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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. Halaber, zama bizikletak Europako 
hirietara eramateko ere balioko du ekimenak, 
finantzaketa sistema berriak garatzeari eta bizikleta 
hauek probatzeko aukera emateari esker.
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Laburpen exekutiboa
Gidaliburu honek inspirazio berria emango 
die hartzaileei, geroz eta handiagoa den zama 
bizikleten merkatuaren eta eskaintzen dituen 
aukeren inguruko informazioa eskaintzeaz gain. 
Finantzaketa publikoaren aukera berriak, baterien 
berrikuntza, bizi estiloaren alorreko joerak eta 
bizikleta azpiegituren hobekuntza kontuan hartuta, 
momentu ezin hobea da hau bizikleta dendak lehen 
mailako enpresa bilakatzeko, komunitateko aldaketa 
eragile gisa jarduten duten aldi berean.
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Zer dira zama 
bizikletak?
Zama bizikletak (edo triziklo edo kuadrizikloak) karga 
garraiatzeko bereziki diseinatutako bizikletak dira eta 
zama hori pakete astunak, arinak, handiak edo txikiak 
izan daitezke. Hainbat formatutan aurki daitezke honelako 
bizikletak, hala nola short john modelo tradizionalean, 
hiru gurpileko cargo-trike modeloetan edota neurrira 
fabrikatutako eta pedalei eragiteko laguntza ematen duten 
motor elektrikodun modeloetan ere merkataritza behar 
espezifikoak asebetetzeko. Zama bizikletak duela mende 
bat baino gehiago hasi ziren erabiltzen, baina azken aldiko 
diseinu eta baterien alorreko berrikuntzek modelo askoz ere 
efizienteagoak eta erabilerrazagoak ekarri dizkigute. Karga 
gaitasuna eta prezioa ere bizikleta hauen indarguneak dira, 
izan ere, bizikleta arinenek 1000 € eta 2000 € arteko prezioa 
dute eta 80 kg-ra arteko karga gaitasuna dute, eta bizikleta 
astunenek, aldiz, 2000 € eta 12.000 € arteko prezioa dute eta 
350 kg-ra arte garraiatzeko gai dira. Bizikleta hauek Europako 
hiri ugarik gaur egun dituzten ingurumen, logistika, trafiko 
eta gizarte arazoei irtenbidea emateko balio dute, aldi berean 
mugikortasunaren, garraioaren eta bizi kalitatearen aldetik 
ikuspegi berria eskainita.

Zama bizikletak kate mekaniko tradizionalekin eta 
laguntza elektrikoko sistemekin aurki daitezke. Biak aukera 
bideragarriak badira ere, modelo bakoitzak abantailak eta 
desabantailak ditu. Laguntza elektrikoa duten zama bizikletek, 
gainera, garraia daitekeen karga kantitatea areagotzeaz gain, 
zama bizikletak publiko askoz ere zabalago baten eskura jar 
ditzakete, beste geografia batzuei begira.
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Zama bizikleten 
merkatua

Azken hamarkadan zehar, zama bizikleten industria eta 
komunitatea nabarmen hazi dira, neurri handi batean bateria 
elektrikoetan oinarritutako laguntza sistemen alorrean 
izandako berrikuntzei esker. Aldizkariak, dokumentalak, 
nazioarteko hitzaldiak eta elkarte profesionalak zama 
bizikletek bizi duten gorakadaren isla dira. Gorakada horrekin 
batera industriaren hazkundea ere bultzatu da, Danimarka, 
Frantzia, Herbehereak, Alemania eta Estatu Batuen moduko 
herrialdeetan sortu diren diseinu berritzaileekin. Berez, 
merkatuan, 40 zama bizikleta fabrikatzaile baino gehiago 
daude, barne hartuta marka ezagunak, startup berriak eta 
baita merkatuan luzaroan egon diren autofabrikatzaileak 
ere.

Merkatuko datuei dagokienez, zama bizikleta elektrikoen 
mundu osoko sektorea 352 milioi eurotan balioztatu zen 
2018. urte amaieran, %13,3ko urteko hazkunde tasaren 
aurreikuspenarekin 2026ra arte, momentu horretan 
merkatua 960 milioi eurora iritsiko dela kalkulatu baita. 
Aurreikuspenen arabera, merkatu europarra izango da 
hazkunde horren zati handi baten erantzulea, jada nolabait 
ikus daitekeen moduan. Alemanian bakarrik, 2016. urtean, 
15.000 zama bizikleta elektriko saldu ziren. Halaber, 2018ko 
salmenta datuak oraindik ez ditugun arren, zifra horiek 
bikoiztu egin direla uste da.
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Cargobike Magazine Norvegiako argitalpenaren 
arabera, hiru zama bizikleta nagusi daude eguneroko 
kontsumitzaileen eskura: zama bizikleta motzak, bi 
gurpilekoak eta hiru gurpilekoak.

Zama bizikleta motzak ezin hobeak dira karga 
bolumen handiak garraiatu nahi dituzten 
bezeroentzat, erosoak izan ez arren, edo, besterik 
gabe, bizikleta handi bat nahi ez dutenentzat. 
Gainera, erabilerrazak dira eta trenean eramateko 
arinak. Hauek dira Short John modeloaren merkatuko 
ekoizleak: Omnium eta Velorbis.

Bi gurpileko modeloak oso egokiak dira ibilaldi azkar 
eta erraza bilatzen duten bezeroentzat, bidaiariak edo 
karga garraiatzeko aukerarekin. Askotariko forma 
eta modeloak daude. Horietako zenbaitek abiadurari 
lehentasuna ematen dion geometria eskaintzen 
dute, beste batzuek, aldiz, eserleku erosoagoetan 
jartzen dute arreta. Bi gurpileko modelo ezagunaren 
fabrikatzaileen artean aurkitzen dira: Bullitt, 
Omnium, Riese & Müller, Bakfiets eta Urban Arrow.

Hiru gurpileko modeloak zama bizikleten munduko 
“minivan” edo furgoneta txikien baliokideak 
dira. Bidaiariak edo karga bolumen handiagoak 
garraiatzeko ezin hobeak dira, gidatze apur bat 
mantsoagoa eta egonkorragoa eskainita. Bereziki 
egonkorrak dira astiro gidatzen badira eta espazio 
erosoagoak dituzte bidaiarientzat. Hiru gurpileko 
modelo ezagunaren fabrikatzaileen artean aurkitzen 
dira: Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, Babboe 
eta Nihola.
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Nork erabiltzen ditu 
zama bizikletak?

Familiek
Zama bizikletak erabat egokiak dira hirietako 
familiek egunero izaten dituzten logistika beharrei 
konponbidea emateko. Europa osoan, zama bizikletak 
erabiltzen hasi dira kotxea erabili beharrean, 
kotxerik gabeko bizitza estiloa bultzatuta. Haurrak, 
elikagaiak, jostailuak eta maskotak (eta, zenbaitetan, 
dena batera) garraiatzeko aukera eskaintzen dute 
zama bizikletek, duten karga gaitasun handiari 
esker, eta hirietako familia modernoen garraioa 
berritik definitzen ari dira.

Berez, argitaratu diren azterlanen arabera, 
desplazamendu logistiko pribatu (erosketak, 
aisialdia, etab.) guztien %80 (zama) bizikletaz 
burutu daitezke eta, haurren eguneroko garraiorako, 
zama bizikleta alternatiba bikaina da bigarren 
kotxe bat erostearen aurrean. Oslon, familiek Baby 
Biking Meetup ekimena antolatu dute, gurasoak 
hirian barna ibilaldi sozialak burutzeko elkartzen 
dituena, aisialdirako bideetan edo babestutako 
hiri azpiegituretan, haur txikiak zama bizikletetan 
bidaiari moduan eramanda.
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Komunitate mailako ekimenek
Pertsonak eta salgaiak garraiatzeko diseinatuta egon arren, 
zama bizikletek frogatu dute ideiak garraiatzeko modu 
bikaina direla. Gizarte erakundeak, komunitate taldeak eta 
boluntarioen elkarteak ohartu egin dira zama bizikletak 
tresna baliagarriak direla herritarren parte hartzea 
areagotzeko, auzokoekin lotura ezartzeko edo, besterik 
gabe, lan egiteko, lan handietarako zein txikietarako ere. 40 
herrialde baino gehiagotan zehar banatutako 1200 tokiko 
delegaziotik gora izanda, Cycling Without Age ekimenak 
rickshaw motako zama bizikletak erabiltzen ditu belaunaldi 
arteko harremanak errazteko, adinekoen osasun mentala 
zaintzen duten aldi berean.

Negozioek
Merkataritza elektronikoaren lehia areagotuaren 
aurrean, tokiko merkatari asko zerbitzu hobea emateko 
eta bezeroengana iristeko bide berriak bilatzen ari dira. 
Zenbait merkatarirentzat zama bizikleta aldaketa horren 
zati garrantzitsu bat izan da. Produktuen entregatik hasita 
sortzen ari diren denda ibiltari txikietara, zama bizikletek 
eskaintzen duten malgutasuna, harreman publikoetarako 
duten potentziala eta hasierako kostu txikiak direla eta, 
negozioen zati garrantzitsu bihurtu dira. Honen adibide ona 
da Bike and Bloom, egoitza Kopenhagen duen loradenda 
bat, entregak eta salmentak zama bizikleta bidez burutzen 
dituena.
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Zergatik orain?
Aurrerapen teknologikoak eta hiriko bizitzaren 
nazioarteko joerak ikusita, momentu honetan zama 
bizikleta irtenbide egokia da herritarren beharretako 
askori erantzuteko. Bateria kargagarriek, geroz 
eta arrazoizkoagoak diren prezioek eta efizientzia 
areagotuak zama bizikleten erabiltzaile potentzialen 
merkatua zabaldu egin dute.

Aldi berean, hiriak gehiegizko trafikoari, isurpenen 
murrizketari eta klima aldaketaren inpaktuari 
erantzuna ematen ahalegintzen diren momentu 
honetan, bizikleta, pixkanaka, ohiko garraiobide 
bihurtzen ari da. Bide gorrien sareak geroz eta 
zabalagoak dira eta hori ere lagungarria da, kotxerik 
gabeko bizitza estiloa sustatzen baitute. Abantaila 
multzo honi esker, zama bizikleten potentzial 
handia ezagutzera eman da, bereziki haur txikiak 
dituzten familien, enpresa txikien eta komunitate 
mailako ekimenen artean.

Mugimendu hauek ikusita, momentu egokia da hau 
bizikleta dendek aurrerapauso bat emateko, euren 
komunitateetako aldaketa eragile gisa jardunda.
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Salmenta puntuak
Irisgarria
Hirian barna haurrak garraiatzetik hasi eta altzariak lekualdatzera 
arte, zama bizikletak hainbat desplazamendu mota ahalbidetzen ditu, 
bestela kotxe partikular batekin burutuko liratekeenak. Beraz, kotxea 
bizikleta arrunta baino askoz ere garestiagoa izateaz gain, bezeroek 
hasierako kostuak eta kostu operatiboak aurrezteko aukera dute kotxe 
partikularrarekiko duten mendekotasuna murrizten badute, bereziki 
eguneroko hiri barneko desplazamenduetarako. Gainera, kalitateko 
zama bizikletek salmenta balioa mantentzeko joera dute denbora 
luzean zehar, bizikletaren birsalmenta etorkizunerako aukera ona 
bilakatuta.

Azkarra eta fidagarria
Zama bizikletak ohiko bizikletak bezain fidagarriak dira eta, horrez 
gain, fidagarriak dira orotariko klima eta trafiko egoeratan. Halaber, 
zama bizikletekin, erabiltzaileak kotxe, furgoneta edo kamioi 
bidez sarbide zaila duten eremuetara irits daitezke. Gainera, zama 
bizikleten erabiltzaileak kotxeentzat debekatuak dauden hainbat bide 
azpiegituratatik ibil daitezke eta horrek aukerak nabarmen zabaltzen 
ditu, irisgarritasuna arazoa den kasuetan.

Erosoa eta erabilerraza
Hiru gurpileko zama bizikleten egonkortasunak erosotasun eta 
erabilerraztasun harrigarriak eskaintzen ditu. Berez, semaforo gorri 
batean gelditzean, ez dago oinak pedaletatik altxatu beharrik ere. 
Horrez gain, tamaina handiagoa izanda, ibilgailu hauen erabiltzaileak 
ikusgarriagoak dira. Behin helmugara iritsita, zama bizikleta bat 
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aparkatzea izugarri erraza da eta, ondorioz, alde batera utzi ahalko 
dugu kotxe batentzat aparkalekua bilatzearen odisea hori. Lagunak, 
senideak, altzariak, elikagaiak eta/edo lan ekipamendua azkar 
garraiatu ahal izateko erosotasuna ikusita, zama bizikleta ezinbesteko 
tresna bilakatuko da. Zama bizikletak erosotasun gisa hasiko dira, 
baina azkar asko behar bihurtuko dira.

Ingurumenarekiko begirunetsua
Agerikoa da zama bizikletak oso alternatiba ekologikoa direla kotxe 
partikularraren, furgonetaren edo kamioiaren aurrean. Kotxea alde 
batera utzi nahi duten edo kotxerik gabeko bizitza bat lortu nahi duten 
eta familia areagotzeko prestatzen ari diren familia gazteentzat, 
zama bizikleta irtenbide perfektua da kotxerik gabeko bizitza estilo 
batera iristeko. Enpresa arteko salmentei dagokienez, zama bizikletak 
ere oso egokiak dira RSeC (enpresen gizarte erantzukizuna) politiken 
esparruan, non alderdi ekologikoa erosketaren elementu garrantzitsua 
den.

Dibertigarria
Hiru gurpileko zama bizikleta batean aurreko aldean doazen haur 
irribarretsuen aurpegiez ari bagara zein parranda gau baten ondoren 
etxera daramatzaten gazteez ari bagara ere, jendeak horien guztien 
gozamena ikusteko aukera badu, baliteke zama bizikletak inolako 
ahaleginik gabe saltzen hastea. Bizikletarako atoi tradizionalekin 
alderatuta, aurrealdeko zama bizikletek gizarte interakziorako eta 
bidaiari eta gidariaren arteko gozamenerako aukera askoz ere gehiago 
sortzen dituzte. Horregatik ekartzen digute zama bizikletek gogora 
esaldi ezagun hau: “garrantzitsuena ez da helmuga, bidaia baino”.
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Etengabeko zerbitzuen betekizunak
Bizikleta orok (edo beste edozein ibilgailuk) bezala, zama 
bizikletek mantentze erregularra behar dute. Modelo 
mardulenetan eta laguntza elektrikoa duten modeloetan 
bereziki, mantentze lanen gaineko kualifikazio gehigarriak oso 
garrantzitsuak dira. Zama bizikleten fabrikatzaileek behin eta 
berriz azpimarratzen dute ziurtapenaren garrantzia laguntza 
elektrikoko sistemen banatzaileentzat (hau da, Shimano 
edo Bosch eBike marken banatzaile izateko ziurtagiria), bai 
eta balazta sistema hidraulikoen drainatzearen alorreko 
esperientzia ere.

Proba egiteko ibilaldiak dira gakoa
Inbertsioaren tamaina eta eguneroko lanen inpaktua 
ikusita, probarako unitateak bezeroaren esperientziaren 
zati garrantzitsua dira. Zama “faltsu” bat eskaini behar zaie 
bezero potentzialei, bizikleta hauen errendimendua benetako 
hainbat egoeratan egiazta dezaten. Honelako ibilgailuen 
erabileran esperientzia handiagoa bermatze aldera, zenbait 
hirik “bizikleta liburutegi” arrakastatsuak antolatu dituzte, 
herritarrek forma eta tamaina guztietako bizikletak proba 
ditzaten, zama bizikletak barne. Mota honetako ekimen 
batean parte hartzea eta/edo ekimen bati sostengua ematea 
planteamendu eraginkorra izan daiteke bezero potentzialak 
prestatzeko orduan.

Kalitatea da gakoa
Publiko orokorrak bereganatzeko urteak igaro beharko direla 
kalkulatzen den inbertsio ororekin gertatzen den moduan, kalitatea 
da gakoa. Oro har, zama bizikletetan espezializatutako eta ibilgailu 
hau produktu nagusi gisa hautatu duten fabrikatzaileek diseinuan 
eta kalitatean jartzen dute arreta osoa. Erreferentzia moduan, 
aipagarria da bizikletaren filosofian ibilbide luzea duten eta zama 
bizikleten merkatu jada oso garatuak dituzten herrialdeetan 
(Herbehereak eta Danimarka, esaterako) arrakasta izan duten 
markek garrantzi handia ematen diotela kalitateari eta izen onari.

Finantza laguntza lor daiteke
Europan, geroz eta gobernu gehiago ari dira diru laguntza 
programak abian jartzen, bai erabiltzaile pribatuei zein enpresei 
zama bizikletetan inbertitzea erraztuta. Erresuma Batuko eta 
Suediako gobernuek, adibidez, laguntza elektrikoa duen edozein 
zama bizikletaren erosketa prezioaren ehuneko 20a eta 25a estaltzen 
duten pizgarriak iragarri dituzte, hurrenez hurren. Halaber, antzeko 
finantza pizgarriak aplikatu dira Austrian, Norvegian eta Frantzian.

Datu interesgarriak
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bizikletak bezeroak erakartzeko elementu garrantzitsua 
izaten direla, horien aurrean jakingura duten askotariko 
bezeroen elkarrizketak sortzen baitira.

Pertsonalizazioa
Zama bizikletek eskaintzen duten malgutasuna dela 
eta, aukera amaigabeak daude honelako ibilgailuak 
pertsonalizatzeko eta bezeroen beharretara egokitzeko. 
Berez, modelo partikularrei zuzendutako osagarrien 
azpisektore oso bat sortu da. Iraulietako barrak, eurirako 
estalkiak, hozketa unitateak edo jarraipen gailuak, denetarik 
eskura daiteke kanpoko hornitzaileen bitartez.

Lapurreta saiakerak
Zama bizikletek euren balioa denboran zehar mantentzeko joera 
dute, honela birsalmenta balio altua mantenduta. Alde batetik, hori 
oso berri ona da erosle potentzialentzat, burututako inbertsioek 
balioa mantenduko dutelako. Bestalde, aldiz, zama bizikletak 
lapurren helburu bihurtzen ditu. Beraz, bezeroei aseguru gehigarri 
bat kontratatzea gomendatzen zaie, zerrapo seguruekin batera. 
Zama bizikleta fabrikatzaile batzuk GPS jarraipen bidezko gailu 
integratuekin probak egiten ari dira, baina fase esperimentalean 
daude oraindik.

Espazio gehigarriak pena merezi du
Esan beharrik ez dago zama bizikletek, batez ere hiru eta lau 
gurpileko modeloek, kontuan izan beharreko espazio gehigarria 
hartzen dutela. Dena den, horrek ez du eragozpena izan behar. Zama 
bizikletak bizikleta arrunta baino gehiago dira, hiri lagungarriagoak 
bultzatzeko hezkuntzaren parte dira, bizikletak eguneroko lanak 
burutzeko duen potentziala agertzen baitute. Anekdota moduan, 
bizikleta denda askok diote erakusleihoan jartzen dituzten zama 
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Banatzaileengana eta ekoizleengana iritsi
Zama bizikletak saltzen dituzten geroz eta enpresa gehiago merkatu 
berriak irekitzen ari dira, bai Europan zein Europatik kanpo ere. 
Zenbaitek txikizkariei saltzen dizkiete bizikletak zuzenki eta, beste 
batzuek, banatzaile zentralizatuekin akordioak ezartzen dituzte. 
Behin zure eskualdeko banaketa aukerak aztertuta, jarri harremanetan 
hornitzaile potentzialekin zure jarduerari ekin ahal izateko. Europako 
Ziklologistika Federazioa (ECLF, ingeleseko akronimoaren arabera) 
eta Cycling Industries Europe (CIE) aukera bikainak dira informazioa 
eskuratzen hasteko eta zure sarea zabaltzen hasteko.

Eztabaidarekin bat egin
Zama bizikleten inguruko eztabaidak nazioarteko arreta lortu du, 
bereziki Interneteko foroetan. Une honetan dauden tokiko foroekin 
bat egitea lagungarria izan daiteke merkatarientzat, euren eremuko 
beharrak eta lehentasunak ezagutu ahal izateko zama bizikletei 
dagokienez. Eta fororik ez badago oraindik, sortu zuk bat!

Ekitaldietan parte hartu
Zama bizikleten inguruko ekitaldiak, nazioartekoak zein nazionalak, 
geroz eta gehiago zabaltzen ari dira, batik bat Europan. Polonian, 
Belgikan eta Erresuma Batuan burutzen diren zama bizikleten 
azoketara antzeko pentsamoldea duten askotariko zaleak, 
fabrikatzaileak, kontsumitzaileak eta negozioak hurbiltzen dira. 
Tokiko mailan, ibilgailu hauen defendatzaileek eta zama bizikleten 
zaleen komunitateek zama bizikleten lasterketak antolatzen dituzte 
orotariko gaitasunak dituzten pertsonentzat. Svajerløb izena hartzen 
duten ekitaldi hauek (XX. mendeko 30. urteetako hamarkadako 
Danimarkako tradizioa) zama bizikleten potentziala ezagutzera 
emateko modu dibertigarria dira.Zer egin
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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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