אופניים מתקפלים מה כדאי לדעת
אנחנו רגילים לחשוב שאמצעי תחבורה כאלה או אחרים אמורים לשקול הרבה ,להיות מורכבים ומסורבלים.
במילים אחרות ,אנו מצפים "לשלם" על הנוחות של תנועה באמצעות כלי שהוא לא שתי הרגליים שלנו .בפועל,
מדובר בחשיבה מוטעית ,משום שכיום ניתן למצוא פתרון שונים של אופניים מתקפלים – כלי תחבורה נייד ונוח
ביותר המאפשר לעבור ממקום למקום בקלות ,לאחסן את האופניים בכל מקום ,החל מתא המטען הפרטי ברכב
ועד למשרד או תא המטען של רכבת או אפילו מטוס.

היתרונות המובהקים של אופניים מתקפלים
למרות החששות שבחירה בכלי רכיבה מתקפל דורש פשרה מסוימת בכל הקשור לביצועים – זה לא תמיד נכון,
תמיד תלוי בצרכים הייחודיים של כל אדם ובנוסף ,לרוב היתרונות עולים על החסרונות פי כמה וכמה .החל משנת
 2010משרד התחבורה דורש מנהגי האוטובוסים בישראל להתיר לאחסן את האופניים בתא המטען של
האוטובוס ,כך שניתן להגיע בקלות ממקום למקום ,לחסוך את זמן הנסיעה בפקקים של העיר ובאופן כללי ,ליהנות
מהרבה יותר חופש בתנועה הרצופה והיומיומית שלכם.

האם בכל זאת צריך לשלם מחיר כלשהו?
בפעם הבאה כשאתם נכנסים אל חנות אופניים חשמליים באופן טבעי ,נשאלת השאלה" :איפה הקאץ'?" האם הכל
באמת מושלם? כמו בתחומים אחרים בעולם התחבורה והצרכני באופן כללי ,כל מה שדרוש זה לגבש באופן מדויק
את הצרכים שלא מתפשרים עליהם וכן לקבוע מחיר .הדקויות של אופניים מתקפלים כוללות את הפשטות של
הפירוק וההרכבה ,כמה מקום תופסים האופניים במצב מקופל וכמובן ,הביצועים בזמן הנסיעה .כל זאת לצד
הנוחות של הנסיעה ,האם ניתן לנסוע לרחוק ,האם מדובר באופניים חשמליים )שהפכו לאחרונה לקונצנזוס לא
פחות מהאופניים הרגילים( ועוד .כך ,בין כל המרכיבים האלה בוחרים מה שהכי חשוב:
● פשטות קיפול
● יעילות הקיפול
● ביצועי רכיבה
● מחיר

כך בוחרים אופניים מתקפלים באופן המושכל ביותר
על מנת למצוא אופניים מתקפלים העונים באופן מושלם על כל הדרישות שלכם ומאפשרים להשלים את הרווח
שבין תחנת הרכבת לעבודה או להעניק רכיבה נעימה בפארק שאליו הגעתם ברכב – יש לפנות לספקים מהימנים
שמסוגלים לתת תיאור מדויק ואמין לכל דגם שאתם בוחנים וכן לאפשר גם לצאת לנסיעת מבחן וגם לבדוק את
מנגנון הקיפול על מנת להבטיח שהוא אכן נוח לכם.

