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Arbejdsmiljø er ikke
for sjov. Det skal der
ekstra fokus på i 2019
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ELMOTORER PÅ
CYKELSTIERNE OG
I VÆRKSTEDERNE
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EL PÅ CYKELSTIERNE – OG I
VÆRKSTEDERNE
Elcyklerne drøner ind på markedet, ud på cykelstierne og ind i
cykelværkstederne.
De nye cykler påvirker cykelmekanikernes arbejde og branchens fremtid. MetalMagasinet
ser på de nye transporttrends,
der netop nu vælter ind over
Danmark og Europa. Fx fik den
lynhurtige Speed Pedelec, der
kan køre 45 km/t, lovlig
adgang til cykelstien i 2018.
Fra 2019 skal cyklister dele
pladsen med elektriske løbehjul,
selvbalancerede køretøjer som
segboards og uniwheels og skateboards med motor.
I storbyerne står elcyklerne – og
lige om lidt også de elektriske
løbehjul klar til at leje via en app.
Bliver MaaS (Mobility as a
Service) den næste store trend?

Vejloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ændrer vejloven, så
den er fremtidssikret i forhold til,
at der forventes at komme flere
udlejningsvirksomheder på markedet, fx udlejere af el-løbehjul.
trm.dk

– ELCYKLER
STILLER KRAV
TIL CYKELSMEDENE.
DE SKAL HOLDE SIG
OPDATERET MED DEN
NYESTE VIDEN.
Andreas Buchard, cykelmekaniker.

trm.dk
Følg ændringer i
Vejloven.

VI SATSER
HÅRDT PÅ
ELCYKLER
Elcyklen har skabt nye muligheder for
cykelhandlerne. Der skal satses nu, hvis
ikke man vil komme bagud. Det mener
Andreas Buchard, cykelmekaniker.

S

å snart kunderne træder
ind, kan de til højre se en
elektrisk ladcykel til 32.000
kroner og til venstre en farvestrålende Scott mountainbike
med elmotor i kranken til 57.999
kroner. Elcyklerne er sat helt
frem i Fri BikeShop i Farum.
- Vi satser hårdt på elcykler.
Der er et kæmpe potentiale, som
kun bliver større. Hvis ikke man
hænger på nu, kommer man

til at kæmpe for at hive sig op i
fremtiden, siger Andreas Buchard,
cykelmekaniker og butikkens primære elcykelmand.
Han har lige været på et kursus
i, hvordan elmotorer fra Bosch
fungerer. Butikschefen sørger
for at sende cykelsmedene på
elcykelkurser flere gange om året.
Der er altid omkring 40 elcykler
på lager samt et bredt udvalg af
reservedele fra de store mærker.

- Vi sørger for altid at købe
de nyeste cykler ind. Det sikrer
værkstedet både erfaring og
reservedele til at kunne lave langt
de fleste reparationer på under én
dag.
Længere inde bagved står rækker af elcykler fra et bredt udvalg
af mærker. Cyklerne koster typisk
mellem 13.000 og 25.0000 kroner,
mens topmodellerne kan være
næsten tre gange så dyre. Elcyklerne kommer nemlig i alle former
og størrelser.
- Mange forbinder elcykler med
pensionister og hr. og fru Danmark, som ikke kan klare at køre
op ad bakke mere. Det kunne ikke
være mere forkert. Mange af vores
kunder er pendlere, der bruger
elcyklen som bil nummer to. De
vil gerne køre 20-25 kilometer til
arbejde og møde op uden sved på
jakkesættet.
De fleste af elcyklerne har en
rækkevidde på 60-80 kilometer
på en fuld opladning, men der er
også en del, som kan køre over
100 kilometer med motorhjælp.

Invéster i forretningen
Det kan være en stor investering
at købe elcykler og reservedele
hjem til forretningen, medgiver Andreas Buchard. Men han
understreger, at der også er
mange muligheder for mersalg.
- Når kunden investerer i en
elcykel, vil man også gerne have
noget ordentligt udstyr til den, fx
tasker og gps. Den chance skal
man gribe som butik, ikke mindst
for at give kunden en bedre oplevelse, siger han.
Kunderne er også mere engagerede i købet end normalt, når
de skal købe elcykel. Det er en stor
investering, og mange har læst
grundigt op, når de kommer ind
og skal købe.
- Vi får masser af teknikspørgsmål, og dem skal vi kunne
på rygraden. Det stiller krav til
cykelsmedene om at holde sig
opdateret med den nyeste viden,
siger Andreas Buchard.
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COMPUTER GØR
ARBEJDET MERE
INDVIKLET
– MEN OGSÅ
SJOVERE
Elcykler er den
nye virkelighed
på værkstedet.
Udfordringen
skal gribes.

S

elv simple fejl kan være
svære at finde på en elcykel,
hvis man ikke ved, hvor
man skal lede. Sådan er
det, når der pludselig er en
computer involveret.
Det siger Nikolaj W. Feltsen, 21
år. Han er elcykelmekaniker og
servicetekniker i den århusianske
firma Promovec, som producerer
egne elcykler og komponenter.

Han hjælper cykelforhandlere med
reparationer og tester nye modeller, der endnu ikke er kommet på
markedet.
– Med elcykler handler arbejdet
meget om at finde fejl. Tit måler
man sig frem fra ledning til ledning, men det gælder også om
at tænke sig om. Hvis motoren
hakker, og cyklen siger en sjov lyd,
hvordan passer det så sammen?
siger Nikolaj W. Feltsen.
– Det er mere besværligt i forhold til en almindelig cykel, men
det er også utroligt sjovt.

Elcyklen i fremtiden
En elcykel har grundlæggende fem
særlige elementer, der ikke findes
på traditionelle cykler:

• Elmotor
• Batteri
• Display
• Forskellige sensorer
• Controller (computeren), der
styrer det hele. Sidder i forhjulet,
baghjulet eller i kranken.
– Centermotoren i kranken er den
sværeste og mest indviklede at
arbejde med, fordi den ikke bare
kan skiftes direkte ud. På samme
måde er batteriet ikke noget, man
selv må skille ad og rode med på
grund af miljø- og sikkerhedskrav
fra EU.
Mange elcykler har også et indbygget program, der viser forskellige fejlkoder alt efter problemet,
lige fra en ødelagt ledning til en
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Controlleren
er elcyklens
hjerne, der slår
motoren til og
frra med hjælp
fra sensorer i
cyklen.

Elmotoren sidder i
forhjulet, baghjulet
eller kranken.

defekt sensor eller problemer med
spændingen på batteriet. Med en
særlig batteritester kan man derfor
aflæse alt om, hvor mange gange,
hvor meget og hvornår, batteriet
har været ladet op.

Batteriet skal udvikles

En elcykel kan
have sit eget liv,
siger Nikolaj W.
Feltsen.

Netop batteriet er elcyklens store
akilleshæl i dag. Det har ikke så
lang rækkevidde, som man kunne
ønske, mener Nikolaj W. Feltsen.
– Vi er meget afhængige af, at
der bliver udviklet bedre batterier,
så man kan cykle længere. Der er
nok mange producenter, som ikke
tør sige det højt, men det er en af
de største udfordringer for alle i
branchen.
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Elløbehjul er
hurtige, billige
og forurener
ikke. Nu kommer de lovligt
til Danmark.

TENDENS

Sådan fungerer
løbehjulene
De eldrevne løbehjul fra VOI
kan køre op til 20 km/t. Man
skal være 18 år for at bruge
dem. De kan lejes gennem en
app. Løbehjulene findes rundt
om i byen og skal ikke afleveres
i en stander, når man er færdig
med at bruge dem. På verdensplan findes der i dag 80 millioner elektriske løbehjul.
Kilde: dr.dk

STORBYENS
TRAFIK
DISRUPTET

Elcykler og elektriske løbehjul er ude at
køre. De eldrevne transporttrends ændrer
arbejdet på cykelværkstederne, men også
den måde, vi bevæger os rundt i byerne på.

Transportbranchen erudsat
for store
forandringer,
det kan ændre
samfundet,
mener Henrik
Føhns, vært på
Techtopia.

P

å kort tid har tusindvis af
elektriske løbehjul indtaget
storbyer over hele verden,
lige fra Los Angeles og
Mexico City til Madrid og
Paris. Nu er de også kommet til
Danmark.
Løbehjulene kan lejes via en
app og skal ikke afleveres i en
stander bagefter. De forurener
ikke luften i byen. Den kombination betyder, at løbehjulene kan
vende op og ned på trafikken i
særligt de store byer.
– Elektriske løbehjul er på kort
tid blevet enormt populære rundt
om i verden. De kan erstatte de
korte, dyre ture med taxa og måske
også bus. For det er både billigere
og hurtigere. Løbehjulene disrupter simpelthen den måde, vi transporterer os på, siger Henrik Føhns.
Han er journalist og vært på
podcasten Techtopia, som handler om teknologi, der forandrer
verden. Her taler han løbende om
den stigende brug af elløbehjul,
elcykler og andre mindre eldrevne
køretøjer.
Noget, der også bliver kaldt for
urban mikromobilitet.

Ny teknologi, nye job
Det har været ulovligt at køre på
eldrevne løbehjul herhjemme, men
fra 2019 er det nu tilladt, foreløbigt
som et forsøg i 2019.
Det vil blandt andet det svenske
firma Voi udnytte ved at sætte 200
elløbehjul på gaden i København.
Løbehjulene er særligt attraktive
for turister, pendlere og folk, som
ikke lige har fået cyklen med sig
ind i byen, vurderer Henrik Føhns.
Løbehjulene bliver indsamlet
af såkaldte juicere, når de er løbet
tør for strøm. Det er folk, der tager
dem med hjem og lader dem op
natten over i deres eget hjem,
hvorefter de sætter løbehjulene ud
igen om morgenen.
– Det er et supermærkeligt job
at tage rundt og samle løbehjul
ind og lade dem op i sin lejlighed
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Elcyklen - del af
transporttrenden
om natten. Men det er også skægt,
og det viser, hvordan ny teknologi
altid skaber nye former for job og
forandrer vores samfund, siger
Henrik Føhns.

Bagsiden af medaljen
Løbehjulene er ikke uden problemer.
I Madrid er det blevet ulovligt
at bruge løbehjulene på fortovet,
fordi de generede fodgængerne,
og i Frankrig har det nye transportmiddel ført til adskillige færdselsuheld og flere trafikdrab. I San
Francisco blev der lagt så mange
løbehjul ud i gaderne, at de lå og
flød overalt. Derfor har byen nu
begrænset brugen. Samme udfordringer kan blive aktuelle i Danmark, siger Henrik Føhns.
– De mange nye udlejningscykler har gjort, at vi har fået en masse
utrænede cyklister i bybilledet. Det
gør det sværere og mere farligt at
begå sig i trafikken for os andre.
Det samme kan man forvente vil
ske med løbehjulene.
Virksomhederne bag løbehjulene fremhæver dem ofte som
klimavenlige, fordi de kører på el,
men det er ikke hele sandheden.
Løbehjulene bliver nemlig masseproduceret i en kvalitet, der ikke er
beregnet til intensiv brug. Derfor
går de ofte i stykker.
– Det kan godt være, at det er
klimavenligt at bruge el, men er
det specielt bæredygtigt at købe
tusindvis af løbehjul, der går i stykker efter tre måneder? Næppe. Det
belaster både byen og miljøet på
en måde, vi ikke har set før, siger
Henrik Føhns.

ELMOTOR
Elmotoren sidder i forhjulet, baghjulet eller i
kranken. Forhjulsmotoren trækker cyklen fremad,
når man træder i pedalerne. En centermotor sidder ved kranken og trækker igennem kæden, så
det føles som at køre på en almindelig cykel. En
baghjulsmotor skubber nærmest cyklen frem,
når man træder i pedalerne. Den bruges især til
mountainbikes.
Hidtil har forhjulsmotoren været mest udbredt,
men den bliver nu i stigende grad erstattet af centermotoren, som føles mere naturlig at køre med.
Motorerne produceres typisk af Bosch, Yamaha
eller Shimano, mens fx Promovec og Kildemoes
bruger deres eget system.
BATTERI
Batteriet kan sidde under bagagebæreren, langs
stellet eller indbygget i stellet. Batteriets størrelse opgøres i watt-timer (Wh). Mest udbredt er
lithium-ion-batterier. For 10 år siden indeholdt
en almindelig batteripakke 240 Wh – der skal
5-10 Wh til pr. kilometer på en elcykel. I dag er
et almindeligt batteri på 400 Wh, og der findes
normalt op til 600 Wh. Et batteri kan typisk klare
1.000 fulde opladninger, før det skal skiftes.
STYRINGSENHED
Elcykler har stort set altid en brugerflade, hvor fx
batterilevetid og hastighed er vist. På styringsenheden kan man se og indstille, hvor meget cyklen
skal assistere med. Den idder typisk i en holder på
styret eller stellet. Styringen kan i nogle tilfælde
også ske via en smartphone.
CONTROLLER
Controlleren er en lille computer. Den er elcyklens hjerne, som slår motoren til og fra blandt
andet for at overholde lovens fartgrænse for
motorhjælp.
SENSORER
Elcyklen har mange sensorer, som giver information til controlleren. Det er lovpligtigt, at cyklen
har en sensor, der kan registrere pedaltråd. Den
sensor sidder oftest i pedalerne, i kranken eller i
baghjulsnavet.

