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Rower w przedsiębiorstwie

Rower staje się coraz modniejszym i powszechniejszym 
środkiem transportu. Używa się go do celów rekreacyjnych, 
do dojazdów do/z pracy, ale spotyka je się także jako środek 
transportu w przedsiębiorstwach. Czy to ma sens? 

Wbrew pozorom rowery nie są tak rzadkim 

obrazkiem w przedsiębiorstwach. Dotyczy 

to oczywiście firm, które są stosunkowo rozległe 

terytorialnie – mają kilka hal na powierzchni kilku 

hektarów (np. stocznie, huty) lub są rozciągnięte 

na znacznej długości (np. stacje rozrządowe, które 

w układzie liniowym mogą mieć nawet kilka km 

długości). 

Rower może służyć do przemieszczania się pra-

cowników oraz do transportu drobnych przedmio-

tów. Ma tę zaletę, że może poruszać się wewnątrz hal 

i zajmuje niewiele miejsca. Jest zwrotny, nie zatruwa 

powietrza, jest stosunkowo niezawodny, elastyczny 

w zastosowaniu i niedrogi. Obecnie w przedsiębior-

stwach spotyka się także elektryczne hulajnogi oraz 

skutery, które mają wszelkie zalety rowerów, a przy 

większej mocy mogą być albo szybsze (oczywiście 

w granicach rozsądku dla zachowania bezpieczeń-

stwa pracujących osób) albo mogące przewieźć więk-

szy ładunek przy mniejszym wysiłku.

Fachowo rowery to przewożenia ładunków na-

zywa się rowerami towarowymi. Wyróznia się trzy 

podstawowe rodzaje takich rowerów:

Trójkołowiec (trike) – rower o trzech kołach ze 

skrętną skrzynią lub platformą ładowną z przodu. 

Wymiary standardowych trójkołowców to około: 90 

cm szerokości, 220 cm długości. Są to rowery o naj-

większej ładowności: od 100 do 200 kg.

Long-john – rower dwukołowy z wysuniętym do 

przodu skrętnym kołem i platformą lub skrzynią 

między kierownicą a przednim kołem. Wymiary 

standardowych long-johnów to około: 60–90 cm sze-

rokości, 220–250 cm długości. Są to rowery o zwykle 

mniejszej ładowności niż trójkołowce (ok. 100 kg), 
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ale są szybsze i bardziej zwrotne, przez co znajdują 

częste zastosowanie w firmach kurierskich.

Long-tail – rower dwukołowy o standardowej kon-

strukcji z przedłużoną ramą z tyłu umożliwiającą 

przewożenie wyjątkowo dużych sakw lub pakunków. 

Konstrukcja opracowana i popularna w Stanach 

Zjednoczonych.

Ponieważ rowery transportowe nie znajdują 

wielu nabywców, więc w Polsce nie ma zakładów 

produkujących tego typu sprzęt gotowy do sprzeda-

ży. Kilka firm zajmuje się wytwarzaniem rowerów 

towarowych na zamówienie. Wśród nich można 

wymienić: TROP – Warsztat Rowerów Nietypowych 

Kazimierz Leśniewski, FlexiCargo Bike oraz Rekibi-

ker Manufaktura Rowerowa 3πR. Wśród najwięk-

szych producentów tego typu rowerów na świecie 

wymienia się: Christiania Bikes, Babboe Bikes, 

Nihola, Larry vs. Harry, Butchers and Bicycles, Yuba 

Bicycles, Douze Cycles, Omnium Cargo, Xtracycles, 

Cangoo.

Rower transportowy może być wykorzystany do 

transportu podzespołów, narzędzi oraz produktów. 

Jak mówi Wojciech Leśniewski, właściciel firmy 

TROP: – Ładowność tego typu rowerów dostosowana 

jest do potrzeb. Z powodzeniem mogą one transpor-

tować nawet 200 kg, ale trzeba mieć na względzie 

efektywność transportu. Pojazd taki musi zostać wy-

posażony w specjalnie dobrane przełożenia oraz układ 

hamulcowy. W razie potrzeby może zostać wyposażony 

w dodatkowy napęd elektryczny. Skrzynia umieszczona 

z przodu daje większą kontrolę nad gabarytami roweru 

oraz stanem przewożonego ładunku. Rower ze skrzynią 

z tyłu wymaga większej ostrożności. W przypadku 

większych ładunków skrzynia może zostać umieszczo-

na z boku roweru.
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Rowery transportowe w Volkswagenie w Białężycach

Pomysł wyposażenia zakładu produkcyjnego firmy 
Volkswagen we Wrześni w rowery to nasz autorski 
projekt. Obszar, jaki zajmuje nasza fabryka jest bardzo 
duży, co wiąże się z dużymi odległościami, jakie trzeba 
pokonywać na halach jak i na zewnątrz. Możemy 
pochwalić się tym, że zakład nr 4 w Białężycach jest 
dużo większy od pozostałych zakładów Volkswagena. 
Pomysł w wyposażenia fabryki w rowery był strzałem 
w dziesiątkę, efektywność takiego rozwiązania jest 
bardzo duża.

Na wyposażeniu mamy głównie rowery dwukołowe, 
których liczba w tej chwili to ponad 300 sztuk. Część 
rowerów przyjechała do nas z Niemiec, lecz posiadamy 
również rowery od polskiego producenta. Są to głównie 
rowery transportowe z koszami, które służą do prze-

wożenia różnego typu narzędzi oraz rowery klasyczne 
służące do szybszego przemieszczania się. Możemy spo-
tkać także rowery trzykołowe oraz hulajnogi będące na 
wyposażeniu firm zewnętrznych, które poszły w nasze 
ślady. Jedne jak i drugie pełnią różne funkcje począw-
szy od sprawnego poruszania się, komunikacji pomię-
dzy halami skończywszy na przewożeniu narzędzi oraz 
różnych materiałów. Po halach kursują m.in. rowery 
firmy DHL, która rowerami trzykołowymi dostarcza 
zamówienia ekspresowe na daną linię produkcyjną, 
natomiast rowery dwukołowe służą do szybkich reakcji 
przy postoju linii produkcyjnej. 

Serwis rowerowy to kooperacja działów techniki za-
kładowej, która organizuje części zamienne, oraz straży 
pożarnej, która zajmuje się ich serwisem. 

Rower trójkołowy – trike. Źródło: TROP

Rower typu Long-john. Źródło: Wikimedia/Endoro
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Mariusz Łuszczek – współwłaściciel firmy 

FlexiCargoBike dodaje: – Zainteresowanie widać 

w branży konstrukcyjnej, spożywczej i usług/gastro. 

Przy standardowym rozwiązaniu napędu zalecamy 100 

kg obciążenia, objętość skrzyni to 0,3 m3 dla skrzyni 

drewnianej i 0,4 m3 dla skrzyni ALU – wszystkie ze 

skrzynią z przodu. Ze względu na ładowność, stabilność 

i łatwość parkowania trójkołowiec jest lepszym roz-

wiązaniem od jednośladu przy przewożeniu ładunków. 

Natomiast jest od niego wolniejszy, ale tu chyba nie 

o prędkość chodzi.

Rowery – nie tylko towarowe – stosuje się z powo-

dzeniem w fabryce Volkswagena w Białężycach koło 

Wrześni, gdzie produkuje się samochody dostawcze 

Crafter. Długość połączonych hal H4 oraz H5 wynosi 

ok. 980 m, więc przejście takiego dystansu zajmuje 

ok. 10 minut. Stąd pomysł wykorzystania rowerów – 

zarówno do przemieszczania się ludzi, jak i przewo-

żenia niewielkich ładunków. Wykorzystuje się rowery 

jednośladowe oraz trójkołowe z koszem za siodeł-

kiem. Po halach poruszają się także kurierzy DHL 

oraz pracownicy firm zewnętrznych, które realizują 

tu swoje zadania.

– Ciekawostką jest to, że na hali lakierni, gdzie musi 

być nieskazitelnie czysto, a wręcz sterylnie, używamy 

rowery wyposażone w białe opony – mówi Łukasz 

Idziak z fabryki Volkswagena.

Czy zatem warto wykorzystać rower w firmie? 

Decyzja zależy od tego, co przewozimy, na jakie od-

ległości, który rodzaj transportu będzie najefektyw-

niejszy. Nie ma uniwersalnej recepty. Niemniej warto 

rozważyć czasem i taką ewentualność. 
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Projekt indywidualny

Mariusz Łuszczek
współwłaściciel 
FlexiCargoBike

Nasze rowery są od podstaw projektowane i wykony-
wane w Polsce. W miarę możliwości używamy polskich 
materiałów i komponentów jeśli spełniają one nasze 
wymogi. Wszystkie rowery możemy indywidualnie 
zaprojektować natomiast bazujemy na wcześniejszych 
własnych rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce.

Dla przemysłu wykonaliśmy kilka rowerów.
MALUCH Cargo-FACTORY-I – wykonany dla fabry-

ki zbiorników i konstrukcji przemysłowych do przewozu 
elementów gorących spawanych 30–40 kg (ładowność 
do 100 kg) pomiędzy halami po dwóch stronach ulicy 
(dzięki temu wyeliminowano wózek widłowy). Do tej 
pory używane były też jednoślady, ale było to bardzo 
niebezpieczne i niepraktyczne. Modelem Factory intere-
sowała się też duża polska firma z branży spożywczej/
chłodniczej, ale potrzebowała cały rower wykonany ze 
stali nierdzewnej, co znacznie podrażało koszt produktu, 
więc ostatecznie wycofano się z tego pomysłu.

MALUCH_COUNTRY ECONOM-I – rower 
zamówiony przez firmę z Tychów z branży spożywczej 
produkująca olej spożywczy do przewozu próbek.

Do tej pory wyprodukowaliśmy jeden rower typowo 
pod zastosowania kurierskie – E-Kurier. Na ramie 
może być umieszczony ładunek do 300 kg np. w skrzy-
ni z burtami lub z chłodnią o masie własnej ok. 100 kg 
i objętości 1,2 m3 oraz ładowności 200 kg . Całkowita 
masa E-Kuriera to 500 kg – 100 kg waży rama z silni-
kiem i baterią, 100 kg – kierujący, natomiast 300 kg 
– ładunek ze skrzynią. Ten rower może też służyć na 
halach produkcyjnych do przewozu długich elemen-
tów, ale jest to na razie nowy produkt wystawiony kilka 
tygodni temu w Berlinie i jest jeszcze w trakcie testów. 
Współpracujemy w tym temacie z AM w Szczecinie (la-
tem i jesienią będziemy wspólnie przeprowadzać testy.

W
Ó

Z
K

I 
I 

P
O

JA
Z

D
Y

 S
P

E
C

JA
L

N
E

Rower towarowy w fabryce Volkswagena w Białężycach
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dr inż. Wojciech Leśniewski
właściciel firmy TROP

Podstawowe wymaganie to niezawodność

Wszystkie rowery i pojazdy wykonywane w naszym 
warsztacie powstają w odpowiedzi na konkretne 
potrzeby i wymagania. Dostosowywane są do procesu 
technologicznego w jakim będą brały udział. Podsta-
wowe wymaganie to niezawodność. Rower musi być 
prosty w użyciu i pewnie utrzymywać stabilną pozycję 
w każdym stanie załadowania. Koła mocne i najlepiej 
przeciwprzebiciowe.

Okres opracowania i produkcji roweru jest ściśle 
zależny od okresu w którym składane jest zamówienie, 
oraz od skomplikowania. Najczęściej jest to czas około 
60 dni w przypadku pojazdów prototypowych.

Nasze rowery biorą udział w produkcji przekładni 
mechanicznych, samochodów osobowych czy płyt 

gipsowo-kartonowych. W każdym przypadku były 
to specjalistyczne pojazdy wykonane w liczbie kilku 
sztuk.

Warsztat Rowerów Nietypowych TROP nie 
proponuje gotowych rozwiązań. Nasze podejście do 
klienta to budowa dokładnie tego czego oczekuje 
od samych podstaw. Nie dostosowujemy rowerów 
do potrzeb ale budujemy je w odpowiedzi na te 
potrzeby. Każdy dodatkowy uchwyt, rodzaj zasto-
sowanych przełożeń oraz napędu a także wielkość 
i umiejscowienie skrzyń ładunkowych ilość kół i ich 
wielkość jest dobierana do potrzeb. Dzięki temu 
pojazdy moga najpełniej sprostać oczekiwaniom im 
stawianym.

Rower typu Long-tail. Źródło: MADSEN Cycles

Propozycja firmy RYTLE roweru towarowego wspomaganego elektrycznie na targach Hannover Messe

Rower towarowy trójkołowy. Źródło: TROP


