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Impulsy dla mobilności miejskiej: BMW Group
prezentuje innowacyjne koncepcje rowerów cargo
i hulajnóg elektrycznych
+++ Innowacyjne koncepcje transportu do miasta +++
Koncepcja roweru elektrycznego DYNAMIC CARGO
zapowiada wysoką wszechstronność, funkcjonalność
w codziennej eksploatacji i radość z jazdy +++ Hulajnoga
elektryczna CLEVER COMMUTE zaskakująco kompaktowa
dzięki mechanizmowi składania +++

Monachium. W ostatnich latach natężenie ruchu w centrach wielu miast
znacznie wzrosło, a potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności nadal pozostają
wysokie. BMW Group jako dostawca indywidualnej mobilności premium aktywnie
uczestniczy w kształtowaniu przyjaznych centrów miast przyszłości. Koncepcje
mobilności firmy wykraczają przy tym poza jej główną działalność. W przeszłości
BMW Group prezentowała już innowacyjne koncepcje mikromobilności: na
przykład BMW Motorrad X2City, Personal Mover Concept czy koncepcja estakad
BMW Vision E³ Way. Wraz z rowerem elektrycznym „Concept DYNAMIC
CARGO” i hulajnogą elektryczną „Concept CLEVER COMMUTE” inżynierowie
BMW Group po raz kolejny pokazują unikalny transfer wiedzy z sektora
motoryzacyjnego do koncepcji mikromobilności.
Concept DYNAMIC CARGO: niespodziewana radość z jazdy przy
maksymalnej wszechstronności.
•

Kompaktowy, trójkołowy rower towarowy o wysokiej zwinności, wielu
zastosowaniach i zwiększonej przydatności do eksploatacji przez cały rok.

•

Przestrzeń ładunkowa o wszechstronnym zastosowaniu z innowacyjnymi
akcesoriami do przewozu ładunków i/lub dzieci oraz do różnych hobby.
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Rowery mają wszechstronne zastosowanie, są bezemisyjne i stanowią jeden
z najszybszych i najbardziej efektywnych środków transportu w miastach. Jednak
deszcz, zimno i śliska nawierzchnia są dla wielu rowerzystów wystarczającym
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powodem, aby przesiąść się do transportu publicznego lub samochodu. Dotyczy
to również potrzeb transportowych, do których nie wystarczy standardowy
bagażnik, takich jak większe zakupy czy przewóz dzieci. Obecnie dostępna jest
szeroka gama rowerów cargo stanowiących alternatywę dla korzystania
z samochodów w centrum miasta. Rowery towarowe są ze względu na
wymagania dotyczące przewozu ładunków i/lub dzieci jednak często szersze
i przede wszystkim dłuższe od zwykłych rowerów. W połączeniu z wynikającą
z tego dodatkową masą i ewentualnym ładunkiem powoduje to do różne
ograniczenia, zwłaszcza w odniesieniu do zwinności jazdy i prowadzenia
w porównaniu ze zwykłymi rowerami.
— Naszym celem było opracowanie koncepcji, która zachowa zwinność
i wrażenia z jazdy zwykłego roweru, a jednocześnie uzupełni je o innowacyjne,
bezpieczne opcje transportowe — mówi Jochen Karg, szef Koncepcji Pojazdów
w dziale Nowych Technologii i Chin BMW Group. „Concept DYNAMIC CARGO”
to pierwszy dynamiczny rower cargo typu pick-up, który łączy radość jazdy
z wszechstronnym zastosowaniem i zwiększoną przydatnością do eksploatacji
przez cały rok.
Podstawą trójkołowego roweru „Concept DYNAMIC CARGO” jest przednia rama
główna, która pochyla się na zakrętach i jest połączona z tylną ramą za pomocą
przegubu. Tylna rama zachowuje również na zakrętach stabilność i nie
przechyla się na drodze. W połączeniu ze zelektryfikowanym napędem
sterowanym jedynie przez impuls pedałowania, pojazd napędzany przez dwa
tylne koła jeździ jak zwykły rower. Zamontowane sztywno na tylnej osi
i niepochylające się koła zapewniają – oprócz znacznie większej stabilności jazdy
w każdych warunkach pogodowych w porównaniu z koncepcjami dwukołowymi –
przede wszystkim wszechstronną platformę transportową typu pick-up. Można ją
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modułowo wyposażać w innowacyjne akcesoria do przewozu bagażu i/lub dzieci.
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Modułowa konstrukcja umożliwia też wiele innych zastosowań. Kolejną zaletą
nieprzechylającej się platformy transportowej jest to, że ewentualny dodatkowy
ciężar jest niemal nieodczuwalny dla rowerzysty, co umożliwia bezpieczny
i stabilny transport wszelkich ładunków. Gwarantuje to radość z jazdy.
Dopełnieniem koncepcji jest możliwość zastosowania modułowej osłony przed
warunkami atmosferycznymi. W połączeniu z wyższym bezpieczeństwem jazdy,
które przydaje się szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych,
pozwala to korzystać z roweru Concept DYNAMIC CARGO przez cały rok.
BMW Group nie będzie produkować Concept DYNAMIC CARGO samodzielnie,
ale prowadzi rozmowy z ewentualnymi licencjobiorcami.
Concept CLEVER COMMUTE: idealny towarzysz na „ostatnią milę”.
•

Ergonomia przystosowana do codziennego użytku i wysoka stabilność jazdy
przy najmniejszym możliwym rozmiarze po złożeniu

•

Prawdziwa esencja mobilności: bezproblemowa integracja odcinków
transportu publicznego na dłuższych trasach dzięki innowacyjnemu trybowi
transportu publicznego

•

Idealny do Park & Ride: minimalne wymiary po złożeniu umożliwiają
praktyczny transport w bagażniku

Elektryczne hulajnogi stały się elementem mobilności miejskiej, zwłaszcza dzięki
ofertom sharingowym. Są wszechstronne w użytkowaniu, bezemisyjne
i umożliwiają mieszkańcom miast bardzo szybkie pokonywanie krótkich odcinków
miejskich – tzw. ostatniej mili. Z kolei oferta hulajnóg elektrycznych jako własność
prywatna rozwija się jak dotąd stosunkowo wolno. Solidne i bezpieczne
koncepcje ze względu na rozmiary nie nadają się do zabierania ich do środków
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transportu publicznego czy samochodu. Z kolei w małych i przenośnych
modelach cierpi stabilność jazdy.
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Koncepcja CLEVER COMMUTE BMW Group to hulajnoga, którą można
wygodnie złożyć i zabrać ze sobą do środków komunikacji publicznej
i samochodu, nie tracąc przy tym stabilności jazdy. W tzw. trybie transportu
publicznego podest składa się na bok, a tylne koło odchyla przez powstały w ten
sposób otwór od dołu za pomocą przegubu. Mechanizm ten znacznie skraca
długość CLEVER COMMUTE, dzięki czemu hulajnogę można bez problemu
przewozić nawet na ruchomych schodach. To ważna cecha, gdy na trasie mamy
do pokonania odcinek metrem. Co więcej, w tym stanie hulajnogę można również
przemieszczać – jak walizkę na kółkach – tocząc ją na obu kołach. W tym trybie
silnik elektryczny CLEVER COMMUTE w przednim kole może dawać napęd
ułatwiający pokonywanie podjazdów. Dzięki kompaktowym wymiarom pojazd
w tym stanie powinien dać się bezpłatnie przewozić we wszystkich środkach
transportu publicznego.
Po całkowitym złożeniu CLEVER COMMUTE z łatwością zmieści się w małym
bagażniku samochodowym, a większy bagażnik pomieści podczas rodzinnych
wycieczek nawet kilka hulajnóg. Na przykład w pojazdach BMW Group hulajnogi
CLEVER COMMUTE mieszczą się w bagażnikach od serii 3 w górę wzdłużnie,
a w bagażnikach MINI poprzecznie – bez konieczności składania tylnej kanapy.
Wyjątkowe cechy hulajnogi CLEVER COMMUTE czynią ją wszechstronnym
towarzyszem w mieście, z którym można szybko, bezpiecznie i bezstresowo
pokonać każdą trasę. Dzięki swojej zdolności do transformacji są idealnym
rozwiązaniem do multimodalnej komunikacji.
BMW Group nie będzie produkować Concept CLEVER COMMUTE
samodzielnie, ale prowadzi rozmowy z ewentualnymi licencjobiorcami.
Obie koncepcje zostały zaprojektowane tak, aby można było uzyskać zasięg
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Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na
podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca
2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji
dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia
homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice
wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne
opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane
są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć
na stronie www.bmw.de/wltp.
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych
samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl
BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących
na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej
jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów
produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji
w ponad 140 krajach.
W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł
5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia
2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania
i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość
i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od
łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska
YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska
Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/
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