CarBike
CarBike er en virksomhed på Møn, opstået ud af elbilindustrien, men med cykler rettere end biler
som fokus. CarBike er startet som et aktiveringsprojekt ved Samfunds Centret, men kan nu blive
meget mere end det: Med midler fra LAG Sydsjælland til udvikling, branding og demomodeller,
samt i samarbejde med bl.a. GreenBike i Roskilde der er specialiseret i kommuneleverancer og
designstuderende Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby er CarBike nu ved at gå fra at være en
lille produktionsforretning til at blive en national specialudviklingsforretning. CarBike udvikler,
producerer og sælger køretøjer baseret på en optimal blanding af den bedste bil- og cykelteknologi,
hvilket giver en kombination af egenskaber ingen andre produkter på markedet i dag kan levere, og
som samtidig lovgivningsmæssigt er simple og billige at håndtere. SafeBike køretøjernes funktion
og designudtryk er udviklet i samarbejde med KTS og DTU, men produceret og mekanisk
optimeret i samarbejde med lokale virksomheder på Møn og Sjælland. Hovedprodukterne i CarBike
er baseret på SafeBike (www.safe-bike.dk) og henvender sig til et meget bredt marked fra private
børnefamilier over erhvervsdrivende til tekniske forvaltninger, men er for tiden mest efterspurgt af
kommuner og institutioner. SafeBike produkterne kombinerer egenskaberne fra en
cykel
- billig i anskaffelse og drift
- fleksibel i trafikken
- behøver ingen brændstof
- må køres uden kørekort
og en bil
- rummelighed
- rækkevidde og hastighed
- komfort - sikkerhed og intet hjelmkrav.
Produkterne udfylder en niche for transport i både by og land, hvor en bil egentlig ikke er
nødvendig eller for dyr en løsning, og hvor en alm. cykel ikke kan laste nok, er for usikker eller
ukomfortabel. SafeBike er et lukket 4-hjulet køretøj på ca. 75 kg der overholder alle regler for
cykler i Danmark (Udstyrsbekendtgørelsen for Cykler) og er tjekket med Københavns Politi.
CarBike leverer nu last- og passagercykler til alt fra kommuner og flyttefolk til og private, og
hjælper på denne måde miljøet i hele landet samt giver lokalområdet flere arbejdspladser for
ufaglærte, håndværkere, ingeniører og salgsfolk. SafeBike er i 2015/2016 blevet
produktionsoptimeret og videreudviklet så der er blevet endnu flere markeder for det miljørigtige
transportmiddel – således er det nye produkt WorkBike også under udvikling baseret på et 5-stk.
ordre på arbejdskøretøjer til København Kommunes Park & Vej medarbejdere. SafeBike var med
på Folkemødet 2015 på Bornholm og er også med i de kommende år, samt kan opleves på mange
forskellige events landet over, og har fra april 2016 showroom nær Trekroner station i Roskilde
sammen med GreenBike.
Indstilling:
Vel gennemarbejdet materiale. Projektet indstilles til tilsagn. Projektet har opnået 837 point.

