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1. Prezentare generală a bicicletelor e-load 

Dacă vă plimbați pe străzile din orașul sau satul dumneavoastră natal, veți observa probabil tot mai 
multe biciclete cu încărcare electronică. Aceste biciclete sunt folosite în scopuri private, dar și în 
context de afaceri și adesea înlocuiesc mașinile și camionetele de livrare, deoarece sunt mai durabile 
și, în multe cazuri, mai practice decât alte mijloace de transport.  

Acest prim modul vă permite să aprofundați puțin subiectul bicicletelor electrice. Acesta este conceput 
pentru a vă oferi o imagine de ansamblu a bicicletelor electrice și a utilizării acestora. Acesta este 
împărțit în 4 unități și servește ca un modul de bază, următoarele module oferă cunoștințe mai 
detaliate despre diverse aspecte legate de e-bike. La începutul acestui modul veți afla despre relevanța 
bicicletelor electrice pentru activitățile de transport și veți avea o scurtă prezentare a utilizării 
bicicletelor electrice în diferite țări europene. În plus, veți afla mai multe despre diferite tipuri de 
biciclete cu încărcare electrică și vă vom arăta diferite situații în care aceste biciclete pot fi utilizate în 
contextul unei afaceri. După aceea, vom aborda avantajele, dar și provocările care apar odată cu aceste 
biciclete.  

Învățarea holistică este mai ușoară și mai distractivă. Prin urmare, acest conținut este prezentat în 
moduri diferite. Pe lângă unele pasaje de text, în acest modul veți găsi imagini și link-uri către 
videoclipuri. La sfârșitul fiecărei unități veți găsi întrebări scurte pentru a verifica ceea ce ați învățat. 
Distracție plăcută învățând cu aceste materiale! 

Durata de lucru a fiecarui modul: ~ 60 de minute 

 

Obiectivele de învățare acoperite de modul 

După ce veți finaliza acest modul, veți fi capabil să: 

- prezentati situația actuală a utilizării bicicletelor cu încărcare electrica și să oferiti exemple de bune 
practici de utilizare a bicicletelor cu încărcare electrica în diferite țări europene. 

- Descrieți diferitele tipuri și utilizări ale bicicletelor cu încărcare electrica. 

- explicate avantajele, dar și provocările asociate cu utilizarea bicicletelor electrice. 

- numiti caracteristicile bicicletelor electrice și să explicati relevanța acestora pentru utilizarea ca mijloc 
de transport. 

 

Unități din cadrul modulului 

Acest modul include următoarele unități: 

- Bicicletele cu încărcare electrică ca mijloc de transport durabil  

- Biciclete cu încărcare electrică în Europa 

- Diferite tipuri și utilizări ale bicicletelor electrice în contextul muncii 

- Avantajele și provocările utilizării bicicletelor cu încărcare electrică 
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Unitatea 1: Bicicletele electrice ca mijloc de transport durabil 

Această unitate servește ca o imersiune în subiectul bicicletelor electrice și subliniază importanța 
acestor biciclete pentru activitățile de transport. Sunt evidențiate caracteristicile acestor biciclete, 
utilizările și specificitatea bicicletelor cu încărcare electrică, spre deosebire de bicicletele obișnuite.  

După terminarea acestei lecții, veți fi capabil să: 

- reflectati asupra importanței unui transport ecologic 

- explicati modul în care bicicletele cu încărcare electrică au devenit mai populare în ultimii ani. 

- explicati caracteristicile bicicletelor cu încărcare electrică 

- explicati relevanța utilizării bicicletelor cu încărcare electrică 

Transport ecologic 

În Uniunea Europeană, transporturile sunt responsabile pentru aproximativ 30% din emisiile de CO2, 
dintre care 70% provin din transportul rutier. Prin urmare, unul dintre obiectivele Green Deal* este de 
a reduce aceste emisii cu 90% până în 2050. Pentru a realiza acest lucru și pentru a proteja mediul 
înconjurător, este, prin urmare, esențial să se treacă la alternative de transport ecologice. O alternativă 
care a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani sunt bicicletele cu încărcare electrică. 

*Afacerea verde este un plan prezentat de Comisia Europeană care are ca obiectiv realizarea unei 
economii și a unei societăți europene neutre din punct de vedere al efectului de seră până în 2050. 
Aflați mai multe aici:  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

 

În următorul videoclip de pe YouTube puteți afla mai multe despre bicicletele e-load și despre 
caracteristicile acestora:  

https://www.youtube.com/watch?v=KdYzTAKaG6U  

Prin urmare, bicicletele cu încărcare electrică sunt biciclete fabricate special pentru transport. Acestea 
pot fi utilizate pentru a transporta încărcături mai mici și mai ușoare, precum și mărfuri mai mari și mai 
grele.  

Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost dezvoltate primele biciclete de marfă cu două roți pentru 
a efectua diverse activități de transport. Acestea au fost folosite în diverse scopuri, în special în comerț, 
pentru servicii de mesagerie sau curierat și chiar și profesioniștii din domeniul medical le foloseau. 
Pentru a crește stabilitatea acestor biciclete, au fost dezvoltate și biciclete de marfă cu o a treia roată, 
care puteau fi folosite chiar și pentru a transporta oameni și animale. Până la cel de-al Doilea Război 
Mondial, bicicletele de marfă au fost utilizate pe scară largă. Multe dintre bicicletele care se vând și 
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astăzi erau deja produse pe atunci, cum ar fi Long John Bike: o bicicletă de marfă lungă cu două roți, 
pe care încărcătura este transportată în față. După cel de-al Doilea Război Mondial, mașinile au înlocuit 
bicicletele de marfă, dar astăzi acestea câștigă din nou popularitate.  

De exemplu, aceste biciclete au fost folosite timp de mai multe decenii pentru a transporta obiecte sau 
chiar persoane, dar, mai ales în ultimii ani, utilizarea lor a crescut enorm, din nou din cauza aspectelor 
legate de mediu, dar și din cauza caracterului lor din ce în ce mai practic, de exemplu prin integrarea 
unei baterii.  

Potrivit unui studiu realizat în cadrul proiectului CycleLogistics, finanțat de UE, aproximativ 50 % din 
transportul motorizat din orașele europene poate fi transferat către bicicletele (e-)cargo și remorcile 
de marfă, ceea ce contracarează schimbările climatice și contribuie la o reducere semnificativă a 
poluării fonice. 

Unitatea 2: Biciclete cu încărcare electrică în Europa 

Pentru a înțelege mai bine relevanța utilizării mijloacelor de transport ecologice, în special a bicicletelor 
cu încărcare electrică, și pentru a arăta popularitatea acestor biciclete, există acum o imagine de 
ansamblu a utilizării bicicletelor cu încărcare electrică în Europa. Prin urmare, în cadrul acestei unități 
veți avea o perspectivă asupra situației din diferite țări. 

După ce veți finaliza această unitate, veți fi capabil să: 

- Descrieți situația actuală a utilizării bicicletelor cu încărcare electrică în diferite țări europene. 

- enumerati câteva exemple de bune practici din diferite țări 

 

Biciclete cu încărcare electrică în Europa 

În urma boom-ului e-bike din ultimii ani, bicicletele cargo, care sunt adesea acționate și de un motor 
electric, devin acum unul dintre cele mai populare mijloace de transport în sectorul bicicletelor din 
întreaga Europă, datorită utilizării lor ecologice și silențioase. Potrivit unui studiu realizat în 2020 în 
cadrul proiectului "CityChangerCargoBike", numărul de biciclete (e-)cargo vândute a crescut puternic 
în ultimii ani (cu aproximativ 60% în 2019 față de anul precedent). 

 

 
Referenz: http://www.cyclelogistics.eu/market-size 
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Aceste biciclete sunt cumpărate pentru uz privat, dar din ce în ce mai mult și pentru întreprinderi. În 
acest sondaj, Germania, Danemarca, Marea Britanie și Olanda au fost indicate ca fiind cele mai mari 
piețe. Dar și în celelalte țări europene, populația se bucură să cumpere aceste biciclete.  

Foarte adesea, bicicletele electrice sunt cumpărate de instituții publice și pot fi apoi împrumutate (de 
obicei gratuit) de către persoane fizice sau de către companii. În acest context, există, de asemenea, 
platforme de bikesharing, unde cererea de biciclete și utilizarea acestora sunt coordonate. Un exemplu 
este platforma elvețiană carvelo2go, care a sprijinit deja 17.000 de utilizatori. 

În multe orașe europene, au apărut numeroase companii de transport mai mici și durabile sau furnizori 
de servicii de curierat care circulă exclusiv cu biciclete (e-)cargo prin oraș. Dar și multe companii de 
transport bine cunoscute au început să treacă la transportul ecologic și folosesc din ce în ce mai mult 
biciclete cu încărcare electrică. Adesea, așa-numitele "hub-uri" sunt construite pentru a fi deservite de 
biciclete cu încărcare electrică și pentru a înlocui camionetele de transport, cum ar fi în Berlin și 
Amsterdam. În Țările de Jos, 60% din livrările din interiorul orașelor sunt deja efectuate cu ajutorul 
bicicletelor electronice. 

Pentru ca bicicletele (cu încărcare electrică) să fie folosite mai des, este important să se asigure o rețea 
bună de piste de biciclete pentru toți bicicliștii. Prin urmare, multe țări au dezvoltat deja piste de 
biciclete în interiorul orașelor. De exemplu, Copenhaga, Amsterdam și Barcelona se numără printre 
cele mai prietenoase orașe din Europa cu bicicleta. Cu toate acestea, pe lângă extinderea rețelei de 
piste de biciclete, se iau adesea și alte măsuri. În Marea Britanie și la Bruxelles, de exemplu, există un 
site internet unde bicicliștii pot raporta locurile periculoase de pe drumuri sau piste de biciclete (cum 
ar fi gropile).  Orașele răspund apoi cu măsuri de întreținere. Exemplul Cycling UK poate fi găsit aici: 
https://www.fillthathole.org.uk/.  

În plus, aproape toate țările europene oferă stimulente financiare pentru achiziționarea unei biciclete 
electrice și promovează astfel răspândirea acestui mijloc de transport ecologic. 

Unitatea 3: Diferite tipuri și utilizări ale bicicletelor electrice în contextul muncii. 

În această unitate veți obține o imagine de ansamblu a diferitelor tipuri de biciclete electrice și veți afla 
care sunt diferențele. În plus, vă vom prezenta câteva exemple de utilizare a bicicletelor cu încărcare 
electrică într-un context de afaceri. 

După ce veți finaliza această unitate, veți fi capabil să: 

- descrieti diferitele tipuri de biciclete electrice. 

- descrieti posibilele utilizări ale unei biciclete electrice în contextul unei întreprinderi. 

 

Diferite tipuri de biciclete cu încărcare electrică 

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, există multe tipuri diferite de biciclete (e-)cargo: 
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Referenz: https://www.trafficnightmare.net/cargo-bikes/ 

 

Acestea pot fi diferentiate pe baza mai multor criterii. Unele dintre acestea sunt: 

- Număr de roți 

- Amplasarea compartimentului de încărcare  

- Tipul de motor 

Numărul de roti 

Pe piață există o varietate largă și în creștere de biciclete cu încărcare electrică, majoritatea fiind cu 
două sau trei roți. Cu toate acestea, sunt disponibile și biciclete de marfă cu patru roți. Bicicletele cu 
încărcare electrică cu două roți sunt potrivite mai ales pentru transporturi mai mici, de exemplu, pentru 
cumpărăturile de zi cu zi sau pentru animale de companie. Avantajul acestor biciclete este că sunt 
manevrabile și subțiri, ceea ce le face relativ ușor de condus. Bicicletele electrice cu trei roți oferă mult 
mai mult spațiu decât cele cu două roți, de exemplu, pentru copii. Cu toate acestea, este mai dificil să 
faci viraje și să treci pe alei înguste cu acest tip de bicicleta. Același lucru este valabil și în cazul 
bicicletelor cu patru roți, deși acestea oferă mult spațiu de depozitare și sunt destul de stabile la mers. 

Poziția compartimentului de încărcare 

Bicicletele E-load diferă, de asemenea, în ceea ce privește poziția compartimentului de încărcare. 
Compartimentul de încărcare se poate afla în fața persoanei care conduce, în spatele sau, uneori, pe 
laterale. Pentru transportul obiectelor mai grele sau pentru încărcăturile pe care doriți să le 
supravegheați în timpul transportului, bicicletele cu o cutie de transport în față sunt potrivite, deoarece 
centrul de greutate al greutății de transport este favorabil și aveți contact vizual direct cu încărcătura. 
Pe de altă parte, pentru obiectele mai mari, este avantajos ca cutia de transport să se afle în spatele 
biciclistului. 
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Tipul de motor 

Există biciclete cu încărcare electrică cu diferite motoare. O opțiune este o bicicletă cu un motor 
amplasat central în zona pedalierului, conectat direct la manivele și pedale. Această poziție este 
avantajoasă pentru distanțe lungi și înclinații, precum și pentru încărcături grele. Centrul de greutate 
este cel mai scăzut, iar puterea de acționare este adaptată în mod optim la forța de pedalare - un 
aspect care face ca acest motor să fie cel mai popular pentru bicicletele cargo. Există, de asemenea, 
biciclete cu un motor cu butuc în roata din spate (butuci = rulmenți situați în centrul roții care o fac să 
se rotească), care oferă o bună putere de tracțiune și sunt avantajoase atât pe pante, cât și în condiții 
de umiditate. Există pe piață și biciclete cu un motor cu butuc frontal, dar acestea sunt mai greu de 
utilizat și nu au o aderență bună. 

În ce scopuri poate fi folosită o bicicletă electrică? 

Bicicletele cu încărcare electrică au devenit un mijloc de transport popular în ultimii ani. Acestea pot fi 
utilizate pentru o varietate de activități de transport și sunt din ce în ce mai des folosite în contextul 
afacerilor. Astfel, aceste biciclete sunt utilizate în diferite activitati. Iată câteva exemple: 

- Serviciile de livrare, precum DHL, folosesc biciclete electrice pentru a livra scrisori și colete. Aceste 
biciclete sunt adesea utilizate pentru logistica ultimului kilometru, adică pentru distribuția coletelor și 
a scrisorilor de la un centru de distribuție la consumatorii finali. 

- Există, de asemenea, unele companii de servicii de curierat care sunt specializate în transportul 
diferitelor bunuri dintr-un loc în altul folosind doar biciclete electrice. Aceasta presupune, de exemplu, 
livrarea de scrisori sau flori de la persoane private către alte persoane, aducerea acasă a 
cumpărăturilor de la supermarket, livrarea de alimente comandate sau transportul de articole 
medicale, cum ar fi rezervele de sânge sau rezultatele de laborator. 

 

 

- Bicicletele cu încărcare electrică sunt utilizate și în alte meserii. Unele întreprinderi din sectorul 
meșteșugăresc folosesc biciclete cu încărcare electrică, deoarece își pot depozita cu ușurință uneltele 
în zona de încărcare. Muncitorii municipali folosesc bicicletele pentru a transporta gunoiul. Iar alții 
chiar vând înghețată, cafea sau mâncare stradală cu aceste biciclete.  
(https://www.advelo.at/eisfahrrad) 

Acestea sunt doar câteva exemple din numeroasele utilizări care există pentru o mare varietate de 
profesii. 

După cum puteți vedea, bicicletele electrice sunt foarte versatile și pot fi utilizate în multe domenii 
diferite. Acestea pot înlocui chiar și autoturismele sau camionetele în anumite aspecte. 

 

Unitatea 4: Avantajele și provocările utilizării bicicletelor cu încărcare electrică. 
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În această unitate sunt evidențiate avantajele utilizării bicicletelor electrice ca mijloc de transport. Cu 
toate acestea, deoarece utilizarea acestor biciclete prezintă, de asemenea, unele provocări care 
trebuie luate în considerare, acestea vor fi, de asemenea, analizate mai în detaliu. 

După ce veți finaliza această unitate, veți fi capabil să: 

- precizați avantajele pe care le au oamenii atunci când folosesc biciclete cu încărcare electrică.  

- descrieti provocările asociate cu utilizarea bicicletelor cu încărcare electrică. 

Avantajele unei biciclete electrice 

În videoclipul din Unitatea 2 ați auzit deja despre numeroasele caracteristici și beneficii ale unei 
biciclete cu încărcare electrică. Dar acum haideți să rezumăm beneficiile pentru dumneavoastră și 
pentru compania pentru care lucrați: 

- Respectarea mediului: Utilizarea bicicletelor cu încărcare electrică în locul mașinilor are un impact 
pozitiv asupra mediului, în special în orașe. Mijloacele de transport ecologice contribuie la reducerea 
emisiilor de CO2, precum și a aglomerației din trafic. Acest lucru duce la un aer mai curat în oraș. În 
plus, activitățile de transport cu o bicicletă cu încărcare electrică nu produc la fel de mult zgomot ca în 
cazul unei furgonete. 

- Avantaje economice: Pentru a fi ecologice în ceea ce privește activitățile de transport, ar putea fi 
utilizate și furgonete electrice, dar bicicletele cu încărcare electrică au mult mai multe avantaje decât 
furgonetele electrice: multe orașe doresc să evite un număr mare de mașini în centrele orașelor pentru 
a reduce poluarea mediului și zgomotul. Prin urmare, se discută deja despre introducerea unei taxe de 
drum pentru mașini, reducerea limitei de viteză sau interzicerea completă a mașinilor în orașe. Printre 
exemplele care pun deja în aplicare una dintre aceste măsuri se numără Bruxelles, Londra sau Paris. 
Multe orașe vor urma în viitor. Prin urmare, este recomandabil să treceți cât mai curând posibil la 
bicicletele cu încărcare electrică pentru a fi pregătiți pentru punerea în aplicare a acestor măsuri și 
pentru a avea un avantaj competitiv.  

- Transportul de încărcături grele: Nu numai încărcăturile mici și ușoare pot fi transportate cu 
bicicletele e-load. Mai degrabă, este posibil să se deplaseze sarcini de până la 300 kg (în funcție de 
bicicleta în cauză). Acest lucru înseamnă că este posibil să se transporte și obiecte mai grele, cum ar fi 
mobila. 

- Transport ușor în orașe: O bicicletă cu încărcare electrică facilitează deplasarea într-un oraș, chiar și 
în condițiile unui trafic crescut. Cu majoritatea tipurilor de biciclete cu încărcare electrică, puteți utiliza 
pistele pentru biciclete, astfel încât să evitați blocajele în trafic. În plus, nu este nevoie să căutați un loc 
de parcare, ceea ce economisește mult timp.  

- Costuri reduse: Atunci când cumpără o bicicletă cu încărcare electrică, o companie poate economisi 
o mulțime de bani în comparație cu achiziționarea unei mașini. Pe de o parte, prețul de achiziție, 
precum și costurile fixe (de exemplu, asigurarea) sunt semnificativ mai mici, iar reparațiile sunt mult 
mai ieftine. Pe de altă parte, se pot economisi mulți bani în utilizarea zilnică. De exemplu, nu trebuie 
să plătiți pentru parcare. Aici puteți vedea o comparație a costurilor pentru o mașină și o bicicletă 
electrică: 
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Quelle: https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-02/EUMobilityatlas2021_FINAL_WEB.pdf?dimension1=euma2021, S. 28. 
 

- Condiția fizică personală: Utilizarea bicicletelor cu încărcare electrică pentru activități de transport 
contribuie la condiția fizică personală, spre deosebire de utilizarea camionetelor. Un alt aspect pozitiv 
este faptul că puteți varia intensitatea efortului fizic prin reglarea puterii de acționare electrică. În plus, 
aceste biciclete au un mod placut de a fi  conduse! 

- Ușor accesibile: Aproape oricine poate conduce aceste biciclete, deoarece nu este nevoie de permis 
de conducere sau de instruire. Atenție: Bicicletele E-load sunt diferite de manevrat față de bicicletele 
normale, așa că vă recomandăm să vă antrenați pentru a conduce aceste biciclete pentru a evita 
accidentele! 

În cazul în care doriți să folosiți biciclete cu încărcare electrică în scopuri private, dar nu doriți să 
cumpărați o astfel de bicicletă, multe orașe și municipalități oferă posibilitatea de a împrumuta gratuit 
o astfel de bicicletă. În acest fel, beneficiile acestor biciclete pot fi folosite în continuare de întreaga 
populație și, în același timp, mediul înconjurător poate fi protejat. 

Provocări la utilizarea unei biciclete electrice 

După cum ați citit deja, bicicletele electrice funcționează diferit de bicicletele obișnuite.  Trebuie 
remarcat faptul că, din cauza construcției diferite, a greutății proprii și a greutății suplimentare 
transportate, centrul de greutate se află în altă parte, distanțele de frânare sunt mai mari și curbele nu 
pot fi parcurse la fel de strâns ca la o bicicletă normală. În plus, ar trebui luate în considerare și 
diferențele dintre bicicletele electrice cu două și trei roți. Prin urmare, este deosebit de important să 
vă familiarizați cu bicicleta pe care intenționați să o utilizați și cu modul în care funcționează. 

În plus, trebuie respectată respectarea regulilor de circulație rutieră atunci când conduceți bicicleta e-
load. Atenție însă: pentru diferite tipuri de vehicule și chiar pentru diferite țări/orașe se aplică 
reglementări diferite. De exemplu, cu unele biciclete cargo aveți voie să folosiți pista de biciclete, iar 
cu altele nu. Prin urmare, este important să aflați exact care sunt reglementările pentru fiecare tip de 
bicicletă înainte de a o utiliza. Puteți afla mai multe despre astfel de subiecte în Modulul 3 
"Conștientizarea sănătății și a siguranței rutiere". 

Un alt factor care reprezintă o provocare atunci când se utilizează o bicicletă electrică este reprezentat 
de condițiile meteorologice. În zilele însorite, mersul pe aceste biciclete nu este o problemă, dar, 
bineînțeles, există și zile ploioase, dar și cele în care ninge. În acest context, un studiu a investigat 
provocările legate de vremea rea sau de iarnă și dacă bicicletele electrice pot fi în continuare utilizate 
în mod eficient (Dybdalen; Ryeng, 2021). Participanții la studiu au fost de acord cu faptul că, deși este 
dificil să mergi cu bicicletele cu încărcare electrică pe timp de iarnă sau în condiții meteorologice 
nefavorabile, acest lucru este cu siguranță posibil. Este important ca motocicliștii să circule cu o 
conștientizare sporită și să își amintească modul în care, de exemplu, un drum umed afectează distanța 
de frânare sau controlabilitatea bicicletei. În plus, sunt necesare îmbrăcăminte și echipament adecvat 
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pentru aceste zile cu vreme rea, cum ar fi o jachetă de ploaie, ochelari de protecție, mănuși și o husă 
de ploaie pentru ca încărcătura să poată călători în ciuda vremii nefavorabile. În plus, ar trebui 
remarcat faptul că bicicletele care sunt utilizate frecvent în condiții meteorologice nefavorabile trebuie 
să fie întreținute mai des și, de asemenea, trebuie să fie încărcate mai des din cauza temperaturilor 
scăzute. Dacă toate acestea sunt luate în considerare, condițiile meteorologice nefavorabile nu 
reprezintă o problemă pentru mersul pe bicicletele electrice. Aflați mai multe despre cum să conduceți 
aceste biciclete în siguranță în diferite condiții în Modulul 4 "Conștientizarea sănătății și a siguranței 
rutiere". 

O altă provocare legată de bicicletele cu încărcare electronică este încărcarea corectă pentru o 
călătorie sigură.  Puteți afla mai multe despre acest subiect în modulul 5 "Încărcarea bicicletelor e-
load". 

Datorită aspectelor menționate mai sus, se recomandă să parcurgeți următoarele module ale 
pachetului nostru de instruire pentru a vă asigura o călătorie sigură cu aceste biciclete cu încărcare 
electrică. 

Cu toate acestea, dacă aspectele menționate mai sus sunt luate în considerare în mod suficient, 
potențialul bicicletelor cu încărcare electrică poate fi utilizat pe deplin și nimic nu stă în calea unei 
plimbări în siguranță. 

Rezumat 

În ultimii ani, s-a înregistrat o schimbare tot mai accentuată a modurilor de transport, de la furgonete 
și mașini la o alternativă mai ecologică, și anume bicicletele cu încărcare electrică. Utilizarea bicicletelor 
cu încărcare electrică pentru activități de transport poate reduce enorm emisiile de CO2 și zgomotul 
din orașe. Acesta este unul dintre motivele care au dus la un boom al bicicletelor electrice în (aproape) 
toată Europa. Aceste biciclete pot fi cumpărate aproape peste tot, iar majoritatea țărilor europene 
oferă chiar și stimulente pentru achiziționarea lor - pentru persoane fizice, dar din ce în ce mai mult și 
pentru companii. 

În domeniul bicicletelor electrice, există multe tipuri diferite, care se disting prin numărul de roți, 
poziția spațiului de încărcare și a motorului. Deoarece există multe domenii diferite de aplicare a 
acestor biciclete în contextul unei afaceri, ar trebui să alegeți întotdeauna bicicleta electrică care se 
potrivește cel mai bine proiectului dumneavoastră.  

Pe lângă avantajele deja menționate, bicicletele electrice oferă multe alte beneficii atât pentru 
companii, cât și pentru angajați. De exemplu, costul unei astfel de biciclete este de multe ori mai mic 
decât cel al unei mașini sau al unei dube. În plus, este mai ușor să te deplasezi în orașe cu acest mijloc 
de transport ecologic, în special în ambuteiaje sau pe străzile înguste. Cu toate acestea, există, de 
asemenea, unele lucruri de luat în considerare în ceea ce privește aceste biciclete: De exemplu, trebuie 
să se țină cont de faptul că aceste biciclete trebuie să fie folosite în mod diferit față de bicicletele 
convenționale sau, de asemenea, de regulile de circulație parțial diferite pentru diferitele tipuri de 
biciclete electrice.  

Am completat celelalte materiale de învățare cu cele mai importante informații despre bicicletele cu 
încărcare electrică pentru a sprijini utilizatorii de biciclete cu încărcare electrică în activitatea lor, 
precum și companiile în instruirea angajaților lor. Sunteți bineveniți să folosiți conținutul nostru de 
învățare despre bicicletele e-load! 

 

 

Surse 
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2.Intretinerea bicicletelor electrice 

Acest modul de instruire este conceput pentru a vă ajuta să vă întrețineți bicicleta electrică pentru a o 
utiliza în siguranță și eficient pentru sarcinile dvs. zilnice. După finalizarea acestui modul, veți cunoaște 
principalele componente ale unei biciclete electrice, ce poate merge rau în legătură cu acestea și veți 
avea idei despre cum să vă salvați ziua chiar dacă aveți o problemă. La fel ca orice bicicletă, e-bike-ul 
dumneavoastră are nevoie de verificări de siguranță regulate și de reparații minore ocazionale pentru 
a funcționa fără probleme. În acest modul veți învăța despre:  

- ABC-ul bicicletelor cu încărcare electronică - Sisteme și componente importante. 

- Elementele pe care trebuie să le verificați înainte de fiecare călătorie 
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- Verificări pe care trebuie să le efectuați săptămânal sau lunar 

- Presiunea în pneuri, schimbarea pneurilor, repararea pneurilor, recunoașterea uzurii pneurilor 

- Strângerea spițelor roților 

- Probleme cu lanțul bicicletei 

- Componente electrice - încărcarea și stocarea bateriilor 

Toate reparațiile și verificările din acest modul sunt simple și nu necesită cunoștințe tehnice sau 
cunoștințe specifice - textul, imaginile și videoclipurile incluse vă vor ghida pe parcursul procesului. 
Este nevoie de 30-40 de minute pentru a citi modulul. Vă recomandăm cu tărie să parcurgeți modulul 
cel puțin o dată înainte de a merge pe o bicicletă e-load, astfel încât să vă puteți orienta atunci când 
este nevoie de o reparație rapidă.  

Veți avea nevoie de următorul kit de bricolaj pentru a efectua verificările și reparațiile la bicicleta cu 
încărcare electrică și pentru a finaliza acest modul: 

- O pompă pentru anvelope, de preferință cu un manometru. 

- O cheie Allen/bus, în mod ideal ca parte a unui multitool pentru biciclete. 

- O cheie pentru raze  

- Un kit de petice pentru repararea unei anvelope dezumflate 

- O a doua anvelopă interioară în cazul în care trebuie să o înlocuiți pe cea pe care o folosiți în prezent 

La sfârșitul următoarelor unități veți avea ocazia să susțineți un scurt test cu răspunsuri multiple pentru 
a verifica cunoștințele și competențele dobândite. Cu toate acestea, cele mai multe dintre 
competențele teoretice pe care le învățați în acest modul sunt de natură practică. Dacă aveți ocazia, 
faceți un test pe bicicletă, într-un mediu fără presiune de timp. 

Obiectivele de învățare acoperite de modul 

Prin finalizarea acestui modul, cursantul va fi capabil să: 

- Identifice componentele de bază ale bicicletelor tradiționale de marfă și ale bicicletelor electrice. 

- Efectueze verificări de siguranță înainte de călătorie 

- Aiba o rutină de întreținere pentru verificări lunare și anuale 

- Schimbe sau sa repare o anvelopa dezumflata, dacă este necesar 

-  încarce, descarce și depoziteze corect bateria 

- Repare un lanț care a căzut 

Unități din cadrul modulului 

- ABC-ul bicicletelor, principalele componente / Bicicleta 101. 

- Comparație între o bicicletă tradițională și o bicicletă cargo. Componente suplimentare ale bicicletelor 
electrice 

- Verificări înainte de utilizarea bicicletei și verificări periodice 

- Presiunea pneurilor, repararea/schimbarea unei pene, uzura 
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- Spițele roților - cum să le strângeți 

- Probleme de lanț 

- Bateria - încărcare, descărcare, depozitare și posibile probleme 

Unitatea 1: ABC-ul bicicletelor, principalele componente / Bicicleta 1x1 

În această unitate vom trece în revistă principalele componente și sisteme aletuturor bicicletelor,  nu 
doar cele ale bicicletele electrice cargo. Acest lucru vă va oferi o idee generală despre modul în care 
funcționează o bicicletă, iar apoi vă puteți baza pe aceste cunoștințe atunci când vine vorba de 
componentele suplimentare ale bicicletelor electrice.  

- Principalele componente ale bicicletei 

- Interacțiunea componentelor bicicletei 

Componente pentru biciclete - seturi și amplasare 

Da, materialele de învățare au fost create pentru instruirea bicicletelor electrice, nu pentru bicicletele 
obișnuite. Dar mai întâi trebuie să explicăm câțiva termeni de bază și să vedem cum funcționează 
sistemele unei biciclete, apoi să trecem la lucruri mai complicate. Să începem cu părțile principale ale 
oricărei biciclete. 

De departe, cea mai mare, cea mai grea și cea mai importantă componentă a oricărei biciclete este 
cadrul. Este componenta principală care servește ca punct de blocare pentru toate celelalte și constă 
din: 

- Tubul superior 

- Tubul de jos  

- tubul de direcție 

- tubul scaunului  

- tije de scaun 

- tijele de lanț 

 

 

Imaginea de mai jos oferă o imagine de ansamblu a tuturor celorlalte piese de bicicletă și a modului 
în care le putem grupa în funcție de funcția și/sau amplasarea lor. 

Acestea sunt următoarele: 
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Setul din față este format din: 

- Ghidon și mânere de ghidon  

- Manete de frână și de schimbare a vitezelor 

- Tubul de direcție (parte a cadrului în funcție de funcție, parte a setului frontal în funcție de amplasare) 

- Amortizoare (nu pe toate bicicletele) 

- Frânele față 

- Furca 

 

Set de roți: 

- Spite 

- Butucul roții față 

- Jantă 

- capac 

- Supapă de tub 

Set spate:  

- Frână spate 

- Casetă 

- Schimbator spate 

Setul din mijloc:  

- Schimbător de lanțuri 
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- Lanț de transmisie 

- Piulițe (pinioane)  

- Manivelă pentru pedale 

- Pedale 

Funcționalitatea celor mai importante componente ale bicicletei 

Viteze și schimbătorul de viteze 

De ce angrenaje? O bicicletă are diferite viteze pentru a facilita menținerea unei viteze de pedalare 
confortabile (sau constante), chiar și pe trasee care urcă, coboară sau pe teren accidentat. Imaginați-
vă că bicicleta dumneavoastră are o singură treaptă de viteză și că trebuie să mențineți o viteză 
constantă de pedalare, indiferent dacă vă așteaptă o urcare abruptă sau o coborâre. Dacă conduceți o 
mașină, știți cum funcționează motorul și transmisia. În cazul unei biciclete, picioarele sunt motorul.  

Iată cum funcționează schimbarea vitezelor pe o bicicletă: manetele de viteze de pe ghidon controlează 
cablurile care, la rândul lor, sunt conectate la schimbătoarele față și spate. În funcție de ceea ce faceți 
cu manetele de transmisie, cablul se strânge sau se slăbește. Acest lucru forțează schimbătoarele să 
urce sau să coboare o treaptă de viteză.  Pentru o explicație mai detaliată, urmăriți videoclipul de mai 
jos: 

 

Franele 

Componentele frânelor funcționează în mod similar - manetele de frână sunt conectate la frâne prin 
intermediul unui cablu sau al unui sistem hidraulic. Apăsarea manetei de frână face ca cablul să tragă 
plăcuțele de frână pe jantă (sau pe o frână pe disc). Acest lucru provoacă frecare și oprește bicicleta. 
Deși utilizarea frânelor de bicicletă este relativ simplă, trebuie să țineți cont întotdeauna de 
următoarele: 

Frânarea puternică vă poate face să pierdeți controlul bicicletei. 

La frânare, greutatea persoanei care conduce, a încărcăturii și a bicicletei însăși se deplasează. Fiți 
atenți la modul în care aplicați presiune pe manetele de frână, la locul în care se află încărcătura și la 
condițiile de drum (care este panta sau suprafața drumului, dacă trebuie să virez,).  

 

Direcția 
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Întoarcerea bicicletei nu se face doar prin mișcarea ghidonului. În timp ce cea mai mare parte a direcției 
unei biciclete se face fără cunoștințe tehnice, acest videoclip explică procesele implicate într-un mod 
interactiv. 

 

Unitatea 2: Componente suplimentare pentru biciclete electrice 

Acum că ați învățat despre componentele unei biciclete normale, aceste cunoștințe pot fi 
aprofundate, iar părțile electrice ale unei biciclete electrice pot fi explicate mai în detaliu. 

 

 

Componentele unei biciclete cu încărcare electrică 

În primul rând, partea cea mai evidentă - spațiul de încărcare. Aceasta poate varia în funcție de 
amplasare, dimensiune și capacitate de încărcare. Aruncați o privire la câteva exemple: 
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Dacă v-ați uitat cu atenție la toate tipurile de biciclete cargo și la denumirile acestora, ați observat până 
acum - unele dintre ele au un volan în mijlocul bicicletei (cum ar fi Long John), iar altele au două roți în 
față. Deci, cum funcționează direcția? 

În acest caz, este util să se facă o comparație între o bicicletă convențională și o bicicletă cargo. În timp 
ce o bicicletă convențională are o direcție "directă" (rotirea ghidonului rotește direct furca și, prin 
urmare, roata), o bicicletă cargo precum Long John trebuie să folosească un sistem mai complex pentru 
a transmite mișcarea de direcție către roata din față. Există două tipuri generale de sisteme care 
îndeplinesc această sarcină. Ambele sunt complexe și necesită multe cunoștințe pentru a fi configurate 
și reparate, dar este bine să fi auzit cum funcționează. 

Mecanismul de direcție 

Mecanismul de direcție este o tijă solidă sau un sistem de tije care servește drept conexiune între 
ghidon și roata (roțile) din față. 

 

Cablu / direcție hidraulică 

Cel de-al doilea tip de legătură pentru aceste biciclete cargo este un sistem care funcționează prin 
cabluri sau fluid hidraulic în furtunuri. Atunci când persoana care conduce rotește ghidonul, cablul 
trage roata din față în direcția aleasă. În cazul unei conexiuni hidraulice, atât ghidonul, cât și roata din 
față sunt cuplate cu pistoane interconectate, astfel încât rotirea ghidonului determină roata să se 
rotească. 

 

Acum că avem o bicicletă și am transformat-o într-o bicicletă cargo, este timpul să o transformăm într-
o bicicletă electrică. 

Pentru aceasta avem nevoie de următoarele componente: 

- Baterie 

- motor 
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- unitate de control 

- senzori 

- afișaje 

- Încărcător de baterii 

Baterie 

Bateria servește ca sursă de stocare a energiei și ca sursă pentru bicicleta dumneavoastră electrică. 
Acestea sunt cel mai adesea litiu-ion, aceleași tehnologii utilizate la bateriile din laptopuri, 
smartphone-uri și alte dispozitive de consum. Ceea ce vedem ca o singură baterie este de fapt un 
"pachet de baterii", format din baterii (sau celule) mai mici conectate între ele. Cele mai frecvente 
puncte de fixare sunt în cadrul propriu-zis, pe tubul descendent sau pe un suport deasupra roții din 
spate. 

 

Exemplu de baterie montată în spate: 

 

 

Exemplu de baterie montată pe tubul de jos: 

 

Motor 

Aceasta este partea care extrage electricitatea din baterie și o transformă în mișcare. Motorul este 
încorporat în butucul roții din spate, în butucul roții din față sau în transmisia centrală. Iată cum arată 
diferite motoare: 

 

Motor de mijloc 
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Motor spate 

 

 

Motor fata 

 

În funcție de modul în care funcționează, motoarele pentru biciclete electrice pot fi acționate prin 
pedalare sau prin intermediul unei manete de accelerație.  

Unele biciclete electrice oferă diferite niveluri de asistență la pedalare, pe care bicicliștii le pot alege. 

Modul "Hand throttle" este un mod care permite motorului să acționeze bicicleta fără a fi nevoie să 
pedalați deloc. Dar acest mod este un adevărat consumator de energie. 

Controler 

Gândiți-vă la controler ca la creierul bicicletei. Acesta convertește tensiunea bateriei în curent 
alternativ și ajustează tensiunea către motor în funcție de semnalele transmise de senzori, de 
comenzile de accelerație și de alți factori. Cel mai adesea, controlerul este montat în cadru sau în 
motor, astfel încât nu este imediat evident.  

Senzori 

În cazul motoarelor de asistență la pedalare, controlerul trebuie să colecteze date despre cât de mult 
ajutor aveți nevoie pentru a câștiga viteză. Aceste date sunt furnizate de senzori, care se găsesc cel mai 
adesea în arborele cotit, care măsoară cât de tare pedalați atunci când urcați un deal, de exemplu.  

Afișare 
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Afișajul este tabloul de bord. Acesta afișează nivelul actual de încărcare a bateriei, viteza și, eventual, 
o autonomie estimată. Dacă există mai multe moduri, puteți vedea și în ce mod se află în prezent 
bicicleta electrică. La fel ca la o mașină, afișajele arată de obicei numărul total de kilometri. Majoritatea 
bicicletelor electrice oferă acum posibilitatea de a conecta telefonul prin Bluetooth și, astfel, de a 
utiliza propriile dispozitive ca un afișaj de substituție cu funcții și informații suplimentare. 

 

Încărcător 

Încărcătorul este singura parte a unei biciclete electrice care nu este montată pe vehiculul de transport. 
Deși funcția unui încărcător este simplă, trebuie să știți că majoritatea bicicletelor electrice au 
încărcătoare inteligente. Activitățile de încărcare inteligentă întrerup fluxul de energie electrică 
imediat ce bateria este complet încărcată. Acest lucru previne consumul de energie și deteriorarea 
componentelor electrice. 

Unitatea 3: Verificări înaintea călătoriei și inspecțiile periodice 

Ce este acoperit în această unitate: 

- Tot ceea ce trebuie să verificați imediat înainte de a vă urca pe bicicleta e-load și la sfârșitul turei. 

- Întreținerea regulată pe care trebuie să o efectuați și intervalele sugerate pentru aceasta.   

Unele dintre verificările și sfaturile de întreținere menționate în această lecție sunt explicate mai în 
detaliu în secțiunile următoare. 

Lista de verificare înainte de călătorie și inspecție la sfârșitul turei 

Verificarea bicicletei cargo înainte de fiecare călătorie durează cel mult 5 minute, dar vă poate 
economisi mult timp pentru reparații pe marginea drumului. În cele din urmă, trebuie să verificați doar 
câteva lucruri importante: Frânele, anvelopele, sistemul de eliberare rapidă și angrenajele/lanțul. 

1. Verificarea frânelor este destul de simplă. Trageți de manetele de frână și încercați să vă deplasați 
bicicleta înainte. Faceți acest lucru o dată pentru frâna din față și o dată pentru frâna din spate. Etrierii 
de frână trebuie să atingă doar janta, nu și anvelopa.  

2. Aruncați o privire la peretele lateral al anvelopelor. Acolo veți găsi un interval de recomandări (în psi 
sau bar) cu privire la cât de mare ar trebui să fie presiunea aerului. Utilizarea bicicletei cargo la oricare 
dintre extremele acestui interval va duce la o uzură mai rapidă sau la înțepături mai ușoare, sau la 
ambele. 3. 

3. Dacă aveți o pompă cu manometru - minunat! De fiecare dată când opriți, pompa măsoară presiunea 
din anvelope, astfel încât puteți fi sigur că vă aflați în limitele admise. În cazul în care pompa nu are un 
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manometru, aplicați presiune cu degetul mare - anvelopa ar trebui să cedeze foarte puțin. Se 
recomandă să umflați anvelopele la limita superioară a specificațiilor producătorului - acest lucru vă 
va ajuta să mențineți rezistența la rulare. Dimpotrivă, o presiune a anvelopei în intervalul inferior al 
valorii recomandate poate provoca ruperea jantei prin anvelopă atunci când bicicleta este foarte 
încărcată. 

4. Dacă e-bike-ul dumneavoastră are spițe cu eliberare rapidă, trageți-le înainte de fiecare cursă și 
asigurați-vă că sunt bine strânse - acest lucru durează doar o secundă, dar vă poate salva de la 
probleme mari. Acestea sunt de obicei amplasate pe butucii roților și pe tijele scaunului. 

 

Odată ce sunteți pe bicicletă, testați vitezele într-un loc sigur și la viteză redusă. Dacă puteți schimba 
vitezele cu ușurință și fără probleme, înseamnă că lanțul și angrenajele sunt pregătite pentru o zi 
întreagă. 

Pentru o prezentare rapidă și o reprezentare audio-vizuală a celor de mai sus, puteți viziona următorul 
videoclip: https://youtu.be/eiEfbPC6dXg  

După ce ați terminat munca, trebuie să verificați câteva lucruri pe bicicletă: 

1. inspectați anvelopele pentru a vedea dacă există obiecte străine blocate - acestea provoacă presiune 
pe un loc și duc la înțepături.  

2. verificați dacă lanțul bicicletei prezintă particule și resturi și ștergeți-le.  

3. faceți o curățare rapidă a bicicletei cu o cârpă.  

4. verificați, de asemenea, orice observați nereguli la bicicletă în timpul mersului. 

Controale periodice 

Pentru a vă asigura că e-bike-ul dvs. vă servește bine pe termen lung, că îndeplinește standardele 
companiei dvs. și că oferă siguranță, va trebui să faceți din când în când ceva mai mult decât inspecții 
zilnice. Mai jos veți găsi liste de verificare pentru inspecțiile lunare și anuale/semianuale. 

Lunar 

1. curățați temeinic bicicleta electrică și transmisia. 

- Așezați bicicleta pe o suprafață care poate fi murdară sau umedă. 

- Treceți peste pinioanele din spate și schimbătorul de viteze cu o perie umedă. Repetați acest 
procedeu pe lanțurile de lanț.  

- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța întregul cadru al bicicletei. 
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- Treceți lanțul prin pânză prinzând lanțul și rotiți pedalele înapoi.  

- În cazul în care lanțul nu este încă curățat, aplicați degresant și treceți din nou cârpa prin el.  

2. ungeți piesele bicicletei 

- Aplicați o picătură de lubrifiant specific pentru biciclete pe lanț în timp ce rotiți pedalele înapoi. 

- Treceți prin toate treptele de viteză pentru a distribui lubrifiantul în sistem. 

- Aplicați lubrifiant pe părțile mobile ale sistemului de frânare (cabluri și brațe de frână). NU aplicați 
unsoare pe etrierii de frână sau pe jantă. 

- Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge excesul de lubrifiant.  

3. Verificați și strângeți orice șuruburi slăbite. Asigurați-vă că ați verificat următoarele:  

- Eliberare rapidă 

- Ghidon și tijă 

- Tijă de scaun 

- Compartimentul pentru bagaje 

- brațe de manivelă  

- Pedale 

4. Roți și anvelope  

- Verificați dacă o rază este slăbită. Încercați să strângeți fiecare rază cu o cheie pentru raze - atunci 
când stați deasupra anvelopei și priviți în direcția mișcării, trebuie să rotiți cheia în sensul acelor de 
ceasornic. 

- Căutați crăpături sau uzură la nivelul anvelopei. Înlocuiți-l dacă este necesar. 

- Rotiți roata și verificați dacă se clatină.  

5. asigurați-vă că accesoriile sunt în ordine. 

- Verificați dacă accesoriile funcționează corect și/sau dacă sunt suficient de încărcate. 

- Asigurați-vă că trusa de reparații pentru biciclete este în ordine. Verificați dacă anvelopa de rezervă 
mai are aer și dacă aveți suficient adeziv și plasturi pentru a repara o pană. 

Anual 

1. frâne, anvelope, viteze  

- Verificați dacă plăcuțele de frână sunt uzate. Plăcuțele de frână în stare bună au canale care permit 
murdăriei și apei să se scurgă între canale și jantă. Înlocuiți-le dacă este necesar. 

- Verificați dacă anvelopele nu și-au pierdut complet banda de rulare. În caz afirmativ, acestea trebuie 
înlocuite. 

- Verificați caseta spate - o casetă uzată va avea dinți mai ascuțiți, ceea ce poate face ca angrenajele să 
sară.  

2. verificați dacă cadrul bicicletei cargo este îndoit, crăpat sau lovit, în special la îmbinări/punctele de 
sudură. 
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3. verificați dacă cablurile și învelișurile cablurilor sunt deteriorate. Deoarece bicicletele comerciale de 
marfă sunt folosite foarte mult și pentru o perioadă lungă de timp, este recomandabil să înlocuiți anual 
cablurile de frână și de transmisie înainte de apariția unei probleme. 

4. cel mai bine este să duceți bicicleta e-load la un atelier pentru dezasamblare completă, lubrifiere și 
o curățare temeinică. 

Unitatea 4: Anvelope - presiunea aerului, repararea/schimbarea unei anvelope, uzura 
anvelopelor, strângerea spițelor 

Această unitate se referă la cele mai frecvente probleme asociate cu anvelopele - presiune și 
înțepături: 

- Cum se umflă corect anvelopa și cauzele de sub sau supraumflare. 

- Cum să schimbați sau să peticiți camera de aer a unei anvelope atunci când nu mai aveți piese de 
schimb  

- Cum se recunoaște uzura benzii de rulare 

- Cum se repară o rază slăbită 

Presiunea pneurilor și presiunea aerului 

Presiunea corectă a anvelopelor este unul dintre cele mai importante, dar și unul dintre cele mai ușor 
de reținut pe orice bicicletă. Ideal ar fi să aveți o pompă de aer automată (compresor) cu declanșator 
pentru a vă umfla rapid și corect anvelopele și pentru a verifica periodic presiunea acestora. În caz 
contrar, este suficientă o pompă manuală cu manometru. Dacă este posibil, luați cu dumneavoastră o 
pompă la îndemână - în acest fel puteți ajusta presiunea în orice moment și puteți ajuta și alți biciclisti 
care au nevoie.  

Pentru a determina presiunea corectă pentru fiecare anvelopă, uitați-vă la peretele lateral al 
anvelopei. Există o gamă indicată (a se vedea ilustrația de mai jos) care recomandă cea mai mică și cea 
mai mare PSI (sau uneori bar) pentru anvelopa dumneavoastră. 

 

Deoarece bicicleta dvs. trebuie să transporte încărcături grele, ar trebui să setați presiunea pneurilor 
la capătul superior al spectrului de presiune a aerului. Acest lucru permite, de asemenea, o utilizare 
mai eficientă a motorului electric și a pedalelor prin reducerea rezistenței la rulare. 

În cazul în care condițiile de rulare nu sunt optime (de exemplu, ploaie), puteți dezumfla în partea de 
mijloc sau inferioară a spectrului pentru o mai bună aderență. Cu toate acestea, asigurați-vă că vă 
încadrați în intervalul de presiune - o presiune foarte scăzută poate face ca janta să intre în contact cu 
anvelopa, ceea ce poate duce la o înțepătură.  
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Dacă nu aveți un manometru pe pompă sau pe compresor, există o regulă de bază: apăsați ferm pe 
partea superioară a anvelopei cu degetul mare. O anvelopă umflată corespunzător ar trebui să se 
deplaseze.  

Repararea unei anvelope dezumflate 

Uneori, aerul pur și simplu vrea să iasă din anvelopă, indiferent cât de tare o umflați. În astfel de cazuri, 
aveți nevoie de tehnicile potrivite (și de câteva instrumente de bază) pentru a continua. 

Avertisment: Acționați cu prudență, mai ales dacă aveți o pană de cauciuc pe o roată pe care este 
atașat un motor. În astfel de cazuri, există un risc ridicat de deteriorare a conexiunilor electrice atunci 
când se îndepărtează roata și este mai bine să lăsați o astfel de sarcină mecanicilor profesioniști.  

Cel mai simplu și mai rapid mod de a repara o înțepătură este să înlocuiți pur și simplu tubul perforat 
cu unul nou. Pentru a fi pregătit pentru acest lucru, veți avea nevoie, desigur, de o cameră de rezervă, 
de manete pentru anvelope și de o pompă. De asemenea, trebuie să folosiți mănuși, deoarece va trebui 
să manipulați singur anvelopa. În cazul în care roțile sunt montate cu șuruburi normale (și nu cu cu 
eliberare rapidă), veți avea nevoie, de asemenea, de o cheie de dimensiunea corectă. Iată cum trebuie 
să procedați: 

1. Așezați bicicleta în așa fel încât roata cu anvelopa înțepată să fie ridicată de la sol.   

2. eliberați frânele. (Dacă bicicleta dumneavoastră are frâne pe disc, nu trebuie să faceți nimic). 

- Dacă bicicleta dumneavoastră are frâne normale (în formă de V), apăsați ambele brațe de frână 
împreună cu o singură mână. 

- Cu cealaltă mână, ridicați cablul de frână de pe un braț. Acum ar trebui să fie atașat la celălalt braț 
doar cu un șurub. A se vedea ilustrația de mai jos. 

- Lăsați brațele de frână să cadă în lateral 

 

Slăbiți maneta de eliberare rapidă sau deșurubați-o cu o cheie. Acum puteți separa roata și anvelopa 
de furcă. Când scoateți roata din spate, treceți la treapta cea mai mare de viteză (acesta este cel mai 
mic inel de pe casetă) și întindeți schimbătorul spate cu mâinile.  

4. scoateți anvelopa de pe volan 
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- Scoateți tot aerul din anvelopă. 

- Verificați dacă există o piuliță pe supapa care fixează anvelopa de roată. Dacă da, deșurubați-l.  

- Luați una dintre manetele de manevră pentru anvelope și folosiți-o pentru a scoate anvelopa de pe 
roata opusă supapei - de exemplu, dacă supapa se află la ora 6, prima maneta de manevră pentru 
anvelope trebuie plasată în poziția de la ora 12. Urmăriți videoclipul de mai jos pentru a afla cum se 
aplică pârghia. 

- Luați al doilea levier de anvelope și puneți-l lângă primul. Faceți pârghie cu anvelopa de-a lungul roții 
până când o parte este complet liberă. 

- Dacă anvelopa este strânsă, trebuie să repetați procesul pe cealaltă parte. Dacă nu este așa, puteți 
împinge complet anvelopa de pe roată cu mâinile. 

- Deconectați camera de aer de la anvelopă. 

 5. Verificați dacă există obiecte ascuțite pe anvelopă și îndepărtați-le. Dacă nu faceți acest lucru, riscați 
să faceți o nouă înțepătură în noua cameră de aer.  

6. Luați noua cameră de aer, îndepărtați toate capacele, inelele sau piulițele pe care le poate avea. 

7. se pompează aer în camera de aerisire, dar numai cât să îi păstreze forma. 

8. înlocuiți anvelopa pe partea în care se află pe roată. 

- Dacă anvelopa dumneavoastră are o direcție de rulare, asigurați-vă că o amplasați corespunzător. 

- Introduceți complet talonul anvelopei în roată pe o parte. 

- Așezați noua cameră de aer sub anvelopă din partea în care talonul este încă desprins de roată. 
Introduceți mai întâi supapa în gaură și apoi înaintați. Asigurați-vă că tubul interior nu se răsucește.  

9. Înlocuiți cealaltă parte a anvelopei. 

- Introduceți talonul în roată cu mâinile. Trebuie să folosiți ambele mâini pentru ca cealaltă parte a 
anvelopei să nu alunece singură atunci când o montați. Urmăriți următorul videoclip: 
https://youtu.be/wgrX3I_CDV8?t=162 

- Asigurați-vă că nu este prinsă camera de aer între anvelopă și roată. 

10. verificați și umflați 

- Verificați mărgelele pe ambele părți. Acestea nu trebuie să fie vizibile și trebuie să se afle complet în 
interiorul compartimentului roții. De asemenea, camera de aer nu trebuie să fie vizibilă nicăieri.   

- Umflați anvelopa la presiunea specificată.  

11. montați din nou roata  

- Introduceți roata și strângeți dispozitivul de eliberare rapidă sau șurubul. 

- Reconectați frânele apăsând mai întâi brațele de frână și apoi introducând cablul în brațul de frână 
gol.  

12. Testați frânele și rotiți roata pentru a verifica alinierea.  

Asta e! Pentru un rezumat complet și o reprezentare vizuală, ar trebui să vizionați următorul videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=sGdu4fkrQ9M 

Repararea unei anvelope 
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Dacă nu aveți o cameră de rezervă, trebuie să învățați cum să cârpiți o anvelopă înțepată. Acest lucru 
nu este atât de rapid și este puțin mai dificil să o faceți afară în timp ce sunteți în timpul turei. 
Următoarele instrucțiuni vă vor fi de ajutor doar în cazul în care există o mică înțepătură:  

1. scoateți roata și camera de aer din anvelopă, așa cum se arată în secțiunea anterioară. 

2. Umflați tubul plat și examinați puncția. 

- Puteți găsi puncția prin plasarea mâinii direct deasupra tubului și prin simțirea aerului care iese. 

- Dacă este posibil, puteți pune tubul în apă și să vedeți de unde vin bulele. 

- Marcați locul pentru a nu-l pierde.  

3. după ce ați găsit puncția, folosiți șmirghelul din trusa de reparații pentru a zgâria puțin zona. Acest 
lucru va ajuta lipiciul să intre mai bine în contact cu suprafața.  

4. se aplică adezivul, apoi se aplică un plasture pe zona afectată și se apasă timp de o jumătate de 
minut.  

5. reasamblați camera de aer, anvelopa și roata așa cum se arată în secțiunea anterioară. 

Asigurați-vă că vă umpleți trusa de reparații înainte de a vă plimba cu e-bike-ul! 

Uzura anvelopelor 

O anvelopă de bicicletă electrică trebuie să reziste la o sarcină mai mare - greutatea și viteza de rulare 
mai mari contribuie la o uzură mai rapidă. Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă este vorba de o 
bicicletă electrică concepută pentru a transporta încărcături grele.  

Pentru a evita înțepăturile și accidentele datorate uzurii excesive, este important să efectuați verificări 
regulate. Vă recomandăm să verificați uzura anvelopelor o dată pe lună, așa cum este indicat în 
capitolul 3.  

Majoritatea bicicletelor cargo au anvelope ranforsate care pot transporta o încărcătură mare. Cu toate 
acestea, ele sunt supuse uzurii la exterior. Cel mai simplu mod de a vedea uzura este să comparați 
canelurile din centrul anvelopei cu cele din exterior. Dacă acestea sunt abia vizibile, înseamnă că 
aderența anvelopei este compromisă, ceea ce este și mai vizibil pe pietriș sau în condiții de ploaie.  
Rețineți că canelurile exterioare sunt mult mai puțin uzate, deoarece acestea asigură aderența doar în 
curbe. Acest lucru înseamnă că nu ar trebui să fie folosite ca indicator pentru a determina dacă 
anvelopa trebuie sau nu înlocuită.   

Unele anvelope au un indicator inteligent de uzură încorporat în anvelopa însăși. Acesta este de obicei 
marcat cu literele TWI (indicator de uzură a anvelopei) și o săgeată care indică o mică gaură în 
anvelopă. Regula este următoarea: când anvelopa este atât de uzată încât abia se mai vede gaura, 
trebuie înlocuită. 

Unitatea 5: Lanțul 

În această unitate analizăm lanțul de bicicletă - cum să recunoaștem problemele cu lanțul, cum să 
reparăm singuri un lanț rupt și când trebuie să apelăm la un profesionist. 

 

Când și cum să reparați un lanț care a căzut  

Uneori trebuie să treci peste o bordură, alteori o groapă apare de nicăieri. În afară de pericolul evident 
pentru încărcătură și jante, încărcătura grea poate provoca căderea lanțului. Acest lucru poate fi 
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periculos, în special la viteze mari, deoarece pierdeți brusc rezistența la pedalare, ceea ce vă poate 
dezechilibra. De asemenea, un lanț poate cădea atunci când schimbați vitezele în timp ce pedalați, de 
exemplu, în urcare cu o încărcătură mare. 

Dacă observați că pedalele se rotesc fără rezistență, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă 
opriți imediat din pedalat - acest lucru poate duce la probleme și deteriorări suplimentare. Găsește un 
loc sigur unde să te oprești sau să împingi bicicleta și hai să vedem ce putem face: 

1. opriți sistemul electric al bicicletei cargo! 

2. nu există nicio modalitate de a evita să vă murdăriți mâinile cu grăsime sau murdărie - dacă ați 
pregătit o pereche de mănuși, acum este momentul să le puneți.  

3. dacă lanțul este încă dintr-o singură bucată, inspectați-l pentru a vedea dacă există resturi, piese 
blocate sau îndoite. Dacă există un obiect blocat în lanț, puteți încerca să îl îndepărtați. Dacă există 
deteriorări vizibile sau secțiuni gripate, nu încercați să reatașați lanțul sau să continuați să conduceți, 
deoarece acest lucru poate cauza defectarea altor componente. În acest caz, este necesară o vizită la 
un specialist.    

4. dacă bicicleta dumneavoastră cargo are un motor montat pe mijloc și lanțul a căzut în motor, nu 
încercați să îl reparați, ci trimiteți bicicleta la un specialist pentru a o verifica. 

5. dacă lanțul este în rest în regulă și a căzut doar din cauza unei căderi bruște, de exemplu, puteți 
încerca să îl puneți la loc. 

 6. Dacă lanțul este în regulă, puteți încerca să îl puneți la loc.  

Pentru a face acest lucru, țineți orice piesă elastică a bicicletei cargo (de exemplu, deraiorul față sau 
întinzătorul) pentru a obține o anumită libertate de mișcare în lanț.  

7. Puneți lanțul la loc pe pinionul de pe care a căzut, astfel încât să existe cel puțin 1-2 dinți în lanț.  

8. dacă poți pedala cu bicicleta invers - bine! Întoarceți pedalele invers, astfel încât toți ceilalți dinți să 
"muște" în lanț. În caz contrar, împingeți bicicleta în timp ce rotiți pedalele înainte.  

Apoi puteți începe din nou - dar nu prea repede. Încercați să schimbați treptele de viteză și să auziți 
(sau să simțiți) dacă este ceva în neregulă. Urmăriți modul în care se comportă lanțul în următoarele 
câteva zile - orice alte sărituri sau zgomote anormale indică faptul că există o cauză mai profundă care 
trebuie rezolvată, cum ar fi dinții uzați ai lanțului sau îndoituri greu de observat. Dacă problemele 
persistă, consultați un specialist. 

Unitatea 6: Bateria - încărcare, descărcare, depozitare, probleme posibile 

În această lecție veți învăța despre bateria sistemului electric al bicicletei dvs. electronice. Veți învăța: 

- cum să încărcați și să descărcați corect bateria (ciclu). 

- cum să depozitați bateria pe termen lung 

- cum să remediați problemele minore și la ce trebuie să fiți atenți dacă ceva cauzează probleme 

 

Încărcarea și descărcarea unei baterii  

Bateriile moderne pentru biciclete electrice funcționează în mod similar cu cele din laptop, tabletă sau 
smartphone, deoarece sunt pe bază de litiu.  
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Aceasta este o veste bună, deoarece înseamnă că aveți nevoie de foarte puțină întreținere sau îngrijire. 
Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care ar trebui să le știți despre încărcare. 

Nu vă faceți griji dacă încărcați bateria bicicletei electrice peste noapte. Majoritatea bateriilor moderne 
au un sistem inteligent de gestionare a încărcării care întrerupe automat alimentarea bateriei atunci 
când este necesar. 

Încărcați bateria ori de câte ori puteți, în loc să o descărcați complet. Cu alte cuvinte, conectați bateria 
după un drum scurt, atunci când aveți ocazia, în loc să o descărcați complet. Ca regulă generală, cu cât 
bateria trece prin mai puține cicluri complete, cu atât este mai bine pentru fiabilitatea pe termen lung.  

Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu bicicleta electrică.  Acest lucru este extrem de 
important, în caz contrar poate cauza deteriorarea imediată a componentelor electrice sau poate 
provoca defecțiuni viitoare.  

Bicicleta dvs. cu încărcare electrică poate fi utilizată și în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi 
căldura, ploaia sau frigul (deși acest lucru va afecta autonomia). Acest lucru nu se aplică încărcătorului 
- încărcați bateria numai într-un loc uscat, fără lumina directă a soarelui.  

Bateria telefonului dvs. mobil este afectată de căldura sau frigul extrem și același lucru este valabil și 
pentru bicicleta dvs. electrică. În mod ideal, nu utilizați bicicleta cargo în afara intervalului de 
temperatură recomandat, de obicei între -10 ℃ și 40 ℃. Chiar dacă, de obicei, nu puteți influența acest 
lucru în timpul livrărilor, trebuie să știți că acest lucru afectează atât autonomia imediată, cât și 
fiabilitatea pe termen lung a bateriei. 

Stocarea bateriei pe termen lung 

Dacă știți că nu veți utiliza bicicleta electrică pentru o perioadă lungă de timp, ar trebui să faceți câteva 
mici pregătiri pentru a păstra starea bateriei. 

Ar trebui să fie de la sine înțeles că trebuie să depozitați bateria într-un loc uscat, fără lumină solară 
directă sau temperaturi ridicate sau scăzute.  

1. Majoritatea producătorilor recomandă încărcarea bateriei la 60% înainte de depozitarea pe termen 
lung. Puteți verifica fie indicatorul luminos de pe baterie, fie informațiile de pe afișajul de pe ghidon. 

2. Bateria se va descărca în timp, chiar dacă bicicleta este depozitată. Se recomandă încărcarea bateriei 
timp de două ore la fiecare trei luni pentru a o menține în intervalul de 60%. 

Probleme minore și cum să le remediați. Ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în general 

În general, sistemul electric al bicicletei cargo și componentele sale sunt cele mai dificil de reparat, 
ceea ce înseamnă că orice problemă trebuie rezolvată de personal calificat. Dacă nu sunteți sigur de o 
problemă, nu încercați să interveniți asupra componentelor, deoarece acest lucru le poate deteriora și 
mai mult și poate anula garanția. Acestea fiind spuse, sistemul electric al bicicletei este, de asemenea, 
fiabil, iar majoritatea componentelor sunt proiectate să dureze la fel de mult ca și bicicleta însăși. O 
excepție notabilă este bateria, care durează între 2 și 4 ani dacă este întreținută conform standardelor 
discutate în lecțiile anterioare.  

Dacă aveți probleme cu elementele electrice, trebuie să urmați procedura generală de depanare 
pentru toate echipamentele - opriți-le și apoi porniți-le din nou. În cele mai multe cazuri, acest lucru 
va rezolva problema dacă este vorba de o defecțiune minoră a comenzilor sau a senzorilor. Chiar dacă 
puteți rezolva problema deocamdată, ar trebui să solicitați verificarea bicicletei electronice de către 
un tehnician pentru a vă asigura că problema nu persistă.  
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Dacă rămâneți brusc fără energie, verificați dacă bateria este încă bine conectată. O ciocnire ocazională 
aici și acolo poate provoca slăbirea conexiunilor.  

Aveți grijă la curățarea bicicletei e-cargo - aceasta poate fi spălată cu apă, dar nu folosiți un aparat de 
spălat cu presiune, deoarece apa va pătrunde în componentele electrice și le va coroda. 

Rezumat 

Felicitări pentru finalizarea modulului privind întreținerea și repararea de bază a bicicletelor cargo. La 
finalizarea acestui modul, veți dobândi mai multe competențe importante, cum ar fi efectuarea 
verificărilor înainte de călătorie și a inspecțiilor programate ale principalelor componente ale bicicletei 
cargo. Veți putea să identificați aceste piese, să cunoașteți semnele care indică faptul că ceva nu 
funcționează corect sau este pe cale să cedeze și să puteți remedia problemele minore care vă 
împiedică să vă finalizați munca. Veți ști ce unelte de bază trebuie să aveți la dumneavoastră în 
permanență pentru a efectua aceste reparații sau pentru a ajuta un alt ciclist aflat în dificultate. 

Veți avea cunoștințe de bază despre modul în care funcționează componentele electrice ale e-bike și 
despre cum ar trebui să tratați o baterie pentru a îmbunătăți atât kilometrajul imediat, cât și utilizarea 
pe termen lung. 

 

3. Sănătate și siguranță rutieră 

Acest modul abordează diverse subiecte legate de mersul cu bicicleta cargo în oraș, pe pistele de 
biciclete sau pe benzile separate pentru biciclete, dar și pe drumurile obișnuite, unde traficul motorizat 
și drumurile aglomerate sunt de așteptat. 

Principalele puncte pe care le veți învăța în acest modul sunt: 

- Competențe necesare în materie de ciclism și echipament de siguranță 

- Abilități de a merge cu bicicleta pe drumuri aglomerate 

- Cunoștințe rutiere de bază pe baza experienței sau a utilizării aplicațiilor 

- Abilitatea de a face față problemelor legate de stresul din trafic și de relațiile stresante care pot 
apărea în timpul curselor 

- Abilitatea de a rezolva problemele mecanice ale bicicletelor cargo, dacă este necesar (informații de 
bază) 

- Autocunoașterea propriei stări de sănătate, abilitățile de mers pe bicicletă, atitudinea față de relațiile 
umane 

 

Obiectivele de învățare acoperite de modul 

- Să înțeleagă bicicleta cargo, utilizarea acesteia și riscurile în complexitatea lor. 

- Pentru a face față problemelor de trafic și de congestionare a traficului în orașe (abilități de 
conducere), care reprezintă o amenințare majoră pentru siguranța bicicletelor cu încărcare 
electronică, precum și pentru stresul care rezultă din acestea 

- Dezvoltarea autocunoașterii propriei stări de sănătate, a abilităților de conducere, a capacității de a 
face față stresului, a atitudinii față de relațiile umane și a echipamentelor de siguranță. 

Unități din cadrul modulului 
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Pentru a acoperi o abordare holistică a subiectului, ar trebui avute în vedere cinci unități: 

- Biciclete de marfă: o prezentare generală 

- Ciclismul ca un nou umanism 

- Riscuri pentru sănătate și siguranță pe bicicletele cargo 

- Echipamente de sănătate 

- Orașe și condiții de transport 

Unitatea 1: Biciclete de marfă: o prezentare general 

În această unitate, cursanții vor invata: 

- Bicicletele de marfă în Europa și riscurile acestora 

- Primele informații despre biciclist 

- Aspecte sociale și culturale ale bicicletelor de marfă în ceea ce privește siguranța 

 

Biciclete de marfă în Europa 

În ultimii ani, utilizarea bicicletelor cu încărcare electronică a crescut în Europa, iar acest lucru este și 
mai vizibil acum - după pandemia Covid-19.  

Această creștere a condus la numeroase dileme în diferite țări în ceea ce privește reglementările 
adecvate pentru promovarea siguranței bicicliștilor și pietonilor și la necesitatea de a crea un cadru 
european comun pentru legislație. 

În unele orașe din Europa, bicicletele au devenit o parte esențială a mobilității urbane, iar importanța 
lor continuă să crească. 

Există mai multe motive pentru acest lucru, pentru a numi doar câteva: 

- nu consumă combustibili fosili 

- oferă beneficii importante pentru sănătate  

- reduc zgomotul și aglomerația din trafic 

- Reducerea poluării  

- îmbunătățirea calității vieții în orașe  

Am sintetizat aici câteva informații interesante din raportul de cercetare al OCDE privind ciclismul, 
sănătatea și siguranța:  

Bicicliștii sunt vulnerabili în trafic, deoarece sistemul rutier este rareori proiectat pentru ei. Prin 
urmare, aceștia sunt văzuți ca intruși în acest sistem rutier care nu ține cont de caracteristicile specifice 
ale bicicliștilor și ale bicicletelor:  

- Aceștia sunt utilizatori foarte flexibili și uneori imprevizibili ai drumurilor.  

- Ei au abilități foarte diferite 

- De obicei, aceștia încearcă să reducă la minimum consumul de energie 

- Bicicletele își pot pierde cu ușurință echilibrul 
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Este traficul rutier nesigur? 

Problema este că infrastructura de transport este rareori proiectată cu gândul la siguranță și că, în 
ciuda eforturilor de a ține cont de diversele comportamente ale participanților la trafic, greșelile și 
acțiunile imprevizibile sau în stare de ebrietate duc adesea la accidente.  

Accidentele cauzate de căderi și ciocniri cu obstacole pot duce la răni grave, în special pentru bicicliștii 
mai în vârstă și pentru cei care nu sunt protejați de o cască de protecție. Studiile care examinează riscul 
de rănire a bicicliștilor în comparație cu șoferii de autoturisme arată că potențialul de risc este 
semnificativ mai mare pentru bicicliști. 

Deși proporția de bicicliști este relativ mică în raport cu autovehiculele, aceștia sunt foarte vulnerabili, 
motiv pentru care este necesar să se înțeleagă mai bine caracteristicile specifice ale acestui grup de 
utilizatori ai drumurilor și să se colecteze cât mai multe date despre aceștia.  

Cum putem analiza sănătatea și siguranța bicicletelor cu încărcare electrică?  

Deseori constatăm că este dificil să găsim studii care să facă distincția între bicicletele electrice și 
bicicletele convenționale sau că acestea sunt uneori clasificate ca fiind vehicule motorizate pe două 
roți.  Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când dorim să măsurăm datele privind accidentele 
sau vătămările pentru acest tip specific de bicicletă. 

Cu toate acestea, în prezent se depun eforturi pentru a clasifica vehiculele motorizate 
"micromobiliare" în rapoartele standardizate privind accidentele. 

Din acest motiv, am ales inițial să folosim datele din raportul Comisiei Europene din 2018 "Traffic Safety 
Basic Facts on Cyclists", care, deși analizează decesele bicicliștilor în general, ne este util pentru că 
bicicletele electrice se încadrează în aceste date. Pe baza acestor date, aproximativ 25 600 de persoane 
au fost ucise în accidente rutiere în UE în 2016. Aceasta reprezintă o scădere de 40% față de 2007, când 
s-au înregistrat 43 150. În această perioadă, numărul accidentelor mortale de ciclism a scăzut cu 24%. 

Eu pedalez, da! Dar cum și cu ce experiență? 

Biciclistul - poate fi diferențiat în: 

- Începător: la început de drum și cu abilități și cunoștințe limitate. 

- Bicicliști obișnuiți, cu unele cunoștințe de bază despre ciclismul urban, dar și fără abilități de bază și 
fără experiență în alte activități de ciclism 

- Biciclist experimentat cu abilități și bune cunoștințe de drumuri, mersul pe bicicletă în oraș, urcări și 
trasee mai dificile, ciclism în grup, ciclism off-road etc. 

Câteva elemente de bază care trebuie luate în considerare sunt: Competențe de ciclism necesare 
pentru bicicliștii de marfă și îndemânarea de a merge cu bicicleta pe drumurile aglomerate; cunoștințe 
rutiere de bază despre locul și cele mai bune rute pentru deplasări de orice fel, bazate pe experiența 
de mers cu bicicleta; cunoștințe reduse despre drumurile din oraș și necesitatea de a se baza pe 
aplicații, hărți și tehnologie externă; capacitatea de a face față problemelor legate de trafic și 
aglomerație: câteva exemple: Abilitatea de a conduce pe drumuri aglomerate fără a face rău nimănui; 
Gestionarea stresului asociat cu aglomerația din orașele aglomerate. 

Factori sociali și culturali cheie 

Persoanele cu dizabilități - mersul pe bicicletă poate fi destul de complicat în cazul tulburărilor de 
mișcare și de echilibru. În acest caz, există câteva soluții care pot fi luate în considerare. Mersul pe o 
bicicletă cargo cu trei roți poate fi foarte util pentru persoanele cu autonomie limitată în mobilitate. 
Nu este neobișnuit să vedem persoane cu probleme de sănătate la bordul acestor vehicule. Această 
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soluție poate oferi opțiuni convenabile de mobilitate activă, în loc să se bazeze pe mașini sau vehicule 
motorizate. 

Bicicletele cargo și egalitatea de gen - Bicicletele și bicicletele cargo sunt instrumente de libertate, 
sociabilitate și unitate. Marea varietate de rame, forme, modele, aranjamente și combinații le face 
accesibile și adaptabile pentru toată lumea, atât pentru o utilizare corectă, cât și pentru exprimarea 
personalității fiecăruia. În acest sens, putem confirma că, cel puțin în Europa și în lumea occidentală, 
nu există dovezi de discriminare împotriva femeilor sau a oricărei alte persoane sau gen care le 
călărește. 

Bicicletele cargo ca nou simbol al statutului? - La fel cum automobilele au funcționat și încă mai 
funcționează ca simboluri puternice de prestigiu, statut social și modă, ar putea bicicletele cu încărcare 
electrică să reprezinte un simbol inovator într-o societate care adoptă noi abordări în ceea ce privește 
acțiunile și stilurile de viață durabile? Dacă în orașele noastre apar din ce în ce mai multe cargo bike-
uri, ar putea fi aceasta o dovadă că cei care le conduc propun o abordare mai durabilă și mai socială a 
vieții în oraș? Ar putea această dovadă să aibă un efect contagios asupra celorlalți și să reprezinte un 
nou tip de simbol al statutului? De data aceasta într-un cadru sociabil și comunitar, mai degrabă decât 
într-unul competitiv, nesustenabil și individualist? 

Unitatea 2: Ciclismul ca un nou umanism 

În această unitate, elevii devin conștienți de: 

- Ce măsuri de sănătate ar trebui să fie luate în considerare 

- Ce ar trebui să se facă pentru formare 

- Unele aspecte tehnice inițiale 

"Ciclismul ca un nou umanism" 

Ciclismul într-o lume aflată într-o schimbare profundă necesită o conștientizare a noastră și a rolului 
nostru în comunitate. 

Ciclistul contemporan 

Condițiile mentale și fizice - acest punct este absolut esențial și nu trebuie neglijat. Unele teste de bază 
privind respirația, circulația, rezistența etc. pot fi cruciale, mai ales în condiții de muncă. Vom vedea 
acest lucru în această unitate.  

Antrenament fizic - ați putea crede că mersul pe bicicletă este un antrenament complet al corpului, 
dar acest lucru nu este în întregime adevărat. Unii mușchi nu sunt folosiți în timpul mersului pe 
bicicletă, iar unele poziții pot fi greșite și pot cauza probleme în timp. Bicicliștii obișnuiți, fie că sunt în 
timpul liber sau la serviciu, sunt sfătuiți să facă activități fizice ușoare, cum ar fi stretching, yoga, tai chi 
și altele asemenea. Acest lucru ajută la relaxarea mușchilor, tendoanelor și articulațiilor și menține 
corpul în formă. Mintea și concentrarea vor beneficia, de asemenea, și acest lucru este foarte 
important. Nu este o sarcină complicată: 15 minute pe zi sau o oră de două ori pe săptămână pot fi 
suficiente. 

Din punctul nostru de vedere, ciclismul de astăzi nu înseamnă doar sport, naveta sau transport, ci o 
abordare inovatoare a vieții globale într-un mod sistematic. 

Pentru noi, un ciclist contemporan este o persoană care are grijă de corpul și mintea sa, de ceilalți și 
de mediu. 

Ciclismul și cultura ciclistă pot juca un rol important într-un proces care face ca orașele noastre și modul 
nostru de viață să fie mai durabile, mai rezistente și mai prietenoase cu oamenii. În acest sens, îi 
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încurajăm pe toți cei care abordează ciclismul să ia în considerare diferitele aspecte și să lucreze pentru 
atingerea acestor obiective. 

Un citat al autorului francez Marc Augé exprimă foarte exact acest lucru: 

"Ciclismul ne oferă un mod de viață în care bucuria de a trăi și respectul pentru toți devin în cele din 
urmă priorități: Ciclismul ca un nou umanism:" 

Exemplu 

De-a lungul anilor, am experimentat unele probleme care pot apărea în urma muncii regulate în 
condiții diferite: Frig, căldură extremă, oboseală, stres etc. În colaborare cu o companie medicală, 
începem să efectuăm câteva teste de bază pentru toți șoferii noștri de curierat, pentru a determina ce 
puncte trebuie evaluate, astfel încât să avem o idee clară despre condițiile psihofizice de bază ale 
tuturor celor care lucrează în transportul rutier. (vezi foto: exemplu de test) 

 

Formarea inițială se referă la bicicliști. 

Colectarea de informații despre experiența bicicliștilor, anii de pedalare și diferitele abilități este prima 
prioritate. Un simplu chestionar cu câteva întrebări de bază este suficient. De asemenea, persoana 
care depune cererea ar putea furniza informații inițiale despre competențele și experiența sa. 

Anii de experiență ne învață că nimic nu poate fi luat de-a gata atunci când vine vorba de deplasarea 
pe două roți pe șosea. A întreba cicliștii despre experiențele lor și a compara această relatare cu 
abilitățile reale de care dau dovadă aceste persoane atunci când se antrenează pe șosea este un pas 
necesar pentru a începe.  

Iată un videoclip interesant cu 5 sfaturi utile pentru o călătorie în siguranță: 

- Simte drumul încet  

- Exersați frânarea 

- Frânele pe disc sunt sensibile  

- Fiți conștienți de mediul înconjurător 

- Toate regulile de ciclism se aplică în continuare atunci când conduceți o bicicletă electrică. 

https://www.youtube.com/watch?v=LcaAlb5vGCo 

Aspecte tehnice 
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Cunoștințe de bază privind cele mai importante subiecte legate de circuite, componente, mecanică și 
măsurile de reparare necesare (mai multe despre acest lucru în modulul 2). 

Asistența la pedalare - Asistența la pedalare este un aspect foarte important. În timp ce poate fi crucial 
pentru companiile de livrare, este posibil să nu aibă un impact prea mare atunci când este folosit de 
familii din zone plate precum Olanda sau zone similare. Dar, în afara zonelor plane, ar trebui să fie luată 
în considerare. Viteza și controlul bicicletelor de marfă nu se schimbă dramatic în acest caz. Cu toate 
acestea, se recomandă educarea bicicliștilor să nu meargă prea repede, mai ales dacă merg împreună 
cu alte persoane care fac naveta pe pistele de biciclete. Este evident că mersul pe o bicicletă cargo cu 
pedalare asistată, deși facilitează mișcarea fluidă, necesită cunoștințe de bază despre cum 
funcționează cutia de viteze și despre diferitele niveluri de asistență electrică. În special, atunci când 
mergeți pe bicicletă și folosiți cutia de viteze, intensitatea forței aplicate și cadența trebuie să fie 
măsurate cu atenție pentru a găsi echilibrul corect între treapta de viteză angajată și nivelul de 
asistență, fără a pierde niciodată din vedere panta și condițiile suprafeței drumului. 

 

În acest videoclip veți învăța cum să folosiți asistența la pedalare a unei biciclete electrice: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8auTHM8f0A 

Ciclismul "lin" - este o altă abilitate care trebuie dobândită atunci când se folosește o bicicletă cargo. 
Aceasta reprezintă căutarea constantă a unei călătorii confortabile și netede, care să nu abuzeze de 
asistența electrică și să nu compromită eficiența și siguranța (atât pe șosea, cât și pentru sănătatea 
utilizatorilor). 

Unitatea 3: Riscuri pentru sănătate și siguranță pe bicicletele cargo 

În această lecție veți deveni conștienți de: 

- Care sunt principalii factori de risc  

- Ce consecințe aduc acestea 

Există o varietate de factori de risc direcți și indirecți care pot contribui la accidentele cu vătămări 
corporale. Este important să le recunoaștem și să le cunoaștem importanța pentru ciclism. 

Cei mai importanți factori de risc sunt: 

- Viteza - Mai multe studii au concluzionat că viteza este un factor de risc important pentru rănirea în 
caz de accident și, de asemenea, este corelată cu gravitatea coliziunii. În plus, vitezele medii ale 
bicicletelor cu încărcare electrică tind să fie mai mari decât cele ale bicicletelor convenționale. 

- Masă și protecție - Bicicletele electrice sunt mai grele (masă) decât bicicletele normale. Combinația 
dintre viteză și greutate crește riscul de rănire pentru conducătorul de e-bike.  
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Această greutate suplimentară, combinată cu greutatea persoanei care călătorește, înseamnă că masa 
este cu până la 25% mai mare decât cea a unei biciclete convenționale. Dacă la aceasta se adaugă 
viteza suplimentară oferită de o bicicletă electrică, impactul în cazul unui accident este de patru ori 
mai mare decât cel al unei biciclete obișnuite. 

Factori ai bicicliștilor înșiși care pot contribui la un risc crescut de coliziune. 

- Lipsa de experiență - Prezența bicicliștilor în scenariul mobilității urbane este remarcabilă și tot mai 
multe măsuri și campanii sunt implementate pentru a promova această creștere. Rezultatul este 
evident: din ce în ce mai mulți oameni sunt încurajați să își schimbe mijloacele de transport cu această 
opțiune mai durabilă. Marea majoritate a acestora știu să meargă pe bicicletă, dar asta nu înseamnă 
că știu să meargă în trafic. În unele cazuri, acest lucru se învață în copilărie, dar în cazurile în care 
ciclismul se învață mai târziu, ar fi adecvată o pregătire specifică pentru bicicliștii adulți. Deoarece 
experiența dobândită la conducerea unui autovehicul nu poate fi transferată direct la mersul pe 
bicicletă. 

- Consum necorespunzător - Consumul de alcool și/sau droguri crește semnificativ riscul pentru 
participanții la trafic. Având în vedere diferența de viteză și de masă, gravitatea accidentelor cu un 
singur vehicul în care sunt implicate bicicletele este, în general, mai mică decât cea a accidentelor în 
care sunt implicate autovehicule. Cu toate acestea, riscul pe care îl prezintă utilizatorii de drumuri cu 
abilități reduse poate însemna că aceștia sunt mai susceptibili de a fi implicați în coliziuni între 
autovehicule și biciclete, cu consecințe mult mai dăunătoare pentru bicicliști. Bicicliștii cu handicap 
aleg să meargă pe bicicletă nu numai pentru a reduce riscul de coliziune, ci și pentru că există mai 
puține restricții. În multe țări, bicicliștii sunt supuși unor limite de alcoolemie mai puțin restrictive decât 
șoferii de autoturisme sau motociclete. 

- Regimul alimentar și obiceiurile de consum - elemente importante de luat în considerare pentru 
persoanele care lucrează în serviciile de livrare sau chiar pentru bicicliștii obișnuiți. Consumul excesiv 
de alcool poate fi periculos, dar și obiceiurile alimentare proaste pot fi dăunătoare. Mersul pe bicicletă 
pentru muncă poate necesita un surplus de energie. Aceasta trebuie să fie luată în mod corect și cu 
câteva obiceiuri nutriționale de bază, care pot face parte și din antrenament, atât pentru începători, 
cât și pentru persoanele cu experiență. 

- Obiceiuri regulate de somn și comportament de odihnă - În special pentru bicicliștii tineri, acești doi 
factori trebuie să fie evidențiați ca fiind relevanți. Acestea pot avea un impact asupra performanței și, 
de asemenea, asupra rezistenței la stres și oboseală. Fiecare trăiește și se bucură de viață după bunul 
plac, dar, în același timp, este necesar să subliniem importanța unei abordări echilibrate a fiecărei zone 
a corpului. Mersul pe bicicletă este solicitant în orice condiții și acest lucru trebuie să fie clar pentru 
toți cei care folosesc bicicleta. 

- Relații stresante - Vor exista momente în care vă veți afla în situații tensionate cu alți participanți la 
trafic, iar în aceste situații cea mai bună și mai funcțională strategie este să vă păstrați calmul. Ar trebui 
să fim conștienți de reacțiile noastre "automate" și să încercăm să nu le folosim. Scopul nostru principal 
este să nu răspundem la provocări, să îi respectăm pe cei care împart drumul cu noi și să nu ne simțim 
ca un "corp străin" în trafic, ci parte integrantă a acestuia. Dacă încălcăm regulile de circulație și acest 
lucru provoacă dezamăgirea cuiva (chiar dacă este foarte violent), avem întotdeauna opțiunea de a nu 
ceda la furie, ci de a ne cere scuze cu o încuviințare din cap și un zâmbet înainte de a merge mai 
departe. Acest lucru ne face mai conștienți și îi lasă interlocutorului nostru o amintire mai puțin 
neplăcută despre noi și despre vehiculul nostru. 

- Oboseală și distragere a atenției - Cicliștii pot obosi mai ușor din cauza efortului fizic, în special cei 
care sunt noi în acest sport. Această oboseală poate crește riscul unui accident. Pe măsură ce oamenii 
se obișnuiesc cu activitatea fizică a ciclismului, rezistența lor fizică crește și, prin urmare, senzația de 
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oboseală scade. Distragerea atenției poate fi, de asemenea, un alt factor care contribuie la riscul de 
coliziune pentru bicicliști. Utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice în timpul 
mersului pe bicicletă poate duce, de asemenea, la un risc crescut de coliziune. Reglementările specifice 
fiecărei țări pot fi un factor determinant. 

- Comportamentul uman - nu este un aspect secundar al întregului - abordarea schemelor mentale și 
a obiceiurilor comportamentale poate fi uneori crucială atunci când bicicliștii și conducătorii auto se 
confruntă în situații de stres. Capacitatea de a face față acestui aspect și de a menține o atitudine 
echilibrată este foarte importantă și poate evita consecințe dramatice. 

- Stresul rutier - Utilizarea unei biciclete cargo, în special în context profesional, poate duce la situații 
potențial stresante. Prin urmare, este important să recunoaștem astfel de evenimente cât mai 
devreme posibil și să învățăm cum să le gestionăm într-un mod pozitiv. 

Primul lucru pe care trebuie să-l rețineți atunci când conduceți o bicicletă cargo, ca și în cazul oricărui 
alt vehicul, este că împărțim traficul urban și spațiul de parcare cu toți ceilalți utilizatori ai drumului, 
fiecare dintre ei având caracteristici specifice. Să analizăm câteva cazuri "tipice" și comportamentele 
care pot fi adoptate pentru a le gestiona mai bine și a evita consecințele neplăcute. 

Pentru a rezuma 

Mergem cu bicicleta și ne amintim întotdeauna că avem posibilitatea de a alege și de a nu ne lăsa 
copleșiți de stresul care poate apărea. Suntem utilizatori ai drumurilor și, ca toți ceilalți, facem parte 
din traficul urban și, ca și ei, avem îndatoriri, responsabilități, drepturi și demnitate. 

Câteva sugestii suplimentare pentru siguranță pot fi găsite aici: 
https://www.iso.org/news/isofocus_142-2.html 

 

Unitatea 4: Echipamente de siguranță 
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În această lecție veți cunoaște următoarele: 

- Care este cel mai important echipament de siguranță? 

- Utilizarea echipamentului de siguranță 

Nevoi de bază în ceea ce privește echipamentul și siguranța 

Este foarte important să știți care este echipamentul de protecție corect. 

Căștile de protecție sunt o protecție esențială pe care toți bicicliștii ar trebui să o poarte. Capul este o 
parte foarte sensibilă a corpului și orice lovitură nefericită poate avea consecințe grave. Fără cască de 
protecție, chiar și o căzătură serioasă poate provoca un traumatism cranian. Potrivit OCU, riscul de 
rănire în urma unei căzături de pe bicicletă este cu până la 85% mai mic dacă se poartă o cască de 
protecție. În timpul iernii, poate fi o idee bună să purtați o cască de protecție integrală în care fața 
poate fi ridicată, ceea ce face mai ușor să vorbiți cu cineva sau să răspundeți la telefon fără a fi nevoie 
să scoateți întreaga cască. Pentru o bicicletă electrică, o cască bună este probabil echipamentul de 
protecție minim de care aveți nevoie. 

De asemenea, este o idee bună să purtați mâneci lungi și pantaloni lungi pentru a vă proteja împotriva 
abraziunilor pielii, în special la viteze de peste 45 km/h. 

Luminile pentru bicicletă sunt, de asemenea, extrem de importante. Mai ales atunci când vine vorba 
de a fi văzut noaptea și de a vă asigura că ceilalți vă văd. 

Îmbrăcămintea strălucitoare cu materiale reflectorizante este ideală pentru a vă asigura că ceilalți vă 
pot vedea cu ușurință. Autocolantele reflectorizante de pe bicicletă sunt, de asemenea, o idee bună 
pentru un plus de siguranță. De asemenea, este necesar să vă protejați de frig, acest lucru este ușor 
de pus în aplicare pentru toți cicliștii. Un factor important este faptul că organismul generează căldură 
atunci când merge pe bicicletă, așa că este important să nu vă îmbrăcați prea gros. Este mai bine să 
purtați haine care pot fi scoase la nevoie. 

După cum am menționat mai devreme, este mai dificil să te confrunți cu căldura. Trebuie avută în 
vedere utilizarea batistelor adecvate în îmbrăcăminte. Cămășile și rochiile tehnice sunt ușor de găsit 
peste tot. În cazul hainelor de lucru, este de asemenea important ca acestea să fie confortabile, să nu 
fie prea strâmte și nici prea mari și să poată găzdui ustensile utile pentru persoanele care lucrează în 
serviciile de curierat: Carnete de notițe, pixuri, telefoane mobile și alte articole necesare. În plus, aceste 
ustensile trebuie protejate împotriva căderilor și mai ales împotriva ploii.  

Pantofii de ciclism - o problemă care îi preocupă pe unii cicliști. Pantofii de ciclism sunt cei care au o 
clemă care se potrivește pe diferite pedale. În acest fel, persoana este conectată la bicicletă și nu 
pedalează, ci efectuează o mișcare circulară. Acest sistem este utilizat atât de cicliștii profesioniști, cât 
și de cei amatori. 

Unele persoane care lucrează în serviciile de curierat îl folosesc pentru că le permite să folosească 
energia într-o mișcare fluidă, ceea ce le oferă plăcerea de a merge pe bicicletă și sentimentul de a fi 
mai eficiente. Nu recomandăm acest obicei pentru uz profesional, deoarece poate fi periculos. 
Desprinderea pantofului de pedală necesită experiență și viteză. Acest proces nu este ușor de realizat 
în cazuri urgente și poate duce la o cădere în care curierul se rănește pe sine și pe alții. Deși acest lucru 
poate fi permis pe biciclete pentru transportul de obiecte ușoare, în opinia noastră nu ar trebui să fie 
utilizat în întreprinderile profesionale sau chiar în utilizarea zilnică pentru persoane fizice. 
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Un clopoțel sau un claxon poate fi foarte util pentru a-i avertiza pe ceilalți bicicliști, pe cei care merg 
pe jos sau pe ceilalți participanți la trafic că vă apropiați sau depășiți. 

Oglinzile pentru biciclete pot contribui, de asemenea, la îmbunătățirea vizibilității și la asigurarea 
siguranței rutiere. Bicicliștii au adesea nevoie să vadă ce se află în spatele lor fără să întoarcă mereu 
capul. Este foarte important să știți ce vehicule se află în spatele dumneavoastră, cu ce viteză merg și 
cât de aproape sunt. Oglinzile vă permit să faceți ajustări importante care vă pot salva viața. Este 
important să subliniem că oglinda nu este un substitut pentru întoarcerea capului. Întoarcerea capului 
elimină unghiurile moarte pe care o oglindă nu le poate vedea. Ca și în cazul șofatului, oglinda nu ar 
trebui să fie ultima verificare înainte de a porni la drum. 

Pe lângă faptul că trebuie să purtați echipamentul potrivit pentru o plimbare plăcută și sigură cu 
bicicleta, este important să rămâneți vigilent și să fiți atent la participanții la trafic din jurul 
dumneavoastră: 

Conduceți prudent și defensiv și fiți mereu atenți la posibilele situații de risc. Prin urmare, nu pierdeți 
niciodată din vedere mașinile, ceilalți bicicliști, persoanele pe jos și câinii. 

Nu uitați să dați semnale pentru ca ceilalți să știe ce intenționați să faceți, mai ales atunci când doriți 
să virați. 

Mașinile pot fi periculoase. Este mai bine să porniți de la premisa că ceilalți nu vă pot vedea, să fiți 
atenți la intersecții și să încercați să le anticipați mișcările. 

Comportamentul celorlalți bicicliști vă poate pune, de asemenea, în pericol. Trebuie să fim atenți la 
comportamentul lor pe drumuri și poteci. Aceștia pot avea un comportament nechibzuit, cum ar fi 
mersul pe contrasens pe banda dumneavoastră, pe trotuarele destinate traficului pietonal, mersul pe 
timp de noapte fără lumini, intrarea și ieșirea din traficul auto în voie sau încălcarea semnelor de 
circulație, cum ar fi culoarea roșie a semaforului sau ignorarea semnelor de oprire.  

Având în vedere traficul pietonal, ar trebui să fim întotdeauna atenți atunci când trecem pe lângă ele. 
Este recomandabil să încetinim și să folosim clopoțelul pentru a-i avertiza de următoarele noastre 
mișcări. Nu uitați să faceți acest lucru la o distanță rezonabilă, pentru a nu-i speria. În cazul în care au 
un câine cu ei, este mai bine să le acordăm puțin mai mult timp pentru a-l controla, dacă consideră 
necesar. Este posibil să întâlniți persoane care fac jogging sau pe cineva care merge cu căștile pe urechi 
și care nu v-a auzit. În acest caz, puteți suna la sonerie sau îi puteți avertiza politicos cu vocea. 

La următorul link veți găsi un ghid util privind semnalizarea rutieră internațională (Convenția de la 
Viena privind semnalizarea rutieră din 1978). Sub acest link veți găsi fie semne standardizate, fie semne 
speciale, împărțite pe țări https://www.autoeurope.com/roadsigns/  
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De asemenea, nu ratați următoarea imagine, care conține un scurt ghid despre ce trebuie să faceți 
atunci când mergeți cu bicicleta. 

 

Unitatea 5: Orașe și situația traficului 

În această unitate veți învăța următoarele:  

- Riscurile ciclismului în orașe 

- Reguli pentru a merge atent cu bicicleta  

- Câteva sugestii pentru o călătorie în siguranță 

Orașe, trafic, stres: mai suntem oameni? 

Orașele și condițiile de trafic - acestea pot varia de la un loc la altul și au legătură cu următorii factori: 

Dimensiunea orașului - mic, mediu, mare. Dimensiunea orașului are un impact mare asupra utilizării 
bicicletelor cargo, deoarece dimensiunile străzilor și modul în care o bicicletă poate fi deplasată sunt 
esențiale. Un oraș medieval renascentist precum Florența, în Italia, de exemplu, are drumuri înguste 
care necesită caracteristici bune de manevrabilitate și descurajează utilizarea tricicletelor mari sau a 
remorcilor pe bicicletele de marfă. 
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Starea drumurilor - În unele orașe, starea drumurilor nu este foarte bună și poate fi riscantă pentru 
vehicule, bicicliști și bunuri transportate. 

Dificultăți rutiere - Capacitatea de a conduce în diferite condiții de drum este o abilitate importantă. 
Benzile înguste au avantajele lor, la fel ca și drumurile cu pante în urcare și în coborâre. La deal poate 
fi problematic să aveți echipamentul potrivit la momentul potrivit, să vă exersați corect și să respirați. 
La coborâre poate fi periculos și necesită abilități de conducere pentru a controla bicicleta cargo și 
posibila încărcătură de persoane sau bunuri. În acest caz, frânele potrivite sunt esențiale. Cel mai 
important este că este nevoie de experiență în ciclism sau pur și simplu de atenție și de prudență în 
timpul mersului pe bicicletă. Acești factori necesită o atenție deosebită în condiții de vreme rea, în 
special ploaie sau zăpadă. Ploaia slabă poate fi uneori mai periculoasă decât cea puternică, deoarece 
prezintă un risc mai mare de alunecare. Iar zăpada este, în mod natural, dificil de manevrat în astfel de 
cazuri. Nu este neobișnuit și, uneori, poate fi chiar obligatoriu să nu mergeți cu bicicleta de marfă, ci 
să coborâți și să o deplasați cu mâna. 

 

Bicicliștii de marfă politicoși 

Este posibil să respectăm întotdeauna semnele de circulație? Este mai bine să fii politicos, dar condițiile 
nu sunt ușoare sau identice în toate locurile. 

Alte aspecte de care trebuie să țineți cont atunci când conduceți o bicicletă electrică sunt condițiile 
dificile de teren. 

Structura drumului nu este întotdeauna în stare bună pentru bicicliști, căutați gropile și fisurile din 
carosabil, deoarece acestea pot afecta anvelopele bicicletei. Se pot folosi anvelope mai late, deoarece 
acestea rulează mai bine peste gropi și fisuri decât anvelopele mai subțiri. 

Asigurați-vă că niciuna dintre roțile bicicletei nu se blochează în crăpături, deoarece este foarte dificil 
să ieșiți din ele, iar probabilitatea de cădere sau de rănire este foarte mare. 
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Un alt element care ne poate îngreuna drumul este prezența pietrișului sau a noroiului pe drumuri, 
ceea ce poate fi deosebit de incomod în viraje sau la frânare. În acest caz, este recomandabil să 
acționați ușor frânele și să conduceți cu atenție. Dacă vă țineți capul sus și urmăriți drumul, puteți evita 
obstacolele și posibilele coliziuni. 

Condițiile meteorologice vă pot afecta, de asemenea, călătoria. De exemplu, dacă drumurile sunt 
umede, este mai bine să conduceți încet. Acest lucru se datorează faptului că, dacă frânați prea tare, 
puteți aluneca cu ușurință și puteți avea un accident. De asemenea, nu uitați că frânele sunt mai slabe 
atunci când plăcuțele de frână sunt ude și este nevoie de mai mult timp pentru a opri. 

În funcție de țară, asfaltul poate fi acoperit și cu zăpadă sau gheață. În acest caz, condusul poate fi 
foarte periculos și, prin urmare, nu este recomandat. Dacă sunteți încrezător în abilitățile 
dumneavoastră și doriți să vă deplasați cu bicicleta pe zăpadă sau gheață, vă recomand cu tărie să 
cumpărați anvelope cu crampoane. 

Pentru a vă ajuta să înțelegeți rapid și vizual informațiile, am creat următoarele imagini: 

- Primul conține cele mai importante reguli de circulație pe care toate bicicletele trebuie să le respecte 
ca un vehicul (legi, semnale și intersecții). Al doilea, informații de siguranță (echipamente, 
avertismente privind traficul și obiceiuri periculoase). 

- Piste pentru bicicliști - ori de câte ori este posibil, este mai bine să circulați pe pistele pentru bicicliști. 
Uneori poate fi dificil, în funcție de mărimea bicicletei cargo. Dacă este prea mare, poate împiedica 
traficul altor biciclete. Fiți întotdeauna atenți la aceste dimensiuni pentru a nu avea probleme cu alți 
bicicliști sau cu poliția. 

- Bandă de contracurent - această opțiune este disponibilă pentru biciclete în unele orașe. Este un lucru 
extraordinar, deoarece le permite bicicletelor cargo să evite drumurile aglomerate și să circule în 
siguranță. În locurile în care acest lucru nu este permis, bicicliștii fac uneori acest lucru din diverse 
motive: Lucrări la drumuri, trafic intens sau pentru a evita devierile mari. Acest lucru nu este 
întotdeauna ușor de gestionat și vă recomandăm să îl evitați. Dar, din experiența noastră, uneori este 
singura modalitate de a trece peste. În acest caz, este nevoie de experiență și de multă prudență. 

- Mersul cu bicicleta pe trotuare - o altă acțiune pe care suntem uneori obligați să o facem. În orașul 
nostru, există multe străzi înguste și mașini pe ambele părți. Deci, în cazul unei cozi de mașini, suntem 
blocați chiar și cu o bicicletă de marfă. Să mergi pe trotuar este singura modalitate de a merge înainte: 
Inconvenient pentru toată lumea. Mai bine evitați, cu excepția cazului în care este o situație extremă. 
Desigur, nu sugerăm în niciun caz folosirea acestor scurtături atunci când mergeți cu o bicicletă cargo. 
Spunem asta doar din experiența noastră în condiții dificile de trafic și de drumuri. Soluția este de a 
solicita o mai bună gestionare a traficului și o mai bună orientare rutieră pentru fiecare vehicul. Să 
sperăm că acțiuni precum creșterea gradului de utilizare a bicicletelor pot crea o nouă conștientizare 
în rândul politicienilor și al oamenilor deopotrivă. 

- Cunoașterea regulilor de circulație rutieră - nu este de neglijat. Întotdeauna este mai bine să solicitați 
cunoștințe de bază despre regulile de circulație și despre ciclism în traficul rutier. Mai ales în cazul 
tinerilor, nu putem fi siguri că aceștia sunt suficient de conștienți de diferitele aspecte pe care le 
presupune traficul rutier. 

Fiți atenți și prezenți aici și acum 

Telefoanele mobile de pe ghidon și apelurile telefonice - vedeți adesea acest lucru la piloți precum 
Glovo și alții asemenea. Credem că acest lucru este periculos. Pentru că distrage atenția bicicliștilor de 
la a fi atenți la tot ceea ce se întâmplă pe șosea, iar aceasta ar trebui să fie principala preocupare a 
tuturor celor care merg cu bicicleta. În cazul orașelor mici sau mijlocii, până la dimensiunea Florenței, 
trebuie făcute unele distincții: Persoanele care lucrează în domeniul transportului de curierat pot 
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învăța drumurile și rutele prin experiență și, după un timp, vor avea rareori nevoie de navigație. Din 
experiența noastră, această procedură funcționează în orașul nostru și în alte orașe de dimensiuni 
similare. Situația este diferită în orașele mari, precum Paris sau Londra. Nevoia de a căuta rute este 
mai mare. Cu toate acestea, acest lucru poate fi făcut în avans și poate fi verificat în unele stații. Mersul 
pe o bicicletă de marfă în timp ce vă uitați la o hartă mică pe un telefon mobil poate distrage atenția 
și, în opinia noastră, ar trebui să fie luat în considerare cu atenție, dacă nu chiar evitat. 

Preluarea unui apel sau citirea unui mesaj ar trebui să se facă, de asemenea, în modul stop. Evitarea 
acestor activități în timpul condusului este cu siguranță mai bună pentru siguranța tuturor. 

Încălcări - bineînțeles, trebuie evitate încălcările legilor de circulație, dar uneori suntem forțați de 
circumstanțe (densitatea traficului, proximitatea unui punct de livrare etc.) să comitem încălcări 
minore, cum ar fi mersul pe o bicicletă de marfă împotriva curentului (în unele orașe acest lucru este 
permis, în multe altele este interzis). În acest caz, este mai bine să circulați cu viteză redusă și pe partea 
care prezintă cele mai puține obstacole. Pentru a ne păstra siguranța noastră și a celorlalți, putem 
căuta spații libere sau "nișe" de protecție între mașinile parcate, unde putem opri pentru a lăsa să 
treacă vehiculele deosebit de voluminoase. 

Accidente - se întâmplă. Căzăturile pe bicicletă nu depind întotdeauna de nivelul de experiență pe care 
îl aveți, ci sunt situații inevitabile care li se pot întâmpla tuturor bicicliștilor. Cu toate acestea, puteți 
învăța să folosiți o serie de tehnici pentru a cădea într-un mod cât mai puțin dăunător.  

Una dintre cele mai frecvente căderi sunt cele cauzate de alunecare. 

Ce trebuie să fac dacă bicicleta alunecă? 

Când bicicleta începe să alunece, observați foarte repede, deoarece este foarte ușor să pierdeți 
controlul. În această situație, cel mai bine este să nu frânați, mai ales dacă începeți să alunecați din 
cauza condițiilor alunecoase. Acest lucru permite roții să se rotească și să se prindă din nou, iar căderea 
este evitată. 

Dacă nu puteți evita căderea, veți cădea lateral pe sol și veți continua să alunecați. Dacă vă mai puteți 
mișca înainte de cădere, primul sfat este să încercați să vă mențineți partea superioară a corpului 
paralelă cu direcția de alunecare a bicicletei.  

De asemenea, este important să vă luați mâinile de pe ghidon și să încercați să absorbiți impactul cu 
partea din spate a umărului. Dacă mergeți cu viteză mare și puteți face acest lucru, aterizați cu 
picioarele în fața dumneavoastră și picioarele acționând ca frâne. 

O altă căzătură frecventă de care mulți biciclisti se tem este căderea peste ghidon. 

Această cădere are loc, de obicei, atunci când roata din față lovește un obiect care oprește brusc 
bicicleta, iar corpul se răstoarnă peste ghidon. Dacă se întâmplă acest lucru, ar trebui să știți ce trebuie 
să faceți în prealabil. Iată câteva sfaturi: 

1. dați drumul la ghidon și întindeți un braț cu care să amortizeze impactul inițial, mai degrabă decât 
cu capul sau fața. 

Dacă este posibil, lăsați antebrațul să facă primul contact cu solul și nu încheietura mâinii.  

3. apoi apleacă-te cât mai mult posibil cu bărbia spre piept și pune celălalt braț în jurul capului pentru 
a-l proteja. 

4. de îndată ce simți lovitura, lasă-ți corpul să se rostogolească peste umăr. Cel mai important lucru 
este să evitați o rană gravă la cap, o altă parte a corpului absorbind cea mai mare parte a loviturii. 
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5. cu cât aveți mai puțină tensiune în mușchi, cu atât mai bine puteți amortiza impactul și reduceți 
riscul de accidentare. Să sperăm că veți reuși să vă ridicați după căzătură și că veți scăpa cu câteva 
tăieturi și vânătăi.  

Dacă este o cădere foarte mică, gândiți-vă cât de bine vă descurcați și mergeți mai departe. În alte 
cazuri în care nu sunteți sigur de ceea ce s-a întâmplat, cel mai bine este să vă opriți și să sunați o 
persoană responsabilă din cadrul companiei. Dacă este necesar, puteți, de asemenea, să chemați o 
ambulanță sau să rugați pe cineva să facă acest lucru. Fiți foarte atenți la ceea ce vi se întâmplă 
dumneavoastră, altor persoane și vehiculelor. În aceste cazuri, nimic altceva nu este important decât 
sănătatea persoanelor implicate.  

Aici vă oferim un fel de ghid în caz de accident. Această listă trebuie urmată și în cazul accidentelor 
minore: 

Nu mutați bicicleta și verificați-vă singur starea de sănătate. Vă simțiți bine? Dacă ați căzut sau v-ați 
lovit de ceva sau de cineva, este posibil să nu vă puteți da seama în momentul impactului. În acest 
stadiu, trebuie să încetiniți, să nu vă grăbiți să vă ridicați și să vă mișcați, să fiți atent și să vă verificați 
în permanență condiția fizică. Verificați dacă vă puteți mișca corect brațele în toate direcțiile, dacă 
puteți privi în toate direcțiile fără durere, de asemenea, verificați-vă întregul corp și dacă există sânge. 
Pentru a determina dacă v-ați lovit la cap, o soluție rapidă este să verificați dacă casca dvs. este îndoită 
sau ruptă. Dacă aveți o comoție cerebrală, probabil că veți fi dezorientat și confuz. Dacă aveți 
posibilitatea, puteți verifica și starea persoanelor implicate în accident, dacă este cazul.  

1. faceți câteva fotografii ale bicicletei și încărcăturii și ale mașinii sau ale altei biciclete cu care ați intrat 
în coliziune. Încercați să faceți o imagine realistă a ceea ce s-a întâmplat, în cazul în care sunteți obligat 
să vă scoateți bicicleta. 

2. să completeze raportul de accident convenit împreună cu celelalte părți implicate, dacă este cazul. 
De asemenea, este recomandabil să obțineți datele de contact ale altor participanți la trafic și ale 
martorilor care ar fi putut fi martori la incident. Informațiile de care ați putea avea nevoie ulterior 
pentru cererile de despăgubire includ: 

- Numele, adresa, numărul permisului de conducere și numărul de telefon al utilizatorilor de drumuri 
implicați. 

- Numărul de înmatriculare al vehiculului. 

- Informații privind asigurările. 

- Numele și numerele de telefon ale martorilor. 

3. în funcție de condițiile fizice, sunați-vă managerul, descrieți situația și cereți ajutor cu bicicleta. 

4. faceți-vă verificați bicicleta de către un profesionist pentru a vă asigura că frânele, lanțul, roțile și 
cadrul funcționează corect înainte de a vă urca din nou pe bicicletă. 

În funcție de condiția dumneavoastră fizică, sunați-vă managerul, informați-l despre situație și cereți 
ajutor cu bicicleta.  

În cazul unui accident grav, prioritatea este să vă asigurați starea fizică prin chemarea unei ambulanțe. 
Celelalte măsuri pot fi luate în funcție de starea dumneavoastră de sănătate. Vă recomandăm să 
acționați în mod responsabil și să aveți grijă de dumneavoastră. 

Rezumat 

La finalizarea acestui modul, veți fi luat în considerare și veți fi reflectat asupra acestor factori cheie: 
Cunoștințe de bază despre bicicletele cargo și abilitățile necesare pentru utilizarea lor. 
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- Cunoștințe de bază despre bicicletele cargo și despre abilitățile necesare pentru a le utiliza  

- cum să vă dezvoltați îndemânarea de a merge cu bicicleta pe drumuri aglomerate 

- necesitatea unei bune cunoașteri a străzilor și a drumurilor din oraș pe baza experienței sau a utilizării 
aplicațiilor mobile 

- capacitatea de a face față problemelor legate de aglomerație, stresul din trafic și relațiile stresante 

- câteva sfaturi de bază privind comportamentul uman în situații de trafic complexe 

- autocunoașterea propriei stări de sănătate, abilitățile de ciclism, atitudinea față de relațiile umane 

- mersul pe bicicletă contemporan nu doar ca mijloc de transport, ci și ca mod de viață și mijloc de 
sustenabilitate general 

Surse 

Bicicletele electrice sunt transformatoare, noi TINK | Rețeaua de Biciclete 

Ce trebuie să faceți în caz de accident | Fahrradnetz 

Bavaria caută municipalități model pentru partajarea de biciclete cargo | City Changer Lastenrad 
(cyclelogistics.eu) 

RIPPL #26: TINK - partajarea de biciclete cargo la prețuri accesibile în Germania - RIPPL 

carvelo2go - platforma elvețiană de partajare a bicicletelor electrice cargo - Platforma elvețiană de 
partajare a bicicletelor eCargo 

Bine ați venit la Commons Cargobikes! - Forum Free Cargo Bikes (dein-lastenrad.de) 

Prezentare PowerPoint (eclf.bike) 

https://static1.squarespace.com/static/5d30896202a18c0001b49180/t/61091edc3acfda2f4af7d97f/
1627987694676/The+Promise+of+Low-Carbon+Freight.pdf 

https://www.autoeurope.com/roadsigns/ 

 

4. Gestionarea încărcăturii pentru bicicletele cu încărcare electrică 

Modulul 4, Managementul încărcăturii pentru bicicletele cu încărcare electrică, are ca scop clarificarea 
tuturor aspectelor legate de managementul încărcăturii, astfel încât bicicliștii și încărcăturile lor să 
poată călători în siguranță și în mod eficient. 

Modulul este format din cinci unități. Acestea sunt: 

- Înainte de a începe încărcarea  

- Ridicarea și manipularea în siguranță 

- Încărcarea și descărcarea bicicletei e-load în mod sigur și eficient 

- Manipularea încărcăturilor specifice 

- Ciclism în siguranță cu o încărcătură grea 
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Materialele de învățare pentru acest modul constau în texte scrise de citit și materiale video de 
vizionat. Veți avea nevoie de un laptop sau de un smartphone pentru a completa modulul și ar putea 
fi util să luați notițe pe măsură ce parcurgeți informațiile. 

Modulul este evaluat printr-o combinație de întrebări cu alegere multiplă, întrebări de tip 
"adevărat/fals" și întrebări de completat spații libere. 

Modulul nu va dura mai mult de două ore. 

 

 

Obiectivele de învățare ale modulului  

La finalizarea acestui modul, veți fi capabil să:  

- Identificați punctele cheie care trebuie luate în considerare înainte de a încărca o roată de încărcare 
electronică. 

- aplicati tehnici sigure de ridicare și manipulare a încărcăturilor. 

- Încărcați o bicicletă cu încărcare electrică în așa fel încât să fie asigurată siguranța încărcăturii 
transportate. 

- încărcați o bicicletă e-load în așa fel încât deplasarea să fie cât mai eficientă posibil 

- Înțelegeți cum trebuie manipulate în mod specific diferitele tipuri de încărcături. 

- înțelegeti modul în care rularea cu diferite sarcini afectează performanța bicicletei și a pilotului. 

 

Unități în interiorul modulului 

- Înainte de a începe încărcarea și descărcarea 
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- Ridicarea și manipularea încărcăturilor în condiții de siguranță 

- Încărcarea bicicletei e-load 

- Manipularea încărcăturilor specifice 

- Ciclism în siguranță cu o încărcătură grea 

Unitatea 1: Înainte de a începe să încărcați și să descărcați 

Rezumatul unității și obiectivele de învățare acoperite. 

În această unitate veți învăța despre aspectele care trebuie luate în considerare înainte de a vă încărca 
și descărca bicicleta electrică. 

Unitatea se concentrează pe modul de încărcare și descărcare în siguranță a bicicletei și pe cel mai 
eficient mod de a face acest lucru. 

Lucrând în această unitate veți: 

- înțeleage importanța zonei în care se efectuează încărcarea și descărcarea și impactul pe care aceasta 
îl poate avea asupra siguranței și integrității încărcăturii. 

- înțeleage necesitatea unui acces liber la zona de încărcare 

- Înțelege că bicicleta e-load trebuie să fie parcată în siguranță înainte de încărcare și descărcare. 

- Înțelege că bicicleta electrică trebuie să fie pregătită pentru utilizare imediat ce încărcătura este 
plasată. 

Zona de încărcare 

Asigurați-vă că zona de încărcare este sigură pentru încărcarea sau descărcarea bicicletei e-load. 

 

- Zonele de încărcare ar trebui să fie libere de alte tipuri de trafic, de pietoni și de persoane care nu 
sunt implicate în operațiunile de încărcare sau descărcare, astfel încât să aveți cale liberă. 

- Zona de încărcare trebuie să fie bine luminată. 

- Zona de încărcare trebuie să fie lipsită de orice pericol de poluare, de exemplu, de substanțe chimice 
periculoase sau de poluare cauzată de traficul greu. 

- Verificați întotdeauna podeaua sau zona de încărcare înainte de a încărca sau descărca pentru a vă 
asigura că este sigură și nivelată, astfel încât bicicleta să nu se poată răsturna.  
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- Fiți atenți la resturi sau alte obiecte care ar putea crea un obstacol între dumneavoastră, încărcătura 
și bicicleta cu încărcare electronică. 

Pregătirea bicicletei pentru încărcare 

 

Bicicleta cu încărcare electrică trebuie să fie complet reparată și gata de utilizare imediat ce ați fixat 
încărcătura, în conformitate cu specificațiile companiei producătoare, astfel încât să nu se piardă timp. 
Chiar dacă nu este responsabilitatea dumneavoastră, fiți proactivi și discutați cu managerul 
dumneavoastră atunci când trebuie să efectuați lucrări de întreținere. 

Asigurați-vă că toate lucrările de întreținere sunt finalizate înainte de a ajunge la locul de muncă al 
clientului. Modulul 2 (inserați linkul) conține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă asigura 
că acest lucru a fost făcut. 

Asigurați-vă că bicicleta este curată și acordați o atenție deosebită cutiilor, în special dacă ați 
transportat anterior o încărcătură murdară. 

Asigurați-vă că bicicleta e-load este parcată ferm pe o suprafață sigură, cu frânele pornite, înainte de 
încărcare, astfel încât să aibă o poziție fermă. 

Activați frâna de parcare pentru a împiedica bicicleta să se rostogolească. 

Încuiați compartimentele și bicicleta e-load dacă trebuie să o lăsați atunci când colectați sau livrați 
încărcături. 

Asigurați-vă că bicicleta cu încărcare electronică are capacitățile și funcțiile necesare pentru 
încărcătură. 

Colectarea și livrarea încărcăturii 
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În cazul în care colectați încărcătura de la comisionari, este important să fiți clar cu privire la 
modalitățile de colectare, în special dacă este vorba de o clientelă nouă. 

 

- Asigurați-vă că știți când este programată ridicarea sau livrarea și că aveți suficient timp la dispoziție 
pentru a ajunge la timp. Acest lucru înseamnă că trebuie să aflați din timp traseul și să țineți cont de 
condițiile de trafic care ar putea să vă încetinească călătoria. 

- Dacă este posibil, cunoașteți numele persoanei de la care ridicați sau lăsați ceva. Asigurați-vă că aveți 
numărul de telefon al acestora, astfel încât să îi puteți contacta dacă întârziați și nu puteți face ridicarea 
sau livrarea la timp. 

- Încercați să aflați cu exactitate în ce parte a clădirii ar trebui să efectuați colectarea sau livrarea, de 
exemplu, dacă punctul de colectare se află în partea din spate sau în lateralul clădirii sau dacă ar trebui 
să colectați ceva de la recepția din fața clădirii. 

- În cazul întreprinderilor cu mai multe locații, cum ar fi spitalele sau fabricile, asigurați-vă că știți care 
este locația sau clădirea în care colectați sau livrați. 

 

- Înainte de a preda pachetul, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat. 

- După ce s-a făcut o livrare, fiți conștient de faptul că este posibil să fie necesară reorganizarea 
încărcăturii rămase pentru a o menține stabilă și sigură pe bicicletă. 

- Asigurați-vă că documentele sau confirmarea de livrare sunt complete înainte de a pleca la 
următoarea livrare sau colectare. 

- Atunci când ajungeți la locul de ridicare sau de livrare al clientului, acordați-i timp suficient pentru a 
schimba câteva cuvinte și pentru a-i mulțumi pentru că a făcut afaceri. Nu uitați că sunteți imaginea 
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afacerii dvs. și, ca atare, o reprezentați personal în fața clienților. Dacă aceștia sunt impresionați de 
abilitățile dumneavoastră de comunicare, este mai probabil să vă angajeze din nou. 

Comunicarea clară și directă este cheia succesului și este abordată mai detaliat în modulul 5. 

- Atunci când luați încărcătura de la o persoană sau o ridicați de pe un tejghea sau de pe sol, asigurați-
vă că aveți o prindere fermă și că o transportați în siguranță spre și de pe bicicleta e-load. 

 

Unitatea 2: Ridicarea și manipularea în siguranță a încărcăturilor 

În această unitate veți discuta factorii care trebuie luați în considerare atunci când manipulați și ridicați 
încărcături cu bicicleta e-load. 

Lucrând în această unitate veți: 

- Să fie capabil să definească manipularea manuală 

- Înțelegeți pericolele manipulării manuale periculoase 

- Să știți cum să evitați manipularea manuală periculoasă 

- Învățați o bună tehnică de manipulare manual 

Ridicarea în siguranță a mărfurilor 

Informații de bază privind această unitate  

Mai mult de o treime din toate accidentele de muncă sunt cauzate de manipularea manuală.  

Numai în Regatul Unit, durerile de spate sunt responsabile pentru 40% din absențele pe caz de boală. 
Costul total pentru economia britanică este de 10 miliarde de lire sterline. 

Termenul de manipulare manuală acoperă o varietate de activități, cum ar fi ridicarea, coborârea, 
împingerea, tragerea și transportul. În cazul în care oricare dintre aceste activități nu este efectuată în 
mod corespunzător, există riscul de rănire. 
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- Adaptați această tehnică la diferitele tipuri de manipulare la locul de muncă 

 

Încărcarea și descărcarea mărfurilor este o activitate care crește riscul de accidentare la locul de 
muncă. Cele mai frecvente accidente de muncă asociate cu încărcarea și descărcarea vehiculelor 
includ: 

- luxații și entorse datorate ridicării sau manipulării necorespunzătoare a încărcăturii. 

- Vânătăi și tăieturi 

- Leziuni ale coloanei vertebrale datorate încărcării și descărcării necorespunzătoare. 

Prin urmare, este foarte important să cunoașteți și să respectați practicile de ridicare și manipulare în 
siguranță. Absențele de la locul de muncă din cauza accidentelor de muncă vă costă bani pe 
dumneavoastră, compania și țara dumneavoastră! 

Înțelegerea modului sigur de ridicare și manipulare 

Există multe videoclipuri pe internet care vă învață elementele de bază ale unei ridicări sigure. Am 
selectat aici două dintre ele: 

Acest scurt videoclip oferă o bună introducere pentru a dimensiona sarcina și pentru a lucra în limitele 
capacităților dumneavoastră: https://www.youtube.com/watch?v=Dcf9bT9DK94 

Acest videoclip oferă instrucțiuni foarte clare privind ridicarea în siguranță 

- YouTube | SportStructuresTV 

- Formare în domeniul manipulării manuale; înapoi la elementele de bază YouTube 

Revizuirea listei de verificare pentru ridicarea și manipularea în siguranță a încărcăturilor 

Lista de verificare pentru ridicarea și manipularea în siguranță 

Gândește-te la 

- Ce mărime/formă are obiectul? 

- Cât cântărește articolul? 

- Voi avea nevoie de ajutor pentru a-l ridica? 

- Ar trebui să folosesc un dispozitiv de ridicare? 

- Există o cale clară pentru mutare? 



53 

  
 

- Îmi cunosc împrejurimile atunci când mișc obiecte? 

- Decideți unde să plasați obiectele înainte de ridicare. 

- Să-mi ascult corpul, mai ales atunci când mă mișc - capacitatea mea de a performa depinde de 
înălțimea mea și de nivelul general de pregătire fizică. 

 

Pregătiți următoarele 

- Creați o suprafață de sprijin largă 

- Pregătiți-vă mușchii de bază 

- Mențineți o respirație constantă 

- Nu uitați că mișcările neîndemânatice pot duce la numeroase leziuni. 

- Nu uitați că prescurtările pot duce la greșeli și la pierderi de timp. 

 

Acționează după cum urmează 

- Mențineți un spate neutru 

- Îndoiți șoldurile/genunchii dacă este posibil 

- Păstrați încărcătura aproape de corp 

- Rotiți întregul corp, nu trunchiul 

- Evitați să ridicați orice deasupra capului 

- Concentrează-te pe sarcina pe care o ai la îndemână și limitează activitățile multitasking disjuncte 

Unitatea 3: Încărcarea e-bike-ului 

În această lecție veți examina considerațiile care trebuie luate în considerare atunci când vă încărcați 
bicicleta electrică. 

Această lecție se concentrează pe modul de încărcare a bicicletei în siguranță și pe modul cel mai 
eficient de a face acest lucru. 

Lucrând la această unitate veți fi capabili să: 
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- Înțelegeți nivelul de atenție necesar atunci când încărcați bicicleta electrică, în special atunci când 
transportați obiecte fragile. 

- Iti dezvolti abilitățile de organizare a încărcăturii pentru a evita spargerile și vărsările 

- vă asigurati că încărcătura dumneavoastră este asigurată în mod corespunzător pentru a asigura o 
livrare sigură. 

- Luați în considerare efectele distribuției sarcinii asupra performanței bicicletei cu încărcare 
electronică. 

- Încărcați bicicleta e-load într-un mod care să maximizeze eficiența pe traseul de livrare 

Verificarea diferitelor tipuri de încărcături și a încărcării și manipulării corecte a acestora 

Încărcarea diferitelor tipuri de mărfuri 

Bicicletele cu încărcare electrică sunt folosite în întreaga lume pentru a transporta o gamă uimitoare 
de bunuri: De la animale de companie la Londra, de la probe de sânge și pâine la Newcastle la cărți la 
Viena! 

 

Prin urmare, este foarte important ca bicicliștii care folosesc biciclete cu încărcare electrică să aibă o 
înțelegere clară a diferitelor încărcături pe care le transportă. Acesta este cel mai bun mod de a 
împacheta aceste încărcături diferite pe bicicleta e-load și de a ajunge în siguranță la destinație. 
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Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă asigurați că încărcătura nu depășește capacitatea 
bicicletei e-load, atât în ceea ce privește greutatea, cât și volumul. Asigurați-vă că știți care este 
capacitatea de greutate a bicicletei pe care o utilizați. 

 

De asemenea, atunci când ridicați bunurile, verificați dacă ambalajul acestora este adecvat și suficient 
de rezistent pentru a le proteja în timpul transportului. Dacă aveți îndoieli cu privire la ambalaj, 
întrebați dacă încărcătura poate fi reambalată sau dacă ambalajul poate fi întărit în vreun fel. 

Nu toate bicicletele cu încărcare electrică au suspensie completă, așa că încărcarea obiectelor delicate 
trebuie făcută cu mare atenție. 

Apoi trebuie să vă gândiți la modul în care încărcați mărfurile: 

- Încărcați mai întâi mărfurile grele și apoi cele mai ușoare, așa cum se arată în imagine. Acest lucru 
este deosebit de important în cazul bunurilor fragile. 
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- Încărcarea inegală poate cauza dezechilibrarea bicicletei, astfel încât toată greutatea trebuie 
distribuită cât mai uniform posibil în cutie. Dacă acest lucru nu se face în mod corespunzător, poate 
cauza probleme pe șosea, deoarece bicicleta electrică poate deveni instabilă, ceea ce îngreunează 
manevrarea și mărește sarcina pe care aceasta o suportă la frânare. 

 

- Dacă efectuați mai multe livrări într-o singură operațiune, trebuie să aveți în vedere și traseul și 
ordinea livrărilor: 

- În cazul în care natura încărcăturii o permite, mărfurile care urmează să fie livrate ultimele sunt 
deplasate în jos, iar mărfurile care urmează să fie livrate primele sunt deplasate în sus. Cu toate 
acestea, natura bunurilor este cel mai important factor de luat în considerare. Regula generală conform 
căreia mărfurile mai ușoare sunt transportate în partea de sus a cutiei, iar cele mai grele în partea de 
jos a cutiei are prioritate asupra traseului de livrare! 

- Dacă transportați bunuri fragile, de exemplu prăjituri, nu trebuie să supraîncărcați cutia și, din nou, 
asigurați-vă că bunurile nu se pot mișca în timpul transportului.  

- Animalele trebuie să fie bine fixate, fie într-o cușcă adecvată, fie într-un ham care poate fi fixat, astfel 
încât să nu se poată mișca prea mult în cutia e-bike. 

 

- Articolele medicale trebuie transportate numai în recipientele puse la dispoziție de clinică sau de 
spital. Asigurați-vă că acestea sunt bine etanșate pentru a preveni scurgerile.  

 

Ca o regulă de aur, o bicicletă electrică neuniformă sau supraîncărcată este periculoasă. 

Asigurarea încărcăturii 
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Modul în care vă asigurați încărcătura depinde de tipul de bicicletă electrică pe care o folosiți. Aceleași 
orientări se aplică indiferent dacă cutia de încărcare se află în partea din față sau din spate a bicicletei. 

Dacă bicicleta e-load are doar o cutie cu încuietoare, fără încuietori interne, stivuirea bunurilor care 
urmează să fie transportate este și mai importantă. Este posibil să fie nevoie să fixați încărcătura cu un 
fel de umplutură. Curelele de tensiune cu clichet în interiorul cutiei sunt utile. 

 

Asigurați-vă că cutia este bine închisă după încărcare. 

 

În cazul în care bicicleta cu încărcare electrică are o chingă pentru a fixa încărcătura, asigurați-vă că 
aceasta este întinsă bine peste încărcătură și că cordonul este bine înnodat, astfel încât să nu se poată 
mișca nimic. Asigurați-vă că nicio parte a încărcăturii nu iese prin chingă, altfel ar putea fi deteriorată. 
Este posibil să fie nevoie să fixați încărcătura cu tampoane sub chingi pentru a o menține stabilă în 
timpul transportului. 

Dacă bicicleta cu încărcare electrică are curele pentru fixarea încărcăturii, asigurați-vă că acestea sunt 
bine strânse și fixate. Curelele trebuie să fie poziționate astfel încât să țină în mod eficient încărcătura, 
trecând în jurul sau peste partea principală a coletului în centrul de greutate și evitând marginile în 
care articolele ar putea aluneca cu ușurință din suporturile lor. 

P12 CB cu chingi 

Asigurați-vă că capacul cutiei pentru biciclete electrice este închis înainte de a începe livrarea, deoarece 
astfel vă veți proteja de intemperii. În caz de ploaie sau zăpadă abundentă, este posibil să fie necesar 
să acoperiți cutia sau încărcătura din interior cu o husă impermeabilă. 

Animale 

Dacă transportați animale, asigurați-vă că acestea sunt adăpostite confortabil într-o cușcă adecvată 
mărimii lor și bine încuiată! Dacă transportați animale de talie mare, cum ar fi câinii, acestea trebuie 
să fie legate cu centura și hamul trebuie să fie atașat la cutie. 
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- Este recomandabil să transportați animalele într-o cutie cu încărcare frontală, așa cum se vede aici, 
astfel încât să le puteți supraveghea în timp ce conduceți. 

 

- În cazul în care este foarte cald, trebuie să existe protecție împotriva soarelui. Pe vreme ploioasă, 
animalele trebuie ținute uscate. 

 

Flori 

Atunci când transportați flori, acestea trebuie să fie ambalate cu grijă, astfel încât tulpinile și florile, 
precum și vaza de flori, dacă există, să nu se rupă. 
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Așezați roțile într-o cutie în interiorul cutiei e-bike și amortizează-le bine, astfel încât să nu cadă. 

 

www.rte.ie/news/dublin/2021/0513/1221419-e-cargo-bikes 

Unitatea 4: Gestionarea încărcăturilor speciale 

În această unitate veți învăța despre gestionarea unor tipuri speciale de încărcături care necesită un 
nivel ridicat de îngrijire și atenție și care ar putea necesita un mod diferit de manipulare. 

Prin parcurgerea acestei unități veți înțelege următoarele:  

- Aspecte de siguranță asociate cu încărcarea și transportul încărcăturilor potențial periculoase, cum 
ar fi fluidele corporale. 

- Aspecte de siguranță asociate cu încărcarea și transportul produselor alimentare perisabile. 

- Aspecte de siguranță asociate cu încărcarea și transportul alimentelor congelate 

Încărcături perisabile 

Transportul de bunuri perisabile, cum ar fi produsele alimentare. 

 

https://e-cargobikes.com 
Transportul alimentelor precum carnea, brânza, laptele sau peștele necesită o atenție sporită, 
deoarece acestea se pot deteriora ușor și pot deveni necomestibile. Acest lucru se întâmplă în cazul în 
care nu sunt manipulate în mod corespunzător, nu sunt păstrate la temperature optima și nu sunt 
livrate într-un interval de timp strict. 
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Aceste alimente proaspete nu trebuie lăsate pe roata de încărcare electrică mai mult de 90 de minute. 

De asemenea, fructele și legumele se vor deteriora dacă sunt lăsate într-o cutie cu roți de încărcare 
electrică fierbinte pentru o perioadă lungă de timp, dar este mult mai puțin probabil ca acestea să 
devină necomestibile.  

Temperatura este importantă. 

Alimentele care conțin proteine, cum ar fi laptele, brânza, ouăle, peștele sau carnea, sunt deosebit de 
expuse riscului, deoarece acestea oferă condiții ideale de reproducere pentru bacterii. Acestea se vor 
strica dacă nu sunt păstrate la temperatura potrivită și pot deveni o sursă periculoasă de intoxicații 
alimentare!  

Alimentele reci trebuie păstrate la 5 grade Celsius sau mai puțin. 

Alimentele fierbinți trebuie păstrate la 60 de grade Celsius sau la o temperatură mai mare. 

Prin urmare, asigurați-vă că recipientele care vă sunt puse la dispoziție sunt bine izolate și sigilate 
corespunzător. 

Containerele izolate trebuie: 

- să fie menținute în stare bună și curate în permanență 

- să fie utilizate numai pentru alimente 

- să nu fie ținute în apropierea altor obiecte, cum ar fi substanțe chimice, hrană pentru animale de 
companie, combustibil și vopsea 

Alimentele ar trebui să fie colectate ultimele și livrate primele. Planificați-vă călătoria în așa fel încât 
alimentele bogate în proteine să rămână cât mai puțin timp pe bicicletă. 

 

www.heraldscotland.com 
Urmăriți acum acest scurt film despre importanța temperaturii în manipularea alimentelor: 

https://www.healthier.qld.gov.au/guide/keep-hot-food-hot-keep-cold-food-cold/ 

Protejarea alimentelor împotriva contaminării 

Este important să protejați alimentele de contaminare, asigurându-vă că acestea sunt acoperite în 
permanență: 
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- Asigurați-vă că recipientele care vă sunt puse la dispoziție au capace etanșe sau sunt complet 
acoperite cu un material adecvat.  

- Materialele folosite pentru a acoperi alimentele trebuie să fie adecvate pentru contactul cu 
alimentele, pentru a se asigura că nu conțin substanțe chimice care ar putea fi transferate în alimente. 
Se poate folosi folie de aluminiu, folie de plastic și hârtie curată. Alimentele trebuie să fie complet 
acoperite. Produsele ambalate nu ar trebui să necesite o acoperire suplimentară. 

- Materialele și ziarele deja folosite pot contamina alimentele și NU trebuie folosite. 

- De asemenea, trebuie să vă asigurați că compartimentul de depozitare al bicicletei cu încărcare 
electrică este curat pentru a evita contaminarea. 

- Pentru anumite alimente, de exemplu carne sau pește, poate fi necesară dezinfectarea cutiei după 
livrare. 

Produse congelate 

Transportul alimentelor sau al altor articole refrigerate necesită o atenție specială, deoarece orice 
dezgheț în timpul transportului va deteriora încărcătura. Viteza și izolarea suficientă a încărcăturii 
congelate sunt de cea mai mare importanță. 

 

cargobike.co.uk 
Transportul de mărfuri congelate. 

- Pentru a se asigura că loturile rămân congelate la livrare, acestea trebuie să fie complet congelate 
până la momentul în care sunt colectate, în mod ideal direct dintr-un congelator la punctul de 
colectare. 

- Împachetați imediat bunurile într-o cutie sau pungă frigorifică bine izolată. Orice întârziere va avea 
ca rezultat o reducere a congelării articolelor. 

 

       https://www.freshoffthegrid.com/how-to-pack-a-cooler 
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- Atunci când împachetați, nu uitați că obiectele se răcesc cel mai mult în partea de jos a lăzii frigorifice 
și că este foarte probabil să înceapă să se dezghețe în partea de sus.  

- Umpleți spațiile goale cu comprese reci sau pungi de gheață. Dacă există spațiu în jurul alimentelor 
congelate, împachetați-le cu prosoape de hârtie sau ziare, deoarece spațiile permit alimentelor 
congelate să se dezghețe. 

- Dacă spațiul din cutia e-bike vă permite, puteți împacheta suplimentar containerul frigorific pentru a 
crește izolarea. 

- Asigurați-vă că cutia sau punga frigorifică este bine închisă. 

- Păstrați încărcătura departe de lumina directă a soarelui pe cât posibil. 

- Mișcați-vă cât mai repede posibil - viteza este esențială aici! 

- Livrați obiectele cât mai repede posibil la sosire; urmați pașii descriși în capitolul 5.6 Descărcarea 
bicicletei e-load. 

Încărcarea și transportul încărcăturilor potențial periculoase 

 

www.health.nsw.gov 

Trebuie să se acorde o atenție deosebită la transportul lichidelor corporale, al sângelui sau al mostrelor 
de țesut, din cauza posibilității de contaminare. 

Trebuie să vă asigurați că organizația de la care prelevați probele - un spital, o clinică sau un laborator 
- vă spune următoarele:  

- Un număr de telefon de contact în caz de deversare. Este foarte probabil ca instituția să aibă 
protocoale care prevăd că membrii personalului sunt responsabili pentru curățarea scurgerilor. 

- O trusă de curățare în cazul în care trebuie să curățați singur o scurgere. 

În acest caz, trebuie să se urmeze următoarea procedură: 

Pași pentru a curăța o scurgere de fluide corporale: 

1. puneți-vă EPI (echipament individual de protecție). 

2. pulverizați deversarea și zona înconjurătoare cu un dezinfectant. 

3. se presară granule absorbante peste scurgerea de apă, lucrând de la marginea exterioară spre 
centrul scurgerii. 

4. după ce s-a format un gel, se îndepărtează deversarea cu o lopată și o spatulă. 
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5.Puneți lingura, conținutul și racleta într-o pungă pentru risc biologic.  

6. Pulverizați din nou zona cu dezinfectant. 

7. folosiți șervețele absorbante pentru a curăța în continuare zona vărsată și puneți șervețelele folosite 
într-un sac pentru risc biologic. 

8. Îndepărtați îmbrăcămintea de protecție și puneți-o în sacul pentru risc biologic. 

9. sigilați punga și aruncați-o într-un mod sigur și adecvat. 

10. spălați-vă bine pe mâini. 

11. înregistrează incidentul în registrul de raportare a accidentelor. 

Instrucțiuni similare pot fi găsite într-o trusă de prim ajutor, dacă aveți nevoie de un memento. Vă 
rugăm să urmăriți următorul filmuleț pentru a vedea cum se desfășoară această procedură:  

- YouTube | Oaspeți medicali 

- Medical Biohazard Spill Kit de formare a kitului de scurgere Prezentare invitată 

Unitatea 5: Ciclism în siguranță cu încărcătură completă 

În cadrul acestei unități veți avea ocazia să analizați modul în care o bicicletă e-load complet încărcată 
afectează manevrabilitatea bicicletei.  

Este vorba despre considerentele pe care trebuie să le aveți în vedere în calitate de călăreț în timpul 
curselor de livrare. 

Pe măsură ce parcurgeți această unitate, veți: 

- înțeleage impactul unei sarcini asupra manevrării bicicletei electrice. 

- gândi la modul în care trebuie să manevrați bicicleta cu încărcare electrică pentru a vă asigura că 
puteți circula în siguranță și că puteți livra încărcătura fără daune. 

Impactul bicicletelor cu încărcare electrică asupra transportului de încărcături 

 

bikes for business.com 
Aspecte generale de reținut: 

- Bicicleta e-load este mai grea dacă aveți o încărcătură la bord. Acest lucru înseamnă că este nevoie 
de mai mult timp pentru a opri la frânare. 

- Încărcăturile grele pot duce la viteze mai mari, ceea ce poate fi periculos. 
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- Centrul de greutate al bicicletei cu încărcare electrică depinde de poziția cutiei de încărcare: Cutiile 
din spatele bicicletei provoacă rezistență în partea din spate a bicicletei, în timp ce cutiile din față 
plasează greutatea în fața celui care conduce. 

 

Ambele poziții afectează comportamentul șoferilor în viraje. În acest scurt filmuleț de pe YouTube vă 
puteți face o idee despre modul în care o încărcătură prost amplasată poate afecta comportamentul 
la volan al unei remorci sau al unei cutii: https://www.youtube.com/watch?v=w9Dgxe584Ss 

- Se poate observa că bicicleta cu încărcare electrică poate deveni instabilă dacă sarcina nu este 
distribuită uniform. 

- În special pentru bicicletele cu două roți, echilibrarea pe loc este chiar mai importantă decât de obicei, 
altfel bicicleta se va răsturna și va cădea. 

- Încărcăturile vii se mișcă cu siguranță puțin și pot face ca bicicleta cu încărcare electrică să fie instabilă. 

 

Călătorie în siguranță cu încărcătură complete 

Conducerea în siguranță cu încărcătura plină poate însemna: 

Oprirea și pornirea durează mai mult, iar potențialul de accelerare este compromis. Acest lucru 
înseamnă că trebuie  

- să aștepte o pauză mai mare în trafic înainte de a ieși la o intersecție 

- să se aștepte la o călătorie puțin mai lungă pe pante 

- sa acordați suficient timp pentru a opri la semafoare, la sensurile giratorii și la intersecții. 



65 

  
 

- sa acordați o atenție deosebită pentru a vă stabiliza în staționare atunci când conduceți un vehicul cu 
două roți. 

- sa lăsați suficient spațiu pentru ceilalți bicicliști și pentru persoanele pe jos. 

 

O încărcătură potențial instabilă, de exemplu, animale în timpul transportului, înseamnă că: 

- fiți pregătit pentru mișcări neașteptate care ar putea destabiliza bicicleta cu încărcare electrică. 

- fiți foarte atent la viraje, deoarece sarcina se poate deplasa. 

- încercați să evitați denivelările și gropile de pe șosea, deoarece acestea vă pot dezechilibra 
încărcătura. 

- Acordați timp pentru a frâna atunci când vă apropiați de semafoare, semne de oprire sau sensuri 
giratorii. 

 

Rezumat  

Foarte bine! La finalizarea acestui modul, veți fi explorat și învățat următoarele: 

- punctele cheie de care trebuie să țineți cont înainte de a încărca și descărca o bicicletă electrică 

- tehnici sigure de ridicare și de manipulare a încărcăturilor 

- încărcarea și descărcarea unei biciclete e-load pentru a asigura siguranța încărcăturii transportate 

- încărcarea și descărcarea unei biciclete e-load pentru a asigura o călătorie cât mai eficientă posibil 

- modul în care diferite tipuri de încărcături necesită o manipulare specială 

- modul în care rularea cu diferite sarcini afectează performanța bicicletei și a persoanei care o conduce 
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5. Competențe de comunicare 

Acest modul își propune să definească unele dintre aspectele care sunt importante pentru 
"comunicare" în activitatea zilnică a unui biciclist de marfă. 

Principalele puncte sunt: 

- ce rol au bicicliștii de marfă în procesul de comunicare; 

- cum să comunice non-verbal; 

- reguli de bază pentru comunicarea verbală; 

- când să se implice într-un conflict și cum să îl evite (gestioneze). 

Obiectivele de învățare ale modulului sunt 

- să recunoaștem că, în activitatea noastră zilnică, suntem cu toții parte a fiecărei etape a procesului 
de comunicare;  

- dezvoltarea propriilor abilități de comunicare non-verbală, devenind conștient de semnificația 
fiecărui gest, sunet, privire, miros, etc.  
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- Dezvoltarea abilităților de comunicare verbală prin conștientizarea semnificației fiecărui cuvânt 
folosit. 

- dezvoltarea abilităților practice de gestionare a conflictelor prin intermediul competențelor de 
comunicare 

Unități din cadrul modulului  

- Comunicare - o introducere 

- Comunicarea non-verbală 

- Comunicarea verbală (lingvistică) 

- Gestionarea conflictelor prin dezvoltarea abilităților de comunicare 

 

Unitatea 1: Comunicarea - o introducere 

Cicliștii vor învăța cuvintele cheie de bază ale comunicării și elementele de bază pentru un proces de 
comunicare bun și eficient într-un proces de lucru.  

Ce este "comunicarea" și de ce este comunicarea un proces foarte important în activitatea zilnică a 
bicicliștilor? 

Ce înseamnă "comunicare"? 

În fiecare minut din viața noastră de zi cu zi comunicăm ceva, fie că vorbim, ascultăm, scriem sau 
privim.  

Exemple de comunicare verbală și non-verbală: 

- un manager trimite un mesaj către șoferi 

- o persoană din serviciul de livrare vorbește la telefon cu un membru al echipei  

- o persoană care lucrează în cadrul serviciului de livrare aduce o livrare la adresa solicitată 

- o persoană din conducere vorbește cu un client 

- Călătorii vorbesc cu un manager 

Comunicarea este descrisă ca fiind procesul de transmitere a informațiilor, a unui mesaj și de creare a 
unei înțelegeri comune de la o persoană la alta (în cadrul unei echipe de lucru sau în comunicarea cu 
persoane interesate de cumpărare).  

Călătorii se implică în mod activ în fiecare parte a acestui proces în 4 etape Exemple de comunicare 
verbală și non-verbală: 

Cele patru etape ale procesului de comunicare sunt: "EMITENTUL", "RECEPTORUL", "MESAJUL" și 
"REACȚIA". 

1. "Expeditorul" inițiază comunicarea. Expeditorul este persoana care are nevoie să trimită un mesaj 
către alte persoane. Expeditorul folosește anumite cuvinte, melodii, simboluri sau gesturi care sunt 
folosite în mesajul compus. Un expeditor este o persoană care lucrează în serviciul de livrare și care 
vorbește cu clientela, iar un emițător este o persoană care lucrează în management și care trimite un 
mesaj angajaților sau clientelei. 
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2.Receptorul decodifică mesajul prin recepționarea cuvintelor, melodiilor, simbolurilor sau gesturilor 
folosite în mesajul primit. - Atunci când răspundeți la un apel de la managerul dvs. sau de la membrii 
echipei, sunteți un receptor. 

 3."Mesajul" este rezultatul procesului verbal, non-verbal sau scris care are loc între emițător și 
receptor. Mesajul este transmis prin intermediul unui mediu sau canal care este considerat vehiculul 
de comunicare. Mesajul poate fi trimis și primit față în față, prin conversații telefonice, e-mailuri, 
mesaje, scrisori, notificări și așa mai departe. Exemple de mesaje pe care le puteți primi: 

o Când managerul dvs. vă scrie un mesaj 

o Când un membru al echipei vă spune ceva 

o Când un client vă întreabă ceva  

4. "Feedback-ul" este ultimul aspect al procesului de comunicare. Are loc atunci când receptorul 
răspunde la mesajul transmis de către expeditor și trimite un mesaj înapoi la expeditor. Feedback-ul 
permite expeditorului să determine dacă mesajul a fost primit și înțeles. 

ATENȚIE: Este extrem de important pentru o atmosferă bună în cadrul unei companii să trimiteți 
feedback pentru fiecare mesaj primit. Dacă livrați bunuri și primiți un mesaj de la managerul dvs. sau 
de la o persoană care face comanda, chiar și un singur cuvânt de feedback este foarte important. Un 
simplu "OK", un emoticon cu "degetul mare în sus" - înseamnă că ați primit mesajul, că sunteți de acord 
și că veți avea grijă de el. Acest simplu cuvânt sau simbol emoticon pentru feedback oferă multă 
siguranță managerului sau persoanei care oferă feedback. 

Aceste elemente ale procesului de comunicare sunt considerate eficiente în determinarea calității 
muncii. Orice fel de problemă în cadrul procesului de comunicare va duce la o scădere a eficienței 
acestuia.  

Calitatea comunicării se deteriorează atunci când emițătorul și receptorul nu folosesc același limbaj 
tehnic, când nu vorbesc aceeași limbă, când zgomotul intră în canalul de comunicare și mesajul nu 
poate fi înțeles clar... etc. 

În general, orice problemă la locul de muncă, orice conflict se datorează unei deficiențe în procesul de 
comunicare. 

Unitatea 2: Comunicarea non-verbală 

Călătorii află detalii despre importanța comunicării nonverbale în activitatea de zi cu zi și își dezvoltă 
abilitățile de comunicare nonverbală prin exersarea acestora. 

Comunicarea nonverbală 

Concepte pe care le vor învăța în această unitate 

- Comunicarea non-verbală (limbajul corpului; expresii faciale, tonul vocii, distanțarea 
socială/personală). 

- "Șapte zile" de exerciții pentru a vă consolida propriile abilități de comunicare non-verbală. 

Importanța comunicării non-verbale 

Comunicarea non-verbală se referă la gesturi, expresii faciale, tonul vocii, contactul vizual (sau lipsa 
acestuia), limbajul corpului, postura și alte modalități prin care oamenii pot comunica fără a vorbi 
(cuvinte). 
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Comunicarea non-verbală este aproape la fel de importantă ca și răspunsurile verbale (în cadrul echipei 
de lucru, dar și în contactul cu cei care comandă).  

De ce este atât de importantă "comunicarea non-verbală"? Abilitățile dumneavoastră de comunicare 
non-verbală pot lăsa o impresie pozitivă (sau negativă). Brațele încrucișate pot părea defensive. O 
postură proastă poate părea neprofesională. Evitarea contactului vizual vă poate afecta impresia de 
încredere. Un ton foarte ridicat al vocii poate fi interpretat ca fiind agresiv. 

Managerii, membrii echipei și persoanele interesate să vă cumpere evaluează nu numai ceea ce 
spuneți, ci și ceea ce faceți. Vă puteți folosi abilitățile de comunicare non-verbală pentru a face cea mai 
bună impresie. Dacă abilitățile dvs. nu sunt de top, le puteți antrena pentru a face o impresie pozitivă 
asupra tuturor celor pe care îi întâlniți la locul de muncă. 

Cei mai mulți lucrători pregătesc cu atenție ceea ce vor spune la contactele de angajare și la întâlnirile 
de networking. Dar chiar și după ce îți găsești un loc de muncă, îți poți îmbunătăți abilitățile de 
comunicare non-verbală în fiecare zi. 

Cu toate acestea, a ști ce veți spune este doar o parte din imagine. La fel de important este să știți cum 
să transmiteți mesajul prin limbajul corpului. Succesul tău la locul de muncă și  creearea acelui 
Networking sunt determinate în mare măsură de impresia pe care oamenii o au despre dumneavoastră 
și de modul în care aceștia reacționează la ceea ce spuneți fără cuvinte. 

Exerciții de șapte zile pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare non-verbală 

(Provocare pentru dezvoltarea abilităților de comunicare non-verbală). 

Dumnezeu a creat lumea în 7 zile - se spune în Biblie; musulmanii au 7 ceruri, candelabrul evreiesc are 
7 brațe, hindușii fac 7 ocolișuri în jurul focului când se căsătoresc, curcubeul are 7 culori, săptămâna 
are 7 zile, există 7 minuni ale lumii antice; există 7 continente pe planeta Pământ.  

Doriți să vă perfecționați abilitățile? Încercați acest "exercițiu de șapte zile" pentru a vă îmbunătăți 
abilitățile non-verbale și lucrați zilnic la domeniile pe care credeți că le puteți îmbunătăți. Dezvoltarea 
abilităților de comunicare non-verbală va aduce rezultate neașteptate și magice în activitatea ta zilnică. 

Ziua 1: Expresia generală a feței  

- Prezentați-vă cu un zâmbet; 

- Zâmbiți atunci când vorbiți cu managerul dumneavoastră, cu membrii echipei sau cu clientela (nu 
râdeți :) / un mic zâmbet schimbă lumea (abțineți-vă de la râsul forțat ca răspuns la umor); 

- Evitați să zâmbiți sau să râdeți atunci când sunt implicate mesaje serioase; 

- Arătați că sunteți interesat de ceea ce vă spune interlocutorul dumneavoastră (clientul/membrul 
echipei); 

Ziua 2: Ochii tăi 

- Asigurați un contact vizual frecvent, dar nu constant sau pătrunzător, cu clientela dumneavoastră; 

- Evitați să vă uitați la ceas sau la telefon sau să arătați alte semne de dezinteres (desigur, puteți folosi 
telefonul pentru a cere clarificări cu privire la livrări); 

Ziua 3: Vocea ta 

- Modulați-vă vocea pentru a vă exprima entuziasmul și pentru a sublinia punctele importante; 

- Nu țipați niciodată (nici măcar în trafic) - acesta este un semn de agresivitate; 



70 

  
 

Ziua 4: Poziția mâinilor tale 

- Prezentați-vă cu o strângere de mână fermă - dacă contextul vă permite (vezi Corona Time). Asigurați-
vă că palmele sunt uscate; 

- Scuturați-vă mâinile ferm, DAR fără forță excesivă; 

- Țineți-vă mâinile departe de față și de păr; 

- Țineți brațele deschise atunci când vă întâlniți cu liderul, cu membrii echipei sau în timpul unei sarcini 
(brațele încrucișate pot transmite defensivitate); 

- Mișcați-vă mâinile pentru a arăta un comportament dinamic (evitați să vorbiți excesiv cu mâinile, 
ceea ce poate părea neprofesional și nepoliticos); 

- Evitați agitația și tremuratul membrelor; 

Ziua 5: Modul în care asculți 

- Ascultați cu atenție și nu întrerupeți (așteptați până când cealaltă persoană a terminat de vorbit 
pentru a răspunde); 

- Observați reacția celorlalți la ceea ce spuneți; 

- "Citiți" (observați) semnalele non-verbale ale celorlalți (clarificați dacă par confuzi și încheiați 
conversația dacă au auzit suficient); 

- Rămâneți calm chiar dacă sunteți nervos; 

Ziua 6: Limbajul trupului 

- Puteți trimite un mesaj cu orice parte a corpului - capul, nasul, degetele, piciorul, etc.; 

- Dă din cap pentru a arăta înțelegere; 

- Evitați să vă încrucișați mâinile sau picioarele; 

- Privește-ți omologul în față; 

Ziua 7: Distanțarea socială (personală). 

- Respectați distanța personală pe care o preferă interlocutorul dumneavoastră; 

 

Și nu uitați: concentrați-vă pe conversație!!! 

Unitatea 3: Comunicarea verbală 

Călătorii își vor îmbunătăți abilitățile de comunicare verbală prin autocunoaștere (exercițiu individual 
"making sure") 

Abilități de comunicare verbală 

Competențe care pot fi dezvoltate în cadrul acestei unități: cum să transmită un mesaj verbal și cum 
să îl primească. 

Activitatea zilnică a unei persoane care lucrează în serviciul de livrare necesită abilități de comunicare 
verbal 

Ce sunt abilitățile de comunicare verbală? 
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Abilitățile de comunicare eficientă nu se rezumă doar la a vorbi. Comunicarea verbală implică atât 
modul de transmitere a mesajelor, cât și modul de receptare a acestora. Comunicarea este importantă 
pentru toată lumea, fie că este vorba de persoane care lucrează în serviciile de curierat, de manageri 
sau de agenți de comisionare. 

Călătorii care pot transmite informații în mod clar și eficient sunt foarte apreciați de angajatori. 
Călătorii care pot interpreta mesajele și pot răspunde în mod corespunzător la informațiile pe care le 
primesc au mai multe șanse să aibă o zi de lucru eficientă și ușoară. 

 

Discuții cu și pentru angajatori, manageri și membri ai echipei 

Dacă o mare parte din munca dumneavoastră implică conversații față în față cu clienții, managerii sau 
membrii echipei, este util să aveți o bună fluență - mai ales dacă lucrați în vânzări sau distribuție. 

Cu toate acestea, nu uitați că discuțiile/comunicările dvs. trebuie să fie orientate spre identificarea și 
satisfacerea nevoilor directorilor; folosirea talentului dvs. verbal pentru a facilita dialogurile 
consultative va asigura relații pozitive. 

 

Apeluri telefonice (e-gadget-uri).  

"Verificati-va" ( individual) 

- să vă asigurați că telefonul este încărcat atunci când începeți o livrare (nu se știe niciodată ce se poate 
întâmpla pe drum); 

- să aveți toate datele de contact salvate cu numele, adresele și persoanele de contact corecte; 

- să zâmbiți în timp ce vorbiți (dacă situația vă permite, bineînțeles) - pare o prostie, dar conferă vocii 
dumneavoastră un ton mai prietenos;  

- să vă luați notițe înainte de conversație (dacă puteți) și să le folosiți pentru a vă asigura că ați acoperit 
toate punctele;  

- să vorbiți clar și încet, astfel încât să vă fie înțelese cuvintele;  

- că sunteți politicos;  

- să aveți o formulă de întâmpinare și una de rămas bun pentru membrii echipei sau pentru persoanele 
care vă repartizează; 

Comunicare scrisă 

"Asigurați-vă" (verificare individuală): 

- Să folosiți acest tip de comunicare numai în cazul în care comunicarea verbală (prin adresă directă 
sau prin intermediul e-gadget-urilor) nu a funcționat (timpul de livrare se scurge); 

- fiți politicos și clar atunci când trimiteți mesaje (fie că le trimiteți managerului dumneavoastră, 
membrilor echipei sau comisarilor); 

- și încercați să evitați abrevierile, deoarece nu toată lumea înțelege limbajul tehnic al abrevierilor; 

 

Sfaturi și trucuri pentru a-ți îmbunătăți comunicarea verbală 
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- Fiți asertivi (în toate cazurile); 

- acordați credit celorlalți (întotdeauna) 

- Anticipați preocupările persoanei care vă dă sarcina; 

- să acceptați criticile fără să vă apărați (dificil, dar nu imposibil); 

- să calmeze clienții agitați, recunoscând și răspunzând la plângerile acestora 

- observați semnalele non-verbale și răspundeți verbal pentru a verifica confuzia, a dezamorsa furia 
etc; 

- să vă interesați de ceilalți, să întrebați și să le recunoașteți sentimentele, indiferent dacă vorbiți cu 
membrii echipei, cu managerii sau cu comisarii; 

- cereți clarificări atunci când este necesar (adrese, intrare, etaj, parcare, locul/persoana potrivită 
pentru a preda); 

- puneți întrebări deschise pentru a stimula dialogul; 

- să va abțineti de la a vorbi prea des sau de la a-i întrerupe pe ceilalți; 

- Cereți feedback (pentru a vă măsura succesul și pentru a vă dezvolta și îmbunătăți serviciile); 

- Oferiți feedback într-un mod constructiv (un comportament constructiv este cheia succesului); 

- Vorbiți cu calm chiar și atunci când sunteți stresat (de trafic, de clienți, de momentul livrărilor); 

- să explicati o situație dificilă fără să va enervativ (blocaj în trafic/întârziere a livrării, absența persoanei 
care a dat comanda etc.). 

- explicați că aveți nevoie de ajutor și de ce (clar, calm, cereți clarificări pentru a rezolva problema); 

- sunete și cuvinte afirmative, cum ar fi "aha", "înțeleg", "sigur" și "da"; 

Unitatea 4: Gestionarea conflictelor prin dezvoltarea abilităților de comunicare. 

Șoferii de e-load dezvoltă abilități practice de gestionare a conflictelor prin intermediul abilităților de 
comunicare. 

Ce se înțelege prin gestionarea conflictelor? 

Oamenii din serviciile de curierat petrec mai mult de 3 ore pe săptămână având de-a face cu conflicte 
(pe drum, cu echipa de management, neînțelegeri, cu cei care iau comenzi). 

Gestionarea conflictelor este practica proactivă de rezolvare a conflictelor, astfel încât un conflict să 
nu se transforme într-un dezacord. Scopul este de a lucra împreună și de a depăși provocarea într-un 
mod în care toată lumea să se simtă ascultată și înțeleasă. 

Cum să gestionezi conflictul la locul de muncă  

Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să gestionați conflictele:  

Acționați imediat: dacă rezolvați conflictele cât mai repede posibil, veți minimiza tensiunile și vă veți 
asigura că toți cei implicați nu se vor certa. Multe neînțelegeri pot fi rezolvate printr-o discuție simplă 
și transparentă. 
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Încadrați discuția într-un mod pozitiv: Încadrați întâlnirea în care doriți să gestionați un conflict ca fiind 
o discuție de "brainstorming" sau o sesiune de "discuții" sau spuneți pur și simplu că doriți să obțineți 
opinii pe această temă.  

Concentrează-te pe problemă, nu pe persoană: Încurajează-ți partenerul să evite atacurile personale 
și să se concentreze pe rezolvarea problemei.  

Practicați ascultarea activă: Ascultarea activă înseamnă să asculți fiecare persoană și să încerci să 
înțelegi mesajul fără a o întrerupe. Cel mai bun mod de a face acest lucru este de a pune întrebări 
deschise care să încurajeze părțile să vorbească, mai degrabă decât de a pune întrebări la care se poate 
răspunde cu "da" sau "nu". Dacă discuția devine aprinsă, cereți fiecărei părți să clarifice modul în care 
situația a afectat procesele lor de lucru sau ce au nevoie pentru a-și face treaba. Reluați ceea ce ați 
auzit în propriile cuvinte. Apoi solicitați opinii și încurajați consensul pentru o soluție. 

Cinci exemple de gestionare eficientă a conflictelor în activitatea de zi cu zi a șoferilor de vehicule cu 
încărcare electrică:  

Conflicte legate de sarcini  

Acest tip de situație apare în cadrul echipelor atunci când cineva întârzie cu informația corectă și un 
alt membru al echipei trebuie să facă partea sa - o livrare. Atunci când acest lucru se întâmplă frecvent, 
membrul echipei care întârzie se poate simți dezavantajat și poate apărea o situație conflictuală. 

O modalitate de a rezolva această problemă este de a vă asigura că ambele părți sunt clare în ceea ce 
privește modul în care răspund pentru rolurile și sarcinile lor. Clarificați procesele pe care le folosesc 
pentru a-și îndeplini sarcinile pentru a înțelege mai bine cum pot fi sincronizate în mod optim fluxurile 
de lucru. 

Fiecare persoană are o sarcină foarte importantă atunci când vorbim despre livrare, iar o bună 
sincronizare înseamnă o companie care funcționează bine. 

Conflict cu stilul de conducere al liderului 

Uneori, în ciuda celor mai bune intenții, apar conflicte între manager și șofer. De exemplu, conducerea 
stabilește obiective ambițioase pentru o persoană care lucrează în cadrul serviciului de curierat și o 
suprasolicită. Sau un manager are un stil de management mai degrabă reținut, iar angajații doresc mai 
multă îndrumare.  

Stabiliți orientări clare și asigurați-vă că părțile înțeleg că scopul discuției este de a lucra împreună la 
soluții concrete. 

De exemplu, dacă angajații sunt copleșiți de sarcinile lor (trasee lungi și dificile), pot crea un tabel cu 
sarcini și termene estimate. Managerii se pot întâlni cu șoferii în cadrul unor întâlniri săptămânale 1:1. 
În acest fel, atât personalul, cât și conducerea pot discuta împreună despre volumul de muncă și pot 
găsi soluții pentru a raționaliza anumite sarcini sau pentru a le repartiza altor membri ai echipei. Este 
important ca discuțiile să fie continue și deschise, astfel încât curierul și conducerea să învețe mai bine 
cum să lucreze împreună. 

Conflicte cu clienții 

Relațiile cu clienții sunt cruciale. Așadar, primul pas este să oferiți clientului posibilitatea de a-și 
exprima sentimentele și să îi arătați că vă pasă prin explicații empatice. Asumați-vă întotdeauna 
responsabilitatea pentru greșelile făcute de companie și întrebați cum să rezolvați problema. Șoferii 
trebuie să le comunice managerilor nemulțumirea persoanei care a plasat comanda, iar managerul 
trebuie să ofere rambursări, reduceri sau alte gesturi care să atenueze frustrarea. Cu toate acestea, cel 
mai bine este să știți în prealabil cât de mult este dispusă să plătească o companie pentru a satisface 
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persoana care face comanda. Fiecare companie trebuie să aibă un plan pentru gestionarea 
reclamațiilor. 

 

Personalitățile in conflict 

Fiecare persoană este diferită și există momente în care este deosebit de dificil să lucrezi cu persoane 
care au personalități dificile sau neplăcute. În cele mai multe situații, un incident nepotrivit sau dificil 
nu este suma unei singure persoane și necesită empatie și simpatie. Când personalitățile se ciocnesc 
la locul de muncă, una dintre cele mai bune măsuri de soluționare a conflictelor este clarificarea și 
gestionarea rapidă și informală a situației înainte ca aceasta să se agraveze. 

Șoferii sunt adesea stresați pentru că sunt blocați în trafic. Persoana care dă comanda este stresată 
pentru că așteaptă livrarea. Teoria "renunțării" înainte de orice conflict, o atitudine politicoasă, un 
zâmbet și o voce corect reglată pot dezamorsa orice conflict. 

 

Discriminare sau lipsă de respect 

Discriminarea și lipsa de respect sunt cele mai grave exemple de conflicte de muncă. În aproape toate 
cazurile, departamentul de resurse umane trebuie să fie implicat. În cazul unei plângeri, unul dintre 
primii pași pe care managerii și compania în ansamblu trebuie să îi facă este să sublinieze în mod 
explicit valoarea diversității și a toleranței. În continuare, liderii trebuie să asculte cu atenție toate 
părțile implicate (șoferi, comisari, observatori de pe stradă), să deschidă o discuție despre problemă și 
să stabilească obiective măsurabile pentru a eradica acest comportament. 

Rezumat 

La finalizarea acestui modul, vă veți îmbunătăți abilitățile de comunicare prin explorarea următorilor 
factori cheie: 

- Cunoștințe de bază în domeniul comunicării;  

- cum să comunicați în mod non-verbal și ce părți ale corpului puteți folosi pentru a vorbi în mod 
eficient; 

- cum și unde să vă folosiți cuvintele mai eficient și; 

- cum să evitați sau să gestionați conflictele în activitatea de zi cu zi. 

Surse 

http://bconsi.blogspot.com/2013/03/essential-elements-factors-of-communication-process.html 

https://www.conovercompany.com/the-6-key-factors-to-successful-communication/ 

https://www.toppr.com/guides/business-studies/directing/communication/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nmp_-JByPaY 

https://www.youtube.com/watch?v=NRp1ePrFkng 

6. Aplicații pentru smartphone 

Tranziția către un sistem de transport durabil cu ajutorul bicicletelor electrice reprezintă atât o 
revoluție majoră, cât și o provocare care poate fi susținută în mod semnificativ prin utilizarea TIC și a 
sistemelor de senzori. Monitorizarea, înregistrarea și evaluarea datelor de transport, a informațiilor 
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privind livrarea, a condițiilor de mediu și chiar a datelor referitoare la sănătatea bicicliștilor pot 
contribui la îmbunătățirea semnificativă a utilizării infrastructurilor actuale și a condițiilor de lucru în 
timpul mersului pe bicicletă. Utilizarea digitalizării și a instrumentelor TIC în sectorul ciclismului cu 
încărcare electronică este încă în evoluție, iar unele instrumente rămân nefolosite, existând încă mari 
oportunități de găsit. Utilizarea eficientă a echipamentelor digitale și a software-ului de către călăreți 
poate avea un impact major asupra optimizării logisticii, a amprentei ecologice, dar mai ales asupra 
sănătății și siguranței călăreților înșiși. 

Aplicațiile mobile sunt parte integrantă a instrumentelor TIC care au intrat pe piața de biciclete 
electrice, ca în orice alt sector. În ultimii ani, aplicațiile au devenit din ce în ce mai populare în rândul 
utilizatorilor din sectorul educației, deoarece oferă o modalitate de învățare mai vizuală, mai ușor de 
utilizat și mai cuprinzătoare. Conținutul de învățare poate fi încărcat cu ușurință și partajat cu alte 
persoane, iar conținutul este, de obicei, livrat într-un format audio-vizual care oferă o experiență mai 
bună pentru utilizatori și face învățarea distractivă. Faptul că sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile 
din 7, face din aplicații un instrument neprețuit pentru procesele de învățare. 

Sectorul emergent al bicicletelor cu încărcare electrică este un domeniu neexplorat, cu un mare 
potențial și un viitor promițător, dar în care s-a lucrat puțin în ceea ce privește tehnologiile asistive și 
materialele didactice. Faptul că există încă foarte puține practici și experiențe pe care să le 
împărtășească părțile interesate sporește interesul și nevoia de formare formală și informală. 
Aplicațiile mobile sunt instrumente excelente pentru utilizatorii de biciclete electrice, deoarece nu 
numai că sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, dar sunt și mobile (cel mai important factor 
pentru acest grup țintă). Materialul de formare continuă este disponibil în permanență, astfel încât 
indicațiile și detaliile să poată fi verificate în orice moment, chiar și în timpul lucrului. Prin urmare, 
scopul acestui modul este de a explora domeniul aplicațiilor în legătură cu bicicletele cu încărcare 
electrică și de a dezvolta potențialul posibil. 

Acest modul este alcătuit din 3 unități principale, începând cu o introducere generală în TIC și 
instrumentele digitale care pot sprijini munca bicicliștilor care folosesc biciclete cu încărcare 
electronică și pot crește eficiența logisticii bicicletelor cu încărcare electrică. Apoi, în unitatea 2, o 
introducere mai generală date în aplicații. Aplicația mobilă este în sine un rezultat intelectual al 
proiectului CABIT, iar scopul este de a oferi o stare generală a tehnicii pe piață. Apoi, utilizatorii vor fi 
familiarizați cu rezultatele specifice ale aplicației e-load bike. În cadrul unității 2, ne vom concentra pe 
impactul asupra mediului al bicicletelor cu încărcare electronică, pe aspectele legate de sănătate și 
siguranță în transportul rutier și pe procesele de monitorizare. Comunicarea cu membrii echipei - 
bicicliștii - și identificarea poziției exacte a bicicliștilor prin geolocalizare sunt tehnologii cheie care pot 
fi susținute de aplicațiile instalate și vor fi explicate mai detaliat în ultima unitate de învățare. De fapt, 
unitatea 3 va include un caz practic atât pentru utilizarea unei aplicații mobile exemplare, cât și a unui 
sistem de monitorizare de bază. 

Aplicațiile mobile sunt foarte interactive și sunt prezentate cu videoclipuri, text, linkuri și module 
digitale individuale. Cea mai mare parte a conținutului va fi livrat în format video pentru a implica mai 
bine părțile interesate și pentru a prezenta informații rapide și cuprinzătoare care pot fi accesate și 
împărtășite în mod repetat. 

Durata cursurilor va fi de aproximativ 50 de minute pentru fiecare unitate, suficient pentru a transmite 
informații fără a deveni plictisitoare. Durata totală a tuturor unităților va fi de 120 de minute. La 
finalizarea fiecărei unități se va elibera un certificat de participare.  De asemenea, la sfârșitul cursurilor 
se va pune o listă scurtă de întrebări cu alegere multiplă și de text liber, iar punctajul de pe certificat 
nu va fi de tip "pas/respins", deoarece scopul este de a încuraja participarea și învățarea. 

Obiectivele de învățare ale modulului 
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La finalizarea acestui modul, cursantul va fi capabil să: 

- utilizeze instrumentele digitale și tehnologiile legate de TIC în activitatea lor zilnică, cu ajutorul 
bicicletelor cu încărcare electronică. 

- Se familiarizeze cu tehnologia de geolocalizare (identificatori și rutare). 

- se instruiască în permanență (probleme de siguranță, reglementări, ghiduri tehnice etc.), în special 
atunci când este nevoie pe teren, prin intermediul materialelor încărcate care pot fi accesate în orice 
moment prin intermediul aplicațiilor. 

- utilizeze o aplicație pentru a înregistra și urmări toate activitățile, de exemplu, executarea comenzilor 

- utilizeze sisteme de senzori și monitorizează parametrii vitali, cum ar fi viteza vehiculului sau ritmul 
cardiac al călăreților 

- utilizeze o comunicare continuă cu ceilalți conducători auto 

 

Unități de învățare în acest modul 

Modulul 6 este împărțit în trei unități de învățare: 

- TIC și instrumente digitale în industria e-bike 

- Aplicații în industria e-bike 

- Exemple practice 

- Module integrate pentru comunicarea cu membrii echipei, bicicliștii și determinarea poziției din 
motive de siguranță și optimizarea traseului 

- Sisteme de monitorizare și înregistrare 

Unitatea 1: TIC și instrumente digitale în industria bicicletelor cu încărcare electrică.  

Unitatea 1 urmărește să ofere o introducere în instrumentele și tehnologiile disponibile pentru 
monitorizarea, înregistrarea și evaluarea datelor de transport, a informațiilor privind livrarea, a 
condițiilor de mediu și chiar a datelor referitoare la sănătatea călăreților. Unitatea de învățare descrie 
modul în care noile instrumente TIC sunt utilizate în industria bicicletelor cu încărcare electrică și modul 
în care dispozitivele digitale și software-ul pot avea un impact major asupra optimizării logisticii, a 
amprentei ecologice și a sănătății și siguranței călăreților. Dispozitive de urmărire GPS, software de 
rutare și de livrare, sisteme de senzori, senzori de viteză și de mediu sunt doar câteva dintre 
instrumentele propuse care ar putea facilita activitatea zilnică a bicicliștilor care folosesc transportul 
electric de mărfuri. 

După terminarea acestei unități, cursanții vor fi capabili să știe următoarele:  

- Ce tehnologii disponibile pot fi integrate în bicicletele de transport electronic de marfă? 

- Ce instrumente și dispozitive digitale pot folosi călăreții pentru a sprijini urmărirea, rutarea optimă și 
protecția sănătății? 

1. Activitate de învățare privind instrumentele TIC 

Activitatea de învățare 1 din cadrul unității 1 cuprinde un ghid practic al instrumentelor, senzorilor și 
sistemelor digitale utile în industria bicicletelor cu încărcare electrică. 

După terminarea acestui curs scurt, cursanții vor putea: 
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- Utiliza instrumentele și tehnologiile prezentate. 

Tehnologiile variază de la sisteme avansate de monitorizare la căști inteligente, senzori inteligenți, 
lumini portabile, dispozitive de urmărire GPS, monitoare de ritm cardiac, acceleratoare și multe altele. 
Tehnologiile prezentate pot fi grupate în următoarele categorii: 

- Dispozitive, inclusiv senzori pentru colectarea și transmiterea datelor. 

- Senzori integrați 

- Dispozitive purtabile și îmbrăcăminte 

- Sisteme și aplicații software 

 

Soluțiile sunt, de asemenea, clasificate în funcție de aplicație, deoarece acest lucru îi ajută pe șoferi să 
înțeleagă mai bine utilizarea reală a fiecărei tehnologii. Astfel, tehnologiile propuse ar putea fi utilizate 
pentru a sprijini serviciile de curierat: 

- Urmărirea și protecția bicicletelor / încărcăturii, inclusiv sisteme antifurt. 

- Navigare ușoară în orașe / hărți rutiere 

- Urmărirea livrărilor 

- Monitorizarea condițiilor meteorologice / externe 

- Monitorizarea propriilor parametri de sănătate  

- Protecția sistemelor, cum ar fi claxoanele digitale 

- Stocarea energiei 

- Semnalizarea și semnalizarea pentru o călătorie în siguranță 

- Amplificarea puterii de ciclism - asistență la pedalare 

- Întreținere inteligentă 

 

Echipament 

Există tehnologii care îi ajută pe bicicliști să meargă pe bicicletă. Acestea variază de la sisteme de 
acționare electrică care se activează atunci când cineva pedalează, la sisteme de depozitare 
ergonomice, lumini inteligente care ajustează iluminatul în funcție de condiții (de exemplu, Revolights) 
și claxoane (de exemplu, Hornit și Loud Bicycle) pentru o deplasare mai sigură. Aceste dispozitive pot 
fi instalate ca ajutoare independente sau conectate la un software pentru monitorizarea 
performanțelor și gestionarea de la distanță. O tehnologie foarte interesantă care merită menționată 
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este schimbarea electronică fără fir (de exemplu, SRAM eTap), care oferă o serie întreagă de avantaje 
față de sistemele de schimbare a vitezelor mecanice. 

 

Senzori integrați 

Ca în majoritatea sistemelor, senzorii sunt utilizați pentru a colecta și transmite date, în special pentru 
a sprijini monitorizarea la distanță. 

Senzorii folosesc analiza vectorială a impedanței bioelectrice (BIVA), o metodă care este utilizată de 
zeci de ani în produse mai puțin sensibile pentru a măsura factori precum compoziția corporală. 

În prezent, cicliștii pot înregistra o gamă largă de date, inclusiv ritmul cardiac, puterea de ieșire și multe 
altele. Și datorită unor companii precum BodyCAP din Franța, aceste seturi de date pot include și 
măsurători în timp real ale temperaturii din interiorul corpului. 

 

 

Dispozitive purtabile și îmbrăcăminte 

Pe piață există o varietate de monitoare de ritm cardiac și alte dispozitive de urmărire a activității. Una 
dintre cele mai recente este LifeBEAM, o cască inteligentă cu biosenzor care nu numai că vă protejează 
capul, dar vă monitorizează și ritmul cardiac, caloriile și performanța generală. 

 

Articolele de îmbrăcăminte echipate cu senzori care monitorizează echilibrul hidric al corpului sunt 
folosite de cicliști pentru a le spune când trebuie să bea și când să lase sticla de apă să se odihnească 
în suport. Acești senzori folosesc analiza vectorială a impedanței bioelectrice (BIVA), o metodă care a 
fost utilizată timp de zeci de ani în produse mai puțin sensibile pentru a măsura lucruri precum 
compoziția corporală. 
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Software și aplicații 

Platformele de mobilitate inteligentă specifice bicicletelor utilizează date agregate de la utilizatori 
pentru a le oferi bicicliștilor cu biciclete electrice informații în timp real despre starea drumurilor, 
lucrări, incidente neprevăzute și estimări de timp pentru livrări. În viitor, accelerometrele, giroscoapele 
și camerele de filmat pot fi folosite pentru a detecta accidentele, contribuind astfel la creșterea 
gradului de siguranță a ciclismului.   

Astfel de software urmărește să înregistreze datele din mers colectate de senzorii integrați sau 
raportate de către călătorii înșiși și să stocheze și să analizeze informațiile necesare în timp real pentru 
a ajuta la o navigare mai ușoară în aglomerația din trafic (sisteme de rutare), la urmărirea și 
monitorizarea finalizării livrărilor (sisteme de livrare), la urmărirea și localizarea 
echipamentelor/marfurilor aflate în pericol (protecția echipamentelor), la comunicarea cu biroul 
(instrumente de comunicare) și multe altele. 

Software-ul și aplicațiile fac parte integrantă din industria bicicletelor electrice și sunt abordate mai în 
detaliu în unitatea de învățare nr. 2. 

 

Aplicații 

Urmărirea și protecția bicicletelor și a încărcăturii, inclusiv sisteme antifurt.  

Sistemele antifurt constau în senzori simpli conectați la aplicații care notifică persoana în posesie atunci 
când este în curs o încălcare. O încuietoare digitală este conectată la un smartphone și notifică dacă 
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cineva încearcă să fure bicicleta. Acesta notifică chiar și persoanele de contact în caz de urgență dacă 
bicicliștii sunt implicați într-un accident. 

 

Figure 5. Lock and load – Skyloc 

In caz de furt, tehnologia GPS oferă o modalitate de a vă recupera bicicleta. Dispozitivele de urmărire 
prin Bluetooth (de exemplu, Spybike) detectează mișcările neautorizate ale bicicletei și trimit un SMS 
de alertă. 

Navigație ușoară în orașe/hărți cu străzi. 

Conceptul de planificare a traseului constă în determinarea vehiculului de livrare care ar trebui utilizat 
pentru a transporta o comandă și a ordinii în care vehiculul de livrare ar trebui să efectueze cel mai 
bine livrările. Pe de altă parte, optimizarea traseului reprezintă calcularea și optimizarea acestui traseu 
pentru a se asigura că vehiculul urmează traseul cel mai eficient. Planificarea rutelor se face în mod 
automat, în funcție de numărul de rute și de numărul de persoane pe care serviciul de curierat trebuie 
să le opereze. Caracteristici precum hărțile pentru bicicliști, care indică podurile pentru bicicliști care 
nu pot fi folosite de alte vehicule sau rutele interzise care pot fi, totuși, folosite de bicicliști, pot 
optimiza planificarea traseului de către șoferi. Prin combinarea datelor de traseu de la diferite vehicule 
și a informațiilor despre trafic în timp real, timpul necesar pentru un traseu poate fi mai bine estimat. 

Urmărirea livrărilor 

Există sisteme și aplicații care asigură comunicarea datelor în timp real pentru livrări și gestionarea 
întârzierilor sau a daunelor neprevăzute. Urmărirea livrărilor le permite șoferilor să actualizeze 
sistemul pe măsură ce apar modificări, să obțină informații de ultimă oră despre traseul optim și să 
confirme finalizarea livrărilor. Toate acestea într-un mod lipsit de hârtie și fiabil. 

Sistemele de livrare pot fi de ajutor în următoarele domenii: 

- Actualizări automate ale stării de livrare și alerte atunci când nu sunt respectate rutele desemnate 
sau când programele de livrare sunt compromise. 

- Actualizările în timp real permit dispecerilor să ajusteze dinamic rutele pe baza performanțelor reale 
și a oricăror modificări ale comenzilor sau livrărilor. 

- Evenimente precum sosirile, plecările și întârzierile sunt captate și transmise pentru a oferi o stare 
exactă a programului de livrare. 

- Localizarea automată a vehiculelor (AVL): Folosiți tehnologia de ultimă generație a sistemului de 
poziționare globală (GPS) pentru a urmări vehicule sau persoane pe teren, pentru a optimiza 
comparațiile țintă/real. Actualizările privind starea transportului și alertele de sistem pot fi declanșate 
automat dacă nu sunt urmate rutele desemnate. 

Monitorizarea vremii/monitorizarea condițiilor exterioare 

Atunci când mergeți în aer liber, este întotdeauna convenabil să folosiți și să consultați o aplicație 
meteo pentru a evita condițiile de mediu nefavorabile. Monitorizarea parametrilor meteorologici 
poate fi susținută fie de senzori montați pe bicicletă care raportează date către o API, fie direct cu o 
aplicație meteo (de exemplu, Weather Underground sau Dark Sky) - a se vedea figura 3. 

Înregistrarea parametrilor de sănătate 

Multe dintre bicicletele electrice sunt acum echipate cu mici dispozitive de monitorizare care pot 
transmite fără fir date fiziologice și de performanță, cum ar fi viteza, puterea, presiunea pedalei, 
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comportamentul cadrului, ritmul cardiac, temperatura, umiditatea și multe altele. Monitorizarea stării 
de sănătate a ciclistilor, în special în condiții dificile de trafic, este esențială pentru siguranță. Parametrii 
la care nici măcar nu ne-am gândi, cum ar fi stresul fizic și mental intens, pot fi monitorizați și pot 
notifica călăreții atunci când sunt depășite pragurile acceptabile pentru a reduce efortul fizic și a lua o 
pauză. 

 

Figure 6. Dassi Bikes 
 
Protecția sistemelor, cum ar fi claxoanele digitale 

  
Figure 7. Hornit dB140 
Stocarea energiei 

Ciclismul risipește multă energie, deoarece aceasta nu poate fi utilizată sau stocată. Un mic generator 
de energie (de exemplu, Atom) poate fi atașat la bicicletă și poate stoca energia într-un pachet de 
baterii care poate fi utilizat pentru a încărca orice dispozitiv compatibil USB. 
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Figure 8. Power up – Siva Atom 
 
Semnalizarea pentru o călătorie în siguranță 

Compania californiană Zackees produce mănuși cu bliț reîncărcabile. Iar compania suedeză Hövding 
produce o cască de bicicletă plată, care este ca un airbag pentru cap. 

 

Figure 9. Zackees Turn Signal gloves 

Pedale de putere 

Pedalele electrice sunt conectate la echipamentul de diagnosticare și, prin urmare, pot fi utilizate doar 
în studio pentru evaluarea biomecanică și pentru montarea bicicletelor. Cu toate acestea, se testează 
o actualizare fără fir conectată prin radio, astfel încât bicicliștii să le poată folosi în timp ce călătoresc. 

 

Figure 10. Cycling Science Ltd 

Întreținere inteligentă 

Lucrările de întreținere ar trebui să fie înregistrate în mod centralizat și digital pe internet pentru a 
îmbunătăți asigurarea calității și pentru a reduce întreținerea și defecțiunile nedorite. Bicicletele cu 
încărcare electrică pot fi echipate cu dispozitive de urmărire IoT care colectează date privind kilometrii 
parcurși, viteza etc. și le trimit prin intermediul rețelei mobile către Internet of Things și către cloud. 
Sistemul Fleet Complete în rețea și portalul său online (de exemplu, citkar) permit companiilor să 
acceseze și să gestioneze toate datele pentru a obține o bicicletă e-load mai rentabilă și mai fiabilă. 

Unitatea 2: Aplicații în industria e-bike 
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Unitatea 2 își propune să ofere o prezentare generală a utilizării aplicațiilor în industria bicicletelor cu 
încărcare electrică, a stadiului actual al tehnologiei, a oportunităților și a așteptărilor pentru anii 
următori. Având în vedere lipsa unei utilizări pe scară largă a aplicațiilor din cauza industriei emergente, 
care a început să se dezvolte într-un ritm rapid abia recent, vor fi descrise potențialul și modalitățile în 
care anumite tehnologii ar putea fi de mare folos pentru bicicliștii care folosesc biciclete cu încărcare 
electrică. Este esențial ca piloții să poată utiliza diferite tipuri de aplicații, în funcție de necesitățile 
afacerii respective, și să le integreze în fluxul de lucru zilnic. 

La finalizarea acestei unități, cursanții vor fi capabili să: 

- utilizeze în viața de zi cu zi instrumente și aplicații freeware / open source sau plătite și să aibă 
cunoștințe despre cum își pot îmbunătăți activitatea / siguranța cu ajutorul bicicletelor cu încărcare 
electrică. 

-  automatizeze unele procese, să comunice cu membrii echipei într-un mod ceva mai oficial și să țină 
evidența necesară în absența documentelor. 

-  utilizeze în mod practic diferite tipuri de aplicații, în funcție de necesitățile companiei în cauză 

Soluțiile software și aplicațiile existente pe piață. 

Cursanții vor avea o imagine de ansamblu a programelor și aplicațiilor utile care le pot sprijini fluxul de 
lucru în livrarea zilnică a bicicletelor cu încărcare electronică. Scopul este de a învăța mai întâi despre 
tehnologiile și practicile existente printr-o prezentare cuprinzătoare. 

La finalizarea acestui curs scurt, cursanții ar trebui să fie capabili să: 

- isi formeze o imagine de ansamblu a tehnologiilor existente care pot ajuta la îndeplinirea sarcinilor în 
industria de biciclete cu încărcare electronică într-un mod mai eficient din punct de vedere al timpului 
și al costurilor. 

-  își organizeze mai eficient propriul timp și volumul de muncă. 

Este important să înțelegem că există mai multe aplicații pentru diferite servicii, toate legate de 
industria e-bike și utilizate în moduri diferite, în funcție de nevoile fiecărei companii. 

 

Prin urmare, aplicațiile pot fi utilizate ca: 

- aplicații solo 

- sisteme web solide sau 
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- aplicații mobile integrate cu APIS web, care este utilizat în principal pentru integrarea orizontală și 
pentru susținerea tuturor serviciilor. 

 

Aplicații și software în funcție de nevoile proprii și servicii oferite, de la planificarea traseului la 
confirmarea livrării și multe altele. 

Aplicații și software 

În mod ideal, nevoile unei companii de livrare sunt pe primul plan, indiferent de modul de transport: 

 

- Planificarea traseului 

- Confirmări de livrare 

- Programarea muncii pentru echipa de șoferi 

- Colaborare 

- Management financiar / ERP 

Planificarea traseului 

- Trackpod - Monitorizarea în timp real a performanțelor șoferilor și confirmarea livrărilor 

- Urbantz - Programat pentru companiile de retail și cele care au contracte de transport de mărfuri 

- Badger Maps - Companii de transport mari și mici 

- RouteSavvy - Companii de transport mici și mijlocii 

- MapQuest - Planificare simplă a traseului, localizarea companiei 

- SpeedyRoute - Livrare, programare, interfață simplă 

- OptimoRoute - Întreprinderi, forță de muncă mobilă 

- OnFleet - managementul flotei 

- Circuit - Servicii de curierat, companii de retail 

- BatchGeo - sistem de distribuție, analiză de date geografice 

- MyRoute Online - logistică, companii de transport 

- Routific - gestionarea rutelor de livrare 
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Confirmări de livrare 

- Trackpod pentru software de livrare cu aplicație de urmărire 

- DoorDash pentru clienți și clienți 

- Postmates pentru cea mai mare plată 

- Uber Eats pentru un sistem simplu de înscriere 

- GrubHub pentru orașele mari 

- Caviar pentru cele mai bune sfaturi 

- Deliv pentru cea mai mare varietate 

- Instacart pentru fanii cumpărăturilor 

Programarea echipei de curierat 

 

• Deputy 

• Jibble 

• Wrike, 

• Sage HR 

• Bitrix24 

• todo.vu 

• 7pace Timetracker 

• WorkAxle 

• Calamari 
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• Timely 

• Rotageek 

Pe lângă aplicațiile pure, există și software (bazat pe aplicații) în combinație cu hardware. În astfel de 
cazuri, senzorii sunt de obicei integrați în dispozitive care permit transmiterea datelor către o bază de 
date centrală pentru analiză. În cazuri precum Obalu, în biciclete sunt integrați senzori GPS care permit 
o poziționare precisă. 

În prezent, pe piață există mai mulți senzori integrați în aplicații și software care pot ajuta la urmărirea 
bicicletei, de la senzori GPS tradiționali până la servicii mai sofisticate, cum ar fi sistemele de închidere 
inteligente sau senzorii de proximitate pentru o parcare precisă. Acestea sunt tehnologii practice 
gestionate de aplicații care pot facilita fluxurile de lucru ale biciclistilor. 

Tehnologii integrate 

Persoanele care se gândesc să treacă la o bicicletă cargo solicită în primul rând o sursă unică și fiabilă 
de aprovizionare:  

- Flota de biciclete 

- Un modul de urmărire încorporat pentru management  

- Un sistem de închidere inteligent, fiabil și, în mod ideal, fără cheie (de foarte multe ori, aceste sisteme 
sunt oferite de diferite companii producătoare pentru biciclete și cutii). 

- O frână de parcare pentru bicicletă - care devine o cerință legală în tot mai multe țări. 

- Tehnologiile ar trebui să le permită bicicliștilor să mențină bicicletele în stare bună, accesul API la 
comandă oferind o imagine de ansamblu. 

 

Pe de altă parte, există adesea software web sau software de partajare sub formă de aplicații web care 
necesită ca utilizatorul să se conecteze pentru a utiliza serviciile oferite. Aceste tipuri de aplicații 
software nu sunt utilizate frecvent de către șoferi, deoarece sunt folosite în principal de un alt grup 
țintă. 
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Un alt tip de aplicații sunt aplicațiile cu servicii complete, care sunt oferite ca un pachet complet, adică 
aplicația, software-ul și hardware-ul într-o singură soluție. Cu toate acestea, ele sunt dezvoltate și 
utilizate în principal pentru utilizatorii finali care beneficiază de un set complet de servicii. 

Software-ul de livrare este o aplicație cheie pentru șoferi, deoarece este instrumentul lor de gestionare 
de bază pentru o livrare de succes. Aplicațiile de livrare oferă două funcții de bază, și anume 
planificarea traseului și urmărirea livrărilor din punct de vedere logistic. Aceste aplicații pot fi accesate 
în orice moment și îi ajută pe șoferi, atât în ceea ce privește direcția, cât și durata traseului. 

Software pentru livrare în ultimii metri ai traseului 

Aplicațiile mobile pentru livrare acționează ca niște stații de lucru mobile care sprijină angajații și 
contribuie la reducerea erorilor. 

Ca parte integrantă a software-ului logistic, aplicațiile mobile s-au dovedit a fi un instrument puternic 
pentru companiile de logistică. Acestea le oferă recepționerilor de comenzi, șoferilor și echipelor de 

operațiuni interfețe familiare, ușor de utilizat, pe care le pot accesa și utiliza oricând, aproape oriunde. 
Această conectivitate independentă de locație permite transmiterea instantanee a comenzilor, a 
datelor în timp real și a comunicațiilor, deschizând posibilități complet noi pentru serviciile de livrare 
de ultimă oră. 

 

Atunci când sunt combinate cu senzori, aceste aplicații permit urmărirea în timp real. Acest lucru este 
adesea foarte util pentru a identifica locația exactă a vehiculului și a serviciilor de curierat și pentru a-
i ajuta pe șoferi să își urmărească poziția cu exactitate și, de asemenea, să împărtășească informații 
utile cu back office-ul și cu persoana care a plasat comanda. 

Software de urmărire a livrărilor în direct 

Software de gestionare a livrărilor pe ultima milă, bazat pe SaaS, care sprijină companiile de livrări cu 
capacități de urmărire exacte și în timp real. Extindeți-vă instantaneu afacerea prin implicarea 
persoanelor care preiau comenzile și eliminarea provocărilor. 

"Aplicația de urmărire a agenților de livrare" vă permite să acceptați comenzi, să urmăriți activitatea, 
să determinați locația curentă, să gestionați starea și să colectați feedback - totul în mișcare! Urmărirea 
GPS extrem de precisă și consumul minim de baterie vă ajută să folosiți aplicația în fiecare zi! 

Unele aplicații combină mai multe funcții pentru a oferi servicii suplimentare de-a lungul întregului 
proces de livrare, de la plasarea comenzii până la finalizarea cu succes a acesteia. Un serviciu de 
curierat poate verifica online detaliile exacte ale comenzii care urmează să fie livrată, poate urmări cu 
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exactitate traseul, poate verifica facturarea, poate finaliza toate activitățile online cu semnături 
digitale, poate confirma livrarea de la persoana care urmează să fie livrată și poate actualiza în timp 
real finalizarea livrării. 

 

O aplicație de livrare la cerere care servește drept platformă interactivă între expeditori și 
transportatori 

- Urmărire GPS în timp real 

- Facturare automată bazată pe prețuri în timp real 

- Gestionarea transportului de marfă 

- Actualizări automate cu privire la modul în care este transportată marfa 

- Chat în timp real 

- Reducerea documentației 

- Dovada instantanee a livrării 

- Interfață prietenoasă pentru cei interesați de aplicație 

 

În cele din urmă, un tip important de aplicații care este încă subestimat, dar care va fi folosit de mulți, 
sunt aplicațiile legate de sănătate care sunt direct legate de activități sau de monitorizarea sănătății în 
timpul condusului. 

Stresul de a conduce într-un oraș, activitatea fizică intensă și chiar condițiile de mediu la care sunt 
expuși curierii pot avea un impact serios asupra sănătății fizice, care trebuie monitorizată în mod 
regulat. Aplicațiile fac posibilă obținerea unei imagini de ansamblu a datelor vitale de bază și 
detectarea unei urgențe, dacă este necesar. Aceste aplicații sunt de obicei susținute de 
dispozitive/senzori externi sau pot fi utilizate cu ușurință prin intermediul senzorilor integrați în 
smartphone-uri. 
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Aplicații de asistență de urgență 

Aplicațiile de asistență pentru apeluri de urgență reprezintă o soluție nouă pentru digitalizarea 
bicicletelor electrice, bazată pe un dispozitiv de urmărire GPS conectat la o aplicație. Asistentul 
automat pentru apeluri de urgență este o componentă extrem de importantă pentru o mai mare 
siguranță în traficul rutier.  

Soluția existentă "urmărire - găsire - înlocuire" a eProtect pentru bicicletele electrice este extinsă cu 
asistentul automat pentru apeluri de urgență eCall, cu accesul ușor la statisticile de utilizare a 
bicicletelor e-Ride și cu serviciul integrat de asigurare eSurance. Există multe aplicații care oferă astfel 
de servicii, iar recent au apărut aplicații dedicate monitorizării sănătății pentru bicicliștii care folosesc 
bicicletele electrice, care combină sănătatea și siguranța fizică. 

 

Unitatea 3: Module integrate pentru comunicarea cu ceilalți membri ai echipei.  

Geolocalizarea bicicliștilor și a poziției acestora din motive de siguranță și pentru a optimiza traseul. 

Unitatea 3 va evidenția importanța instrumentelor digitale care pot fi integrate într-o aplicație și care 
oferă servicii utile, cum ar fi rutarea/localizarea. Capacitatea de a urmări un vehicul (bicicletă cu 
încărcare electrică) prin intermediul unei aplicații este importantă atât pentru siguranța călăreților, cât 
și pentru integritatea vehiculului și, evident, poate ajuta la optimizarea traseului. În mod similar, 
înregistrarea finalizării cu succes a unei comenzi în sistemul web al companiei este înregistrata și 
actualizata prin intermediul unei API, astfel încât toate datele să fie bine sincronizate în timp real și cu 
un minim de documente. 

După terminarea acestei unități, cursanții vor fi capabili să: 

- utilizeze instrumente precum geolocalizarea 

-  înregistreze evoluția unei comenzi 

-  comunice cu alții 

- integreze un API și sa sincronizeze  seturile de date 

Cazul de utilizare a aplicațiilor 

Prima activitate de învățare se bazează pe un caz și utilizează o aplicație disponibilă în comerț (all-in-
one) ca exemplu de caz pentru a instrui cursanții în utilizarea practică a aplicațiilor digitale pentru a 
sprijini livrările cu biciclete cu încărcare electrică.  
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După terminarea acestui scurt curs, fiecare cursant ar trebui să fie capabil să:  

- Urmăreasca încărcătura pentru a asigura livrarea la timp și siguranța (atât fizică, cât și integritatea 
mărfurilor). 

 

Situație operațională pentru utilizarea unei aplicații de planificare a traseului. 

Track - POD - 1.0 Mobile Android App 

Aplicația serviciului de curierat Track-POD pentru șoferi 

- Funcții inteligente de gestionare a traficului pe drumul către o livrare 

- Digitalizarea serviciilor și depășirea birocrației pentru a face treabă 

- Comunicare ușoară cu cei care preiau comenzile 

Aceștia primesc notificări actualizate în timp real despre ce și unde trebuie să livreze, indiferent dacă 
este vorba de alimente, produse alimentare sau servicii. De asemenea, prin optimizarea în timp real a 
traseului în cadrul aplicației, aceștia primesc cel mai bun traseu spre destinație. Persoanele care 
așteaptă pot urmări în timp real evoluția livrării. Iar dacă curierul dvs. trebuie să contacteze persoana 
care a plasat comanda pentru a o anunța că întârzie, puteți contacta personalul direct prin intermediul 
aplicației. 

În plus, software-ul inovator al aplicației, dovada electronică a livrării, permite comanditarilor să 
semneze pentru livrări direct pe smartphone-ul curierului. Există chiar și o funcție de atașare a 
fotografiilor în cazul în care există o problemă cu bunurile livrate. Cu aceste funcții inteligente, 
hârțogăraia consumatoare de timp este de domeniul trecutului. Și cea mai bună parte? Toate acestea 
se pot face cu o singură aplicație pentru smartphone, ușor de utilizat. 

Pas 1 

 

Pas 2 
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Pas 3 

 

Pas 4 

 

Pas 5 

 

Pas 6 
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Pas 7 

 

Pas 8 

 
Pas 9 
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Caracteristicile aplicației de urmărire a livrărilor 

- Funcționează oriunde, oricând - în orice industrie, în orice țară din lume 

- Funcționează atât online, cât și offline (retransmitere la reconectare) 

- Extrem de ușor de utilizat și gratuit pentru serviciul de livrare și compania de transport 

- Afișarea pe smartphone a tuturor rutelor pentru șoferi sau pentru compania de transport 

- Lista locațiilor și a intervalelor orare estimate pentru livrări 

- Lista de comenzi/facturi de parcurs/task-uri 

- Detalii de livrare (SKU, descriere, cantitate, unitate de măsură, greutate, pachete etc.) 

- Noi comenzi, scrisori de trăsură sau sarcini online 

- Bulk POD - semnați o singură dată, trimiteți toate expedierile selectate 

- Plata în numerar la livrare  

- Afișarea notelor pentru conducătorii auto 

Inspecția vehiculului și a siguranței 

- Gestionarea detaliilor vehiculului 

- Rapoarte de defecte 

- Înregistrarea inspecțiilor multiple ale vehiculelor 

- Posibilitatea de a suna direct din aplicație 

- Navigație la destinație direct din aplicație (suport pentru Google Maps, Sygic GPS Navigation, Here 
Maps, OSM Maps, Yandex Navigation cu ghidare vocală) 

- Livrări și ridicări (colectare) multiple în aceeași locație/locație. 

- Suport pentru mai multe locații sau "puncte de plecare". 

- Notificare automată a stării de livrare în timp real 

- Capturarea motivului pentru care nu s-a efectuat livrarea 

- Captură de semnături electronice (semnătură și nume), fotografie 

- Suport pentru livrări parțiale 

- Înregistrarea cantității respinse și a motivului pentru fiecare transport respins 

- Inserarea comentariilor din partea conducătorului auto 

- Scanarea codurilor QR/codurilor de bare pentru a captura numerele de serie pentru fiecare livrare și 
articol de livrare 

- Actualizări instantanee privind problemele de livrare cu fotografii 

- Sincronizarea fotografiilor și a documentelor cu portalul de back-office 

- Urmărire cuprinzătoare, geoetichetare și marcare temporală pentru a ști când/unde au fost primite 
ePOD-urile 
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- Trimiterea documentelor POD în timp real 

- Comunicare bidirecțională - Lite Chat 

- Urmărire GPS cu înregistrare a traseelor 

- Înregistrarea orei de sosire și de plecare 

- Înregistrarea/verificarea kilometrajului 

- Înregistrarea/verificarea combustibilului 

Management 

Aplicația Track-POD Delivery Driver pentru back office. 

Utilizarea unui software existent de programare a livrărilor pentru a urmări serviciul de curierat și 
pentru a atribui noi sarcini poate fi complicată, costisitoare și consumatoare de timp. Aplicația Track-
POD este diferită și vă oferă o gestionare precisă, rentabilă și fără efort a livrărilor. Potrivită pentru 
camioane, furgonete, motociclete și biciclete, această aplicație de urmărire a vehiculelor oferă 
alocarea automată a comenzilor, urmărirea livrărilor în timp real, navigare inteligentă integrată, 
transfer instantaneu de date către sistemul dvs., note de livrare și facturi automate pentru clientela 
dvs. și multe altele. Integrarea aplicației în activitatea dvs. este ușoară - poate fi descărcată gratuit și 
este compatibilă cu telefoanele Android și iOS ale angajaților dvs. Iar beneficiile se vor vedea imediat: 
economii financiare, mai puțină muncă administrativă și o relație mai ușoară cu angajații 
dumneavoastră. 
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Surse 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pt.ms 

E-Bike Apps & Software: https://www.youtube.com/watch?v=ojbId_nvGHY 

TOP 10 Cycling Apps Of 2020: Free, Paid Training 
Apps:  https://www.youtube.com/watch?v=rtdMFn2RfUo  

Open to book CargoBikes : https://www.youtube.com/watch?v=PTb7QVyhKew 

 


