קלנועית -קיימים שינויים רבים בין הקלנועיות השונות
ניתן לומר כי תחילה ,לפני שנים כאדר הקלנועיות הופיעו לפתע בחיינו ,פגשנו מספר מצומצם מאוד של דגמים
אשר לא היה בניהם שוני משמעותי .אך בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של גידול משמעותי בענף זה
אשר מייצר קלנועיות שונות בגודלן ,בעוצמתן ואף בצורתן הפיזית.
משמעות השינויים בין הדגמים השונים
השוני בין הקלנועיות השונות בשנים האחרונות מחייב אתכם לדעת לבחור נכון .על מנת שתוכלו להיות מרוצים
מתפקודי הביובית אתם צריכים לבחור אותה על סמך היעודים שאתם מיעדים לה .לדוגמה :קיימות כיום
קלנועיות בעלות שלושה גלגלים ובעלות ארבעה גלגלים.
יתרונות וחסרונות לקלנועית עם שלושה גלגלים
קלנועית  -חשוב לדעת כי לשלושת הגלגלים פעמים רבות יש יתרונות רבים מצד אחד ומן הצד השני פעמים
רבות שאת חסרונות כלי התחבורה בעלי ארבעת הגלגלים אין להם מה שפעמים רבות הופך את כלי
התחבורה הללו לאידיאליים .על פי רוב הרכבים הפרטיים מגיעים עם ארבעה גלגלים מה שאמנם מביא
י תרונות רבים בכל הקשור ליציבות הכלי על הכביש אך מן העבר השני מביא הרבה חסרונות .כמו כן כלי
התחבורה אשר מונעים על ידי שני גלגלים בלבד מכילים יתרונות רבים אך כמובן חיסכון היציבות על הכביש
משמעותי מאוד .על כן נראה כי כלי התחבורה אשר מונעים על ידי שלושה גלגלים בלבד פעמים רבות ירוויחו
מכל הכוונים .חשוב להדגיש ולומר כי כלי הרכב הפרטיים אשר מונעים על ידי ארבעה גלגלים מציגים רמת
יציבות גבוהה מאוד בהשוואה לכל כלי תחבורה אחר אשר מונע על ידי מספר קטן יותר של גלגלים .יתרון זה
משמעותי מאוד ויש שיטענו שהוא אף גובר על כל שאר החסרונות שארבעת הגלגלים מביאים עימם.
החסרונות ברורים ,ארבעת הגלגלים אשר בעזרתם מונע הרכב הפרטי גורמים להיותו גדול ומאסיבי הרבה
יותר מאשר כלי התחבורה אשר נעים על שני גלגלים וכן על שלושה גלגלים .חיסרון זה מורגש בעיקר בעמידה
בפקקים רבים אשר מצויים כיום ברוב ערי ישראל וכן במציאת חניות אשר אף היא הופכת למשימה קשה
וקשה עם הזמן .סוגי קלנועית  -קיימות קלנועיות אשר מונעות על ידי שלושה גלגלים בלבד.
קלנועית  -תסייע רבות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
הקלנועית היא כלי תחבורה לכל דבר ועניין אשר ניתן להתנייד בעזרתן לכל אורך ורוחה העיר ללא כל בעיה.
חשוב לציין כי הקלנועית נעה במהירות מאוד מוגבלת של עד שנים עשר קילומטרים בשעה כך שהיא הופכת
לכלי תחבורה בטיחותי מאוד .עובדה זו מעבר לבטיחות המוגברת בכלי רכב זה מקנה לה עוד יתרונות נוספים.
בשל מהירותה המוגבלת של הקלנועית וכן בשל גודלה הפיזי היא מורשת על פי חוק לנוע על מדרכות הרחוב
ללא כל בעיה.
ללא בזבוז זמן
עובדה זו משרתת רבות את האנשים אשר אינם מעוניינים לעמוד דקות ארוכות מידי יום בפקקים ארוכים
ומייגעים ולבזבז עוד כמה דקות ארוכות על מציאת חניה בסמוך לנקודת היעד .חשוב לומר כי בעיית הפקקים
ובעיית החניות גדולה מאוד בשנים האחרונות ברוב ככל ערי ישראל והקלנועית מצליחה להתגבר עליהן כאילו
לא היו.
פיזיות הקלנועית
קלנועית קטנה פיזית בהשוואה לכלי הרכב הגדולים שאנו מכירים מהכבישים וכן כרמון מהירותה של
הקלנועית מוגבלת מאוד ועל כן היא הופכת מאוד מאוד בטוחה לנסיעה .על כן לא מעט אנשים בעלי צרכים
מיוחדים או בני גיל הזהב עושים שימוש תדיר בכלי תחבורה זה .חשוב לומר כי לקלנועית ישנם חיישנים אשר
מסוגלים לסייע בעת הצורך ואף להאט באופן אוטומטי את מהירותה של הקלנועית במידה ונשקפת סכנה .על
כן הקלנועית היא מעבר לכל ספק האפשרות הטובה ביותר להעניק תחושת ביטחון ועצמאות עבור בני גיל
הזהב ובעלי לקויות שונות.
החזרת העצמאות
לא אחת שבעלי לקויות פיזיות אשר שוללות את רישיון הנהיגה וכן בני גיל הזהב אשר שללו להם את רישיון
הנהיגה מחמת סיבות שונות מרגישים שלקחו להם את העצמאות .בעבר הם היו יכולים להתנייד בכוחות
עצמם לכל פינה בעיר אליה הם חפצים להגיע וכיום לאחר שלילת רישיון הנהיגה הם הופכים לעצמאים
לתלויים באחרים .במידה והם רוצים להגיע לנקודת יעד מסוימת בעיר הם זקוקים לאדם שייקח אותם לשם
תחושה זו לא אחת גורמת לדיכאונות ועצב .על כן קלנועית יכולה ביתר קלות לסייע במצבים אלה ולהשיב את
תחושת העצמאות לאותם שלולי רישיון שעצמאותם נלקחה מהם.

