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Az elektromos kerékpárok megjelenésével számos elő-
ny járt együtt: a rásegítés támogatja a kerékpárost, és 
segít a hegyek, emelkedők és a nehéz terep leküzdésé-
ben, így megkönnyíti a kerékpározást, ezáltal csökken-
ti a szervezet igénybevételét [3]. Emellett a hagyomá-
nyos kerékpárhoz képest nagyobb teljesítménnyel és 
pontossággal képes haladni. Kerékpárra ülteti azokat, 
akik fizikai állapotuk vagy koruk miatt nem tudnának 
hagyományos kerékpárral közlekedni. Könnyebb vele 
hosszabb utakat fizikai kimerültség nélkül megtenni. 
Az elektromos kerékpárok a rövid távokon munkába já-
rás és a gyors ügyintézés kiváló eszközei. A cél eléréséhez 
alternatív útvonalakat igénybe véve az ingázás gyorsabb 

lehet, mint a dugóban elakadt autóval, különösen a vá-
rosközpontokban. Akik autó helyett elektromos kerék-
párt használnak, csökkentik az üzemanyag-fogyasztást 
és a károsanyag-kibocsátást, segítenek a levegőminő-
ség és a környezet állapotának a javításában.

Egy tanulmány [2] megmutatta, hogy az elektromos 
kerékpárok használói közel ugyanannyi testmozgást 
végeznek, mint a hagyományos kerékpárral járók an-
élkül, hogy úgy éreznék, fárasztó edzésen vannak túl. 
Ennek az az oka, hogy a kerékpárosnak a rásegítés mel-
lett is taposnia kell a pedált, ami kalóriaégetéssel jár.
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A „Kerékpározás mint új technológia” célja, hogy a kerékpározás új 

technológiájában, mint az elektromos kerékpárokban, kerékpármego-

sztásban és teherszállító kerékpárokban rejlő potenciál kiértékelésével 

kialakítsa az „új technológia” stratégiát. Ezzel a stratégiával az Európai 

Kerékpáros Szövetség (ECF) intenzívebben tud részt venni a kerék-

pározás Európában történő folyamatos alkalmazását és terjesztését 

támogató EU-szintű politikát [4].
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