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Despre noi
Proiectul City Changer Cargo Bike (CCCB – Cargo 
Bicicleta ca Agent de Schimbare a Oraşului) se 
bazează pe potențialul pe care îl oferă cargo bicicletele, 
promovând utilizarea acestora în rândul entităților 
publice, private şi comerciale. Prin intermediul 
programului Orizont 2020, CCCB reuneşte o echipă de 
20 de parteneri din Norvegia până în Grecia, din Regatul 
Unit al Marii Britanii până în Bulgaria. Aprofundând 
cele mai bune practici din Europa, proiectul va informa 
comunitățile locale şi va încuraja utilizarea bicicletelor 
de marfă şi inițiativele de acest tip în rândul acestora. 
În acest fel, vom încuraja proiecte şi acțiuni inovative 
de dezvoltare care vor permite derularea de operațiuni 
logistice sustenabile, vor contribui la îmbunătățirea 
spațiilor publice şi la reducerea traficului, implicând 
în acelaşi timp cetățenii. Inițiativa va promova, de 
asemenea, utilizarea cargo bicicletelor în oraşele 
europene prin dezvoltarea de noi scheme de finanțare 
şi oferirea de oportunități pentru testarea cargo 
bicicletelor.
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Sumar
Acest ghid îşi propune să fie o sursă de inspiraţie şi 
să ofere comercianțiilor cu amănuntul care pot folosi 
biciclete de marfă, exemple şi explicații astfel încât 
să înţeleagă potenţialul unei piețe în dezvoltare şi a 
posibilităților de utilizare a cargo bicicletelor în oraşele 
europene. Odată cu noile evoluții ale oportunităților de 
finanțare publică, inovațiile în domeniul tehnologiei 
privind acumulatorii, tendințele spre un stil de viață 
sănătos şi îmbunătățirea infrastructurii de ciclism, 
putem considera că acum există o bună oportunitate 
pentru magazinele de biciclete şi comercianţi de a 
deveni primii agenți ai schimbării în comunitățile 
locale.
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Ce sunt cargo 
bicicletele?
Cargo bicicletele sunt biciclete (uneori triciclete sau cvadriciclete) 
special concepute pentru a transporta marfă, fie că este grea sau 
uşoară, mare sau mică. Cargo bicicletele pot avea diferite forme, care 
variază de la cele tradiționale alungite cu două roţi (“short john”), la 
modele cu trei roți (cargo triciclete) şi la cele personalizate cu patru 
roți, cu asistare electrică la pedalare, folosite în scopuri comerciale 
specifice. Deşi cargo bicicletele sunt folosite de mai bine de un secol, 
inovațiile recente în materie de design şi baterii, le-au transformat în 
mijloace de transport mult mai eficiente şi accesibile. 

Capacitatea de transport şi prețurile acestor cargo biciclete variază 
între 1000€ - 2000€, pentru cele care pot transporta mărfuri uşoare, 
de până la 80 kg, la cele de transport greu, având prețuri între 2000€ 
- 12000€, capabile să transporte până la 350 kg. Prin utilizarea acestui 
tip de biciclete, se pot aborda probleme legate de mediu, logistică, trafic 
şi problematici sociale cu care se confruntă multe oraşe europene şi 
se oferă o nouă viziune asupra mobilității, transportului alternativ şi 
calității vieţii.
Cargo bicicletele disponibile pot fi echipate tradiţional cu pedale şi 
lanţ de distribuţie acționate uman, cât şi dotate cu asistență electrică. 
În timp ce ambele sunt opțiuni viabile, fiecare vine cu propriile lor 
avantaje şi dezavantaje. Bicicletele tradiționale cu lanț clasic sunt mai 
uşoare, mai accesibile şi mai uşor întreţinut. Pe de altă parte, cargo 
bicicletele cu asistență electrică pot transporta cantități de marfă mai 
mari şi oferă posibilitatea de a viza în mod direct un public mult mai 
larg, din zone geografice mai extinse.
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1 Persistence Market Research. 2018. Global Market Study on Electric 

Cargo Bikes. Available at https://www.persistencemarketresearch.com/
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2 Forbes.com. Carlton Reid. 2019. Cargobikes Not Drones Are The Future 

For Urban Deliveries

The cargo bike 
market

În ultimul deceniu, industria şi comunităţile locale au asistat 
la o creştere semnificativă a cargo bicicletelor, în mare măsură 
determinată de inovațiile recente în materie de design, baterii 
şi asistenţă electrică. Există o serie de reviste, documentare, 
conferințe internaționale şi organizații profesionale care 
promovează intensiv avatajele utilizării bicicletelor de 
marfă, reuşind să crească popularitatea acestora în rândul 
comunităților. Creşterea popularității bicicletelor de marfă, 
a alimentat o dezvoltare a industriei, determinând apariţia 
unor modele inovatoare dezvoltate în diverse țări precum 
Danemarca, Franța, Țările de Jos, Germania şi SUA. De fapt, 
mai mult de 40 de producători de cargo bicicletele există acum 
pe piață, reprezentând branduri deja cunoscute, afaceri recent 
înființate (start-up-uri) sau chiar producători auto consacraţi.

În ceea ce priveşte dimensiunea piaței, piața globală de cargo 
bicicletele electrice a fost evaluată la 352 mil.€ la sfârşitul 
anului 2018, cu o rată anuală de creştere de 13,3% proiectată 
până în 2026, moment în care se preconizează o valoare 
estimată globală de 960 mil. €. De asemenea, se preconizează 
că piața europeană va alimenta o mare parte din această 
creştere, fapt deja demonstrabil parţial1. Numai în Germania 
au fost vândute 15.000 de e-cargo biciclete în 2016. Și, deşi 
cifrele de vânzări pentru 2018 nu sunt încă disponibile, se 
estimează că acestea s-au dublat2.
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Publicația norvegiană, Cargobike magazine, identifică trei 
categorii largi de cargo bicicletele pentru utilizatorii zilnici, ce 
includ bicicletele scurte de marfă, cu două roți şi trei roți.

Bicicletele cargo scurte reprezintă soluția excelentă pentru 
clienții care doresc să transporte încărcături mai mari, dar 
care nu se simt confortabil sau care pur şi simplu nu doresc 
o bicicletă specială, de dimensiuni mai mari. Ele sunt, de 
asemenea, uşor de manevrat şi pot fi transportate prin transfer 
feroviar. Producători cunoscuţi din piaţa de modele de cargo 
biciclete scurte sunt Omnium şi Velorbis.

Cargo bicicletele Two-Wheeler, sunt cargo biciclete cu două 
roți potrivite pentru clienții care caută o plimbare rapidă şi o 
manevrare uşoară, fiind capabile să transporte atât pasageri, 
cât şi marfă. Există o serie de forme şi modele, unele fiind 
orientate spre viteză, în timp ce altele sunt axate pe o poziție 
mai relaxată de condus. Producători de biciclete cu două roți 
recunoscuți sunt Bullitt, Omnium, Riese & Müller, Bakfiets şi 
Urban Arrow.

Cargo bicicletele Three-Wheelers, adică cargo bicicletele cu 
trei roți, sunt microbuzele universului de cargo biciclete. Acest 
tip este foarte potrivit pentru transportul mai multor pasageri 
sau a încărcăturilor mai mari, oferind o călătorie mai lentă şi 
mai stabilă datorită celor 3 roți. Ele sunt deosebit de stabile 
atunci când călătoresc la viteză redusă şi oferă spații mai 
confortabile pentru pasageri. Producători de biciclete cu trei 
roți recunoscuți sunt: Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, 
Babboe, Nihola.
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Cine folosește cargo 
bicicletele? 

Familiile 
Cargo bicicletele sunt perfect adaptate pentru soluționarea 
multora dintre nevoile logistice zilnice ale familiilor urbane. În 
întreaga Europă, bicicleta de marfă înlocuieşte automobilele, 
promovând astfel un stil de viață fără automobile. Având 
potențialul de a transporta copii, alimente, jucării, şi animale 
de companie (uneori toate deodată) datorită capacităţii lor 
mari de încărcare, cargo bicicletele reprezintă o soluție pentru 
redefinirea conceptului de transport pentru familia urbană 
modernă.

Mai exact, studiile arată că 80% din toate călătoriile logistice 
private (în scop de cumpărături, agrement, etc.) se pot face 
utilizând (cargo) biciclete şi acest lucru nu include nici măcar 
transportul zilnic al copiilor, caz în care bicicleta cargo este o 
alternativă capabilă să înlocuiască a doua maşină de familie. 
În Oslo, familiile au organizat Baby Bike Meetup (întâlnirea 
bicicliştilor cu copii), unde părinții se întâlnesc pentru plimbări 
sociale prin oraş de-a lungul aleilor pietonale şi a infrastructurii 
protejate pentru ciclism, împreună cu copiii lor mici în calitate 
de pasageri ai bicicletelor lor de marfă.
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Inițiative la nivelul comunităților
Proiectate pentru a transporta oameni şi bunuri, cargo 
bicicletele au reuşit să atragă atenția tuturor şi să inspire un 
model de bună practică în rândul fiecărui cetățean sau turist. 
Întreprinderile sociale, grupurile comunitare şi organizațiile 
de voluntariat au adoptat cargo bicicletele ca soluții utile în 
procesul de implicare a cetățenilor în viața comunitară, în 
crearea unor legături puternice între vecini sau pur şi simplu 
în derularea activităţilor lor, fie la un nivel mai restrâns sau 
la un nivel mai mare. Cu peste 1.200 de filiale în mai mult de 
40 de țări, Ciclism fără vârstă foloseşte ricşe, o formă de cargo 
bicicletă pentru transportul persoanelor şi pentru a facilita 
relațiile intergeneraționale în timp ce abordează tematica 
sănătății mintale în rândul vârstnicilor.

Afacerile
Confruntându-se cu creşterea concurenței din partea 
reprezentanților din comerțul on-line, mulți comercianți cu 
amănuntul locali sunt în căutarea unor modalități de a-şi 
îmbunătăți calitatea şi atractivitatea serviciilor, conectându-
se în mod direct cu clientela lor. Pentru unii comercianți cu 
amănuntul, bicicleta de marfă a fost o parte importantă a 
acestui proces. Avantajele utilizării bicicletelor de marfă în 
acest domeniu vizează posibilitatea de livrare a produselor 
la mici magazine de stradă, flexibilitatea, potențialul de 
promovare şi costurile reduse ale investiției de bază, astfel 
încât cargo bicicletele să devină parte integrantă a afacerii. Un 
astfel de exemplu este Bike and Bloom, un magazin de flori din 
Copenhaga, care gestionează vânzările şi livrările de flori prin 
intermediul bicicletelor de marfă.
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De ce acum?
Progresele tehnologice şi tendințele globale în materie 
de viață urbană ne-au condus la un punct în care 
bicicleta de marfă reprezintă o soluție care ne ajută 
să rezolvăm multe dintre nevoile cu care se confruntă 
cetățenii din comunitățile urbane. Accesibilitatea 
bateriilor reîncărcabile şi eficiența acestora au lărgit 
piața potențialilor utilizatori de cargo biciclete.

Între timp, un răspuns tot mai important din partea 
oraşelor în a aborda congestia rutieră, a reduce emisiile 
şi impactul schimbărilor climatice este îmbunătățirea 
accesibilității ciclismului ca mod de transport zilnic 
(deşi fenomenul este unul lent). Rețelele în creştere de 
piste de biciclete dedicate, ajută ciclismul să devină 
un mod de transport zilnic pentru toate generaţiile 
şi facilitează viața fără automobile private. Această 
combinație a contribuit la potențialul tot mai mare 
al bicicletelor de marfă, în special în rândul familiilor 
cu copii mici, al întreprinderilor mici şi al inițiativelor 
comunitare.

Datorită combinaţiei acestor procese, putem spune 
că în prezent există o oportunitate majoră pentru 
magazinele de cargo bicicletele să devină primii 
agenți ai schimbării în comunitățile lor locale.
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Puncte forte în vânzarea 
cargo bicicletelor 
Sunt accesibile
De la transportul copiilor în interiorul oraşului până la mutatul 
unor piese de mobilier, cargo bicicletele promovează un nou set 
de deplasări, care în mod normal sunt făcute din comoditate 
cu autoturismul personal. Deci, chiar dacă în comparație cu o 
bicicletă convențională costul iniţial al unei cargo biciclete este 
mai mare, clienții pot economisi prin micşorarea cheltuielilor 
de operare şi prin reducerea dependenței lor de automobilul 
personal, în special pentru deplasările zilnice în oraş. Mai mult, 
cargo bicicletele de calitate nu îşi pierd valoarea din momentul 
achiziției şi se pot revinde la un preț aproapiat de prețul de 
achiziție.

Rapide și fiabile 
Cargo bicicletele au aceeaşi fiabilitate ca şi bicicletele 
convenționale şi rezistă în orice condiții meteorologice şi de 
trafic. Utilizatorii bicicletelor de marfă pot avea, de asemenea, 
acces în zone greu accesibile pentru autoturisme, camionete 
sau camioane. Mai mult, utilizatorii de cargo bicicletele pot 
avea acces la infrastructura de ciclism în afara zonei carosabile, 
oferind opțiuni şi soluții atunci când accesibilitatea reprezintă 
o problemă.

Confort și comoditate 
Stabilitatea unei cargo bicicletele cu trei roți o face surprinzător 
de confortabilă şi sigură pentru deplasare. Nu este nevoie nici 
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măcar să ridicăm picioarele de pe pedale în timp suntem opriți 
la semafor la culoarea roşie! În plus, dimensiunea mai mare 
ajută la creşterea vizibilităţii utilizatorilor de cargo bicicletele 
în trafic. Odată ajunsă la destinație, bicicletă de marfă poate 
fi parcată cu uşurință, făcând uitată problema parcării 
unui autoturism. Posibilitatea oferită de cargo biciclete de a 
transporta în mod rapid prieteni, membrii ai familiei, piese de 
mobilier, alimente şi/sau echipamente de lucru, le transformă 
într-un instrument indispensabil. Utilizarea bicicletelor de 
marfă este considerată la început convenabilă, însă devine 
rapid o necesitate.

Prietenoase cu mediul
Este de la sine înțeles că bicicletele cargo sunt o alternativă 
”verde” la automobile private, furgonete sau camioane. Pentru 
familiile tinere care renunță la utilizarea maşinii sau care 
încearcă să mențină un stil de viață fără automobilul personal, 
dar care să satisfacă în acelaşi timp şi nevoile familiei si in 
special ale copiilor, bicicleta de marfă oferă soluția perfectă 
pentru dezvoltarea unui stil de viață fără automobil. În 
domeniul vânzărilor pentru companii, cargo bicicletele se 
potrivesc perfect cu politicile de responsabilitate socială 
corporativă (CSR), în cazul în care acreditările în domeniul 
”verde” sunt un factor de achiziție semnificativ.

Sunt distractive
Fie că este vorba de zâmbetele copiilor aflaţi pe locurile din 
faţă ale unei biciclete de marfă cu trei roți sau prieteni conduşi 
acasă după o seară în oraş, simpla vedere a oamenilor care se 
bucură de utilizarea bicicletelor cargo contribuie la vânzarea 
lor. În comparație cu remorcile tradiționale de bicicletă, 
bicicletele cu încărcare frontală creează mai multe oportunități 
de interacțiune socială şi de momente de bucurie între pasager 
şi pilot. Cu bicicletele cargo vechiul clişeu sună adevărat, nu 
este importantă destinația, este deosebită călătoria.
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Cerințe privind întreţinerea 
Ca în cazul oricărui tip de bicicletă sau vehicul şi cargo bicicletele 
necesită întreținere regulată. Pentru modelele mai robuste şi 
asistate electric, serviciile de întreținere suplimentare sunt 
esențiale. Producătorii de biciclete cargo subliniează în mod 
repetat importanța autorizării dealerilor pentru sistemele de 
asistență electrică (de exemplu, certificarea de dealer Shimano 
sau Bosch eBike), precum şi importanța asigurării expertizei 
privind sistemele hidraulice de frânare.  

Plimbările de test sunt importante 
Având în vedere dimensiunea investiției şi impactul asupra 
activităţilor zilnice, persoanele care testează cargo bicicletele 
reprezintă un element cheie în ceea ce priveşte asigurarea unei 
experiențe plăcute pentru clienți. Este esențial ca potențialii 
clienți să înțeleagă cum funcționează aceste cargo biciclete 
în diverse situații. Pentru deplasări de testare mai extinse, un 
număr tot mai mare de oraşe au reuşit să înființeze “biblioteci 
de biciclete” pentru locuitori, care au posibilitatea de a testa 
biciclete de toate formele şi dimensiunile, inclusiv cargo 
biciclete. Cooperarea şi/sau susținerea unei astfel de inițiative 
poate fi o abordare eficientă pentru educarea clienților 
potențiali.

Calitatea este un factor cheie
Ca orice alt tip de investiție pe termen lung, calitatea este esențială. 
În general, producătorii care se specializează în cargo biciclete şi 
care şi-au găsit propriul design au o mai mare atenție la detaliile 
de proiectare şi de calitate. Ca sfat, recomandarea noastră este să 
cercetați piața şi să identificați branduri de succes din Olanda şi 
Danemarca, țări unde există o piață de cargo biciclete matură şi 
care pun accent mare pe calitate şi reputație. 

Sprijinul financiar este posibil
Un număr tot mai mare de guverne europene implementează 
scheme de subvenții pentru a facilita investițiile în cargo biciclete 
noi, atât pentru utilizatorii privați, cât şi pentru întreprinderi. 
În Marea Britanie şi Suedia, de exemplu, guvernele naționale au 
anunțat că la achiziția unei cargo bicicletele noi, procentul de 
reducere este de 20%, iar în cazul achiziției unei cargo biciclete 
asistată electric, reducerea este de 25% din prețul de achiziție3,4. 
Au fost implementate stimulente financiare similare în Austria, 
Norvegia şi Franța.   

Bine de știut
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Accesorizează cargo bicicleta!
Având în vederea avantajele oferite de cargo biciclete 
şi flexibilitatea lor, există numeroase modalități de a 
le personaliza, pentru a se potrivi nevoilor clienților. 
Mai exact, s-a dezvoltat o nouă industrie aflată în 
creştere privind accesoriile pentru cargo biciclete 
concepute pentru a deservi anumite modele. Aceste 
accesorii precum bare de protecţie, copertine de 
ploaie, unități de refrigerare, dispozitive de urmărire 
etc., sunt asigurate de furnizori terţi specializaţi.

Amenintarea de furt
Cargo bicicletele au tendința de a-şi păstra valoarea de-a lungul 
perioadei de utilizare, oferind posibilitatea să poată să fie revândute 
la un preț mare, apropiat cu cel de achiziție. Pe de o parte, acest lucru 
reprezintă este o veste importantă pentru potențialii cumpărători, 
având în vedere că investițiile acestora îşi păstrează valoarea. Pe 
de altă parte, cargo bicicletele pot deveni uşor ținte pentru hoți. 
Prin urmare, clienții sunt încurajați să achiziționeze o asigurare 
suplimentară şi sisteme de blocare sigure. Câțiva producători de 
cargo bicicletele se află deja într-un stadiu de experimentare avansat 
în ceea ce priveşte dotarea bicicletelor cu dispozitive de urmărire 
GPS.  
  
Merită un spaţiu suplimentar 
Este de la sine înțeles că bicicletele cargo, în special modelele cu 
trei şi patru roți, ocupă spațiu suplimentar în standul de prezentare 
al magazinelor. Dar nu vă descurajați! Cargo bicicletele sunt mai 
mult decât simple biciclete; acestea fac parte din ecuaţia prin care 
se urmăreşte tranziția către oraşele prietenoase cu bicicletele, 
promovând în acest fel potențialul bicicletelor pentru îndeplinirea 
sarcinilor de zi cu zi. Multe magazine de biciclete care promovează 
cargo bicicletele spun că acestea sunt puncte de atracție şi 
conversaţie, atrăgând o gamă largă de clienți curioşi.
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Adresează-te distribuitorilor și producătorilor
Tot mai multe companii de cargo biciclete îşi găsesc noi piețe în Europa 
şi dincolo de granițele ei. În timp ce unele companii relaționează 
direct cu comercianții cu amănuntul, altele sunt puse în legătură cu 
aceştia prin intermediul unor distribuitori. După ce ați analizat cine 
sunt distribuitorii din regiunea dumneavoastră, puteți lua legătura cu 
potențialii furnizori pentru a începe demersurile de a achiziționa o 
cargo bicicletă sau porni o afacere. Atât Federația Europeană de Ciclo-
Logistica (ECLF - European Cycle Logistics Federation), cât şi Industria 
de Ciclism European (CIE - Cycling Industries Europe), sunt resurse 
foarte bune pentru a afla mai multe informații.   

Alăturați-vă conversației
Discuția în jurul bicicletelor de marfă câştigă teren pe plan internațional 
şi local, în special în forumurile online. Aderarea la forumuri locale 
existente poate ajuta comercianții cu amănuntul să înțeleagă nevoile 
locale şi preferințele pentru cargo biciclete. Dacă nu există forumuri 
locale în acest domeniu, puteți întemeia chiar dvs. unul!

Participaţi la evenimente
Evenimentele orientate spre cargo biciclete, indiferent că sunt 
internaționale sau locale, devin tot mai populare, în special în Europa. 
Festivalurile de biciclete cargo din Polonia, Belgia şi Marea Britanie, 
atrag o gamă largă de susținători, de la producători la utilizatori, 
precum şi reprezentanți care activează în domenii apropiate. La nivel 
local, susținătorii şi reprezentanții comunităților locale pasionați 
de cargo biciclete organizează diverse competiţii de cargo biciclete 
deschise utilizatorilor cu diferite abilităţi. Aceste evenimente, numite 
svajerløb (o tradiție daneză datând din anii 1930) reprezintă un mod 
atractiv şi distractiv de a prezenta, demonstra şi promova potențialul 
cargo bicicletelor.Ce este de făcut
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