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Despre noi
Proiectul City Changer Cargo Bike (CCCB; Cargo 
Bicicleta, Agent de Schimbare a Oraşului) se bazează pe 
potențialul nelimitat pe care îl oferă cargo bicicletele, 
promovând utilizarea acestora în sectorul public, 
privat şi comercial. Având susținerea programului 
Orizont 2020, proiectul CCCB reuneşte o echipă de 20 
de parteneri din Norvegia până în Grecia  şi din Regatul 
Unit până în Bulgaria. 

Aprofundând cele mai bune practici din Europa, 
proiectul va informa şi conştientiza comunitățile 
locale cu privire la avantajele cargo bicicletelor, 
sprijinind iniţiativele locale dedicate acestora şi 
gradul lor de utilizare. Astfel, se vor încuraja activități 
şi acțiuni de dezvoltare inovative care vor permite 
printre altele, derularea de operațiuni logistice 
sustenabile, îmbunătățirea utilizării spațiilor publice 
şi reducerea congestiilor de trafic, implicând în acelaşi 
timp cetățenii.
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Introducere
Venirea pe lume a unui copil, poate aduce multe 
schimbări în viaţa unei familii. Ceea ce nu trebuie să se 
schimbe, este continuarea călătoriilor cu bicicleta. Cu 
toate acestea, poate fi necesară o bicicletă mai mare. 
Bicicletele de familie sunt o alternativă mai sigură, 
sănătoasă şi convenabilă la transportul cu maşina 
personală a copiilor şi a alor multe lucruri.
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Practicarea ciclismului 
în timpul sarcinii
Practicarea mişcării şi a ciclismului este chiar 
recomandată în timpul sarcinii! În acest sens, o 
bicicletă de familie asistată electric poate fi folositoare. 
Chiar şi o femeie gravidă poate pedala lejer şi ajunge la 
fiecare destinație dorită. Este preferabil ca în perioada 
prenatală, să vă gândiți la montarea pe bicicletă a unui 
scaun pentru copil, întrucât ulterior naşterii copilului, 
apar alte preocupări.
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Mersul pe bicicletă 
cu un bebeluș
La fel ca într-o maşină, îți poți transporta copilul cu 
bicicleta de familie încă din prima zi, în scaunele pentru 
copii. Există scaune speciale, care pot fi uşor fixate pe 
bicicleta de familie. Suportul pentru copiii sub 2 ani  
este  ataşat printr-un arc (de exemplu, produsul Steco) 
sau căptuşit cu un covor de spumă moale (de exemplu, 
Kr8L de la WorkCycles). Prin urmare, bebeluşul nu va fi 
zdruncinat, chiar şi la viteze mai mari, ci mai degrabă 
legănat uşor ca să doarmă.
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Transportarea 
copiilor mici
Când copiii devin prea mari pentru suportul destinat 
bebeluşilor, se vor alege suporții potriviți, realizați din 
spumă moale. Suportul poate fi montat cu uşurință pe 
suportul de bagaje sau pe zona de încărcare a bicicletei 
cu ajutorul dispozitivelor de fixare Velcro şi poate fi 
demontat uşor. Marele avantaj al suportului de copii 
este că asigură un somn liniştit în timpul mersului cu 
bicicleta. Deoarece poziția centurii poate fi schimbată, 
poate fi folosită pentru transportul copiilor până la doi 
ani.
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Mersul pe bicicletă 
alături de copii mai 
mari
Copiii de grădiniță (între 3 – 6 ani) ar trebui să se plimbe 
cu propria bicicletă. Cu toate acestea, pentru că acest 
lucru nu este întotdeauna practic sau posibil, trebuie 
să fie însoțiți de o persoană adultă cu experiență, 
sau transportați cu bicicletele cargo de familie, 
prevăzute cu băncuţe pe care copiii se pot aşeza. Se 
recomandă purtarea de căşti de protecţie strânse sub 
bărbie şi folosirea centurilor de siguranţă. Majoritatea 
bicicletelor de familie pot asigura locuri pe scaune 
pentru doi copii. Un rând adițional de scaune şi zone de 
încărcare mai lungi pot creşte şi mai mult capacitatea 
de transport. Pentru copii cu vârsta de peste opt ani, 
cargo bicicletele cu cadru lung sunt ideale.
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Mersul pe cargo 
bicicletă în condiții 
de ploaie
Toate cargo bicicletele pot fi dotate cu huse 
impermeabile pentru ploaie.  Când le cumpărați, 
trebuie să vă asigurați că acestea pot fi asamblate şi 
dezasamblate rapid şi practic. Ele trebuie să fie flexibile 
şi să poată fi deschise parțial (în special pentru a oferi 
protecție împotriva razelor solare după ploaie). Dacă 
acestea nu sunt prea plate, ele pot adăposti şi copii mai 
mari.



1918

Mersul pe bicicletă 
în timpul iernii
În timpul iernii, copilul dvs. este la fel de bine protejat 
pe timpul transportului cu bicicleta ca si in cazul 
deplasarii acestuia cu căruciorul. Copiii mici sau cei 
cu vârsta peste 2 ani, trebuie să fie îmbrăcați în haine 
potrivite, călduroase şi înveliți într-un fel de sac de 
dormit, căptuşit. O pătură, iar - dacă este foarte rece - 
husa impermeabilă, pot fi aşezate deasupra. Pedaland 
cu o cadență uşoară, în ritm moderat, va mențineti 
căldura corporala, iar copilul stă confortabil şi este 
încălzit corespunzător.
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Cargo biciclete pen-
tru grădinițe
O bicicletă de familie extinde cercul de mişcare 
pentru un grup de copii preşcolari sau colegi de 
grădiniţă. Cu unele modele de cargo biciclete, se pot 
transporta până la şase copii.  Doriţi să mergeţi la 
teatru cu copiii preşcolari?  O zi de drumeție, plină 
de aventură, în care cei mici să țină pasul cu copiii 
mai mari?  Cu o cargo bicicletă acest lucru nu mai 
reprezintă o problemă.  Căutați sisteme de închiriere 
sau servicii de mobilitate urbană dacă doriți să 
obțineți o cargo bicicletă pentru grădinița sau şcoala 
dumneavoastră. De asemenea, întrebați de existența 
unor măsuri de finanțare pentru achiziționarea de 
cargo biciclete. Dacă nu, puteți sugera implementarea 
unor astfel de programe de finanțare. Mai mult, cargo 
bicicletele nu sunt practice doar pentru transportul 
copiilor. Cargo bicicletele pot fi utile în aproape toate 
aspectele lanțului de aprovizionare şi transport, 
inclusiv pentru transportarea şi livrarea de alimente.
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Cargo biciclete 
pentru creșe și 
îngrijitori de copii
Dacă doriţi să desfăşuraţi o activitate de grup, puteți 
să alegeți să vă plimbați cu copii prin pădure, cu cargo 
bicicletele. Până la patru copii pot fi transportați cu o 
singură cargo bicicletă, în condiții de siguranță. Fără 
prea multe griji şi eforturi mari puteți vizita cele mai 
frumoase locuri, iar copii vor fi încântați de plimbare!
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Părinții pot fi 
modele de urmat
Un raport realizat în Austria privind sănătatea copiilor 
şi a tinerilor, relevă că doar aproximativ 27% dintre 
băieți şi 15% dintre fete ating nivelul de mişcare zilnică 
recomandat pentru copii şi adolescenți. De asemenea, 
este cunoscut faptul că activitatea fizică a copiilor este 
influențată de părinții lor. Dacă dorim ca şi copiii noştri 
să facă mişcare şi să fie activi, trebuie să le dăm un 
exemplu. Părinții care pedalează nu sunt doar super 
cool. O bicicletă de familie face viața mai uşoară, 
mai previzibilă, mai flexibilă şi mai frumoasă. Toate 
acestea, la un preț foarte scăzut. Părinți echilibrați, 
copii echilibrați.
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Mobilitatea în scop 
educațional
Vehiculele pot fi jucării grozave! Dar nu trebuie 
neapărat să fie modelate ca nişte maşini. Vehiculele 
Matchbox sunt disponibile pentru copii cu vârsta de 
12 luni şi mai mult, sunt fabricate din lemn de fag şi 
cireş şi sunt tratate cu ulei natural din semințe de in. 
Indiferent dacă sunt folosite într-un cursă cu obstacole 
sau în competiţie cu alte jucării, aceste biciclete din 
lemn nu sunt doar stabile, ci arată, de asemenea, că nu 
este nevoie de o maşină ca să fii mobil.
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De ce să avem o 
bicicletă de familie?
• Este sigură şi fiabilă: cu o bicicletă de familie 

sunteți independenți, indiferent de condițiile de 
trafic imprevizibile, de congestiile auto. Sunteți 
rapizi şi vă simțiți în siguranță pentru că pedalați 
preventiv şi nu circulați pe străzile aglomerate. 
Puteți elimina planul zilnic de a evita ambuteiajele 
din trafic sau a găsi un loc de parcare. 

• Este ieftină şi practică: bicicleta este cel mai 
convenabil şi practic mijloc de transport personal. 
În timp ce pentru o maşină costurile de achiziție 
şi de funcționare se ridică la aproximativ 100 de 
euro pe săptămână, o bicicletă electrică, de familie, 
costă doar 15 euro pe săptămână, sau aproximativ 
2 euro pe zi. (https://www.familienrad.at/kosten-
nutzen)

• Asigură un stil de viaţă sănătos şi activ: în special 
atunci când aveți copii, trebuie să utilizați cât mai 
eficient timpul. Prin încorporarea activității fizice 
în rutina dvs. zilnică, economisiți timp (şi bani) 
pentru sală.
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Ce este o bicicletă 
de familie?
O bicicletă de familie este o cargo bicicletă - special 
concepută pentru transportul persoanelor. Puteți 
transporta: copii mari sau mici, cumpărături, jucării, 
instrumente muzicale sau cadouri. Este pur şi simplu 
o combinație dintre un un cărucior cu roți şi o bicicletă 
având o navetă de depozitare a produselor. În esență, 
există trei tipuri de biciclete de familie: 
Cargo biciclete alungite, cu două roţi (Longjohns), 
având suprafața de încărcare între ghidon şi roata 
frontală;
Tricicluri având zona de încărcare situată de obicei 
între cele două roți din față;
Cargo biciclete cu spate alungit, având un cadru lung 
şi stabil, cu suport pentru bagaje şi locuri de şezut 
pentru copii sau adulți amplasate în zona din spate.

Pentru a decide ce model de bicicletă de familie vi se 
potriveşte, luaţi în considerare numărul copiilor pe care 
doriți să îi transportați, bunurile pe care le transportaţi 
uzual, cum şi unde doriți să mergeți şi ce buget aveți 
la dispoziție. Puteți găsi o scurtă prezentare generală la 
adresa www.familienrad.at
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De unde să cumpărați?
De unde să închiriați?
Decizia dvs. de a cumpăra o bicicletă de familie, va fi 
una dintre cele mai bune investiții din viața dvs.! Înainte 
de a cumpăra o astfel de bicicletă, trebuie să încercați 
modele diferite, de preferat cu copiii dvs. Aceasta nu 
este o problemă în magazinele specializate. Discutați 
despre costul unui serviciu anual de întreținere atunci 
când doriți să achiziționați o cargo bicicletă de familie. 
Încercați să găsiți un distribuitor cu amănuntul care 
oferă servicii de întreținere cât mai aproape posibil 
de domiciliul dvs. De asemenea, aflați dacă se acrodă 
subvenții pentru cargo biciclete în zona sau țara 
dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații la 
adresa www.familienrad.at.

Din ce în ce mai multe oraşe oferă sisteme de închiriere 
unde puteți testa fie gratuit, fie plătind o sumă 
modică, o cargo bicicletă. În Viena, de exemplu, există 
Grätzlräder (www.graetzlrad.wien), iar în oraşul Graz 
- www.dass-lstenrad.at. Aceste opțiuni de închiriere 
sunt excelente dacă nu aveți suficient spațiu pentru 
a depozitarea unei cargo biciclete de familie sau dacă 
pur şi simplu doriți să aflați ce model vi se potriveşte 
cel mai bine. Dacă nu aveți un astfel de sistem în 
oraşul dvs., puteți să faceți o sugestie departamentului 
responsabil de mobilitatea urbană în oraş.
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