta osagarriak, haurra iritsi ondoren kezka 
bat gutxiago izateko.
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Bizikletaz ume txiki 
batekin
Automobilean bezala, familiako bizikletan ere 
hasierako egunetatik eraman ditzakezu seme-
alabak. Badaude familiako bizikletari erantsi ahal 
zaizkion finkagailu bereziak. Haurren eserlekuek 
malgukiak edo aparrezko kuxin bigunak dituztenez, 
zure besoko umeak ez ditu astinduak jasango –ezta 
abiadura azkarretan ere– eta lokartzeko moduko 
kulunka besterik ez du igarriko.
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Ume handiagoak 
garraiatzea
Besoko umea hazi eta eserlekuan sartzen ez bada, 
kontuan izan badaudela haur handiagoentzako 
eserlekuak ere. Armazoiak erraz muntatu daitezke 
kargako bizikleten kutxan belkroa erabilita, eta 
erraz kentzeko modukoak dira. Bizikletan doazela, 
haurrak erraz lokartzen dira. Gerrikoaren kokagunea 
aldakorra denez, bi urte arteko umeak eraman 
daitezke.
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Gaztetxo helduago-
ekin bizikletaz
Hiru eta sei arteko gaztetxoek beren bizikleta 
propioak erabil ditzakete. Hala ere, hori ez da beti 
praktikoa edo egingarria, eta zenbaitetan kargako 
bizikletan eraman beharko dituzu. Gazte horiek 
aulkitxo bat eduki behar dute kaxan, kaskoa jantzi 
behar dute eta ongi lotuta joan behar dute. Familiako 
bizikleta askok bi ume eraman dezakete. Aulkien 
beste errenkada bat gehitzen bada edo kargako 
gune luzeagoak erabiltzen badira, ume kopurua 
handiagoa izan daiteke. Zortzi urtetik gorakoentzat 
buztan luzeko bizikletak (longtail motakoak) dira 
egokienak.
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Kargako bizikletak 
eta euria
Kargako bizikleten modelo gehienek euritarako 
estalkiak eduki ditzakete. Bizikleta erostean, 
ziurtatu estalkia erraz eta azkar jarri eta ken 
daitekeela. Garrantzitsua da estalki zaluak eta ireki 
daitezkeenak izatea (batez ere euriaren ondoren 
eguzkia ateratzen denerako). Oso lauak ez badira, 
haur haziagoak eramaten direnerako ere izan 
daitezke baliagarriak.
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Kargako bizikletaz 
neguan
Neguan zure umeak ondo babestuta egongo dira 
familiako bizikletan, ziur aski haurren kotxe batean 
bezainbeste. Gaztetxoa arropa beroekin jantzi behar 
da eta gerrikoarekin lotu behar da aulkian. Jarri 
tapaki bat eta –eguraldia oso hotza bada– euritako 
estalkia gainean. Zu zeu pedalei eragitean berotuko 
zara, eta zure seme-alabak eroso eta epel joango 
dira bizikletan.
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Kargako bizikletak 
haurtzaindegietarako

Familiako bizikleta batek haurtzaindegiko haur 
multzoaren mugimendu irismena hedatu dezake. 
Zenbait modelotan sei umera arte garraia daitezke. 
Antzokira joan behar duzula haurreskolako 
umeekin? Beren bizikletekin doazen gaztetxo 
helduagoei jarraitu behar diezula haur txikiekin 
txango egun batean? Kargako bizikletarekin ez 
dago arazorik. Begiratu mota horretako bizikletak 
alokairuan eskaintzen dituzten tokiak horrelako bat 
nahi baduzu zure eskolarako. Begiratu zure herri 
edo hiriko udalak kargako bizikletak maileguan 
uzten dituen. Ez badu egiten, iradoki iezaiozu ideia 
udalari. Kontuan izan zamalanetarako bizikletak ez 
direla egokiak haurrak eramateko soilik, janaria eta 
beste hainbat gai ere garraia ditzaketeela.
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Haurtzainentzako 
kargako bizikletak

Haurren talde bat baduzu zaintzeko, parkera edo 
beste tokiren batera joan nahi izango duzu haurrekin. 
Kargako bizikleta batek umeentzako lau eserlekura 
arte izan ditzake. Tokirik ederrenetara joan ahal 
izango duzu eta umeek primeran pasako dute!
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Gurasoak eredu gisa
Gazteen osasunari buruzko Austriako ikerketa batek 
dio mutilen % 27k eta nesken % 15ek soilik egiten 
dutela gazteentzat gomendatutako eguneko ariketa 
maila. Ezaguna da seme-alaben ariketa fisikoa 
gurasoen ereduaren araberakoa izan ohi dela. Zure 
haurrek ariketa gehiago egin dezaten nahi baduzu, 
adibidearen bidez erakutsi behar diezu. Bizikletan 
ibiltzen diren gurasoak cool dira. Familiako 
bizikleta batek bizitza errazten du, tokietara iristeko 
momentuak aurresankorrago bihurtzen ditu (auto 
ilararik ez) eta bizitza edertzen du. Guraso orekatuek 
ume orekatuak sortzen dituzte.



26

Mugikortasuna 
jolasaren bidez ikastea
Jostailu asko ibilgailuak dira, baina ez dute zertan 
automobilen forma izan beharrik. Badaude 
muntatzeko jostailuak diren kargako bizikletak 
12 urtetik gorako umeentzat, egurrez egindako 
piezak dituztenak. Egurrezko bizikletatxo horiek 
egonkorrak dira eta umeei erakusten diete ez dela 
derrigorrezkoa autoa edukitzea mugitzeko.
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Zergatik familiako 
bizikleta bat?

• Segurua eta fidagarria: Familiako bizikletarekin 
independentea izango zara, hiriko trafikotik 
askatuko baitzaitu. Azkar eta seguru ibiliko zara, 
arretaz eta errepide nagusiak saihestuz gidatuko 
baituzu. Ez duzu planik egin beharko auto ilarak 
edo aparkalekua bezalako arazoei aurre egiteko.

• Merkea eta praktikoa: Bizikleta garraio 
pertsonalerako modurik merke eta praktikoena 
da. Automobil baten kostua, erosketa eta erabilera 
kostuak kontuan hartuta, astean 100 eurokoa da; 
horren aurrean, familiako bizikleta elektriko on 
baten kostua asteko 15 eurokoa da.

• Osasuntsua eta aktiboa: Seme-alabak dituzunean 
batez ere, denbora modu eraginkorragoan erabili 
behar duzu. Jarduera fisikoa eguneko errutinan 
sartuta, gimnasioan gastatuko zenuen denbora 
(eta dirua) aurreztuko duzu.
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Zer da familiako 
bizikleta bat?

Familiako bizikleta bat pertsonak garraiatzeko 
bereziki diseinatutako kargako bizikleta bat da. 
Edonor eta edozer eraman dezakezu: haur txiki zein 
handiak, erosketa, jostailuak, musika tresnak, etab.
Familiako bizikletak hiru motatakoak dira funtsean:

1. Aurreko zamaketako bizikletak (longjohn ere 
deitutakoak), kargarako tokia eskulekuaren eta 
aurreko gurpilaren artean dituztenak.

2. Trizikloak, kargarako tokia aurreko bi gurpilen 
gainean dituztenak.

3. Atzeko kargako buztan luzeko bizikletak (longtail 
deitutakoak), eserleku luze eta egonkorra atzean 
dutenak.

Zuri egokien zaizuna zein den jakiteko, zenbat haur 
eraman nahi dituzun, nora joan nahi duzun eta 
bizikletan zenbat diru gastatu nahi duzun kalkulatu 
beharko duzu.
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Non erosi? 
Non alokatu?
Familiako bizikleta bat erosteko erabakia bizitzan 
egingo duzun inbertsio onenetakoa izango da! Hala 
ere, bizikleta erosi baino lehen eredu desberdinak 
probatu behar dituzu, ahal baduzu seme-alabekin. 
Begiratu urteko mantenimenduak zenbat kostatzen 
duen bizikleta erosi baino lehen. Mantenimendua 
egingo dizun tailerra ahalik eta hurbilen eduki 
dezazun komeni zaizu. Seguru zure inguruko 
administrazio publikoek bizikleta erosteko diru 
laguntzak ematen dituztela.

Gero eta hiri gehiagok alokairuko edo probako 
sistemak eskaintzen dituzte mota horretako 
bizikleta bat lehen aldiz probatzeko. Gasteizen, 
adibidez, Udalak kargako bizikletak eskaini zituen 
2019an eta 2020an jendeak proba zitzan. Eskaintza 
horiek bikainak dira ondoen egokitzen zaizun 
bizikleta mota zein den jakin dezazun. Eta zure herri 
edo hirian horrelakorik ez badago, esaiozu herriko 
garraio arduradunari eta jar dezatela.



This project has received 
funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under
grant agreement No. 769086

D
es

ig
n 

C
o.

Dokumentu honek egilearen ikuspegia islatzen du 
soilik, beraz, Berrikuntzaren eta Sareen Agentzia 
Exekutiboak (INEA, ingeleseko akronimoaren arabera) 
ez du erantzukizunik bere gain hartzen bertan ageri den 
informazioari eman dakiokeen erabileraren inguruan.
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follow us on facebook
facebook.com/cyclelogistics

follow us on instagram
@CycleLogistics

follow us on twitter
@CycleLogistics

join us on linkedin
Cycle Logistics

email us at
Info@cyclelogistics.eu


