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Nová tříkolka pro Nový rybník: Zaměstnanci areálu
dostali šikovného pomocníka
Elektrická tříkolka je velice dobrým, hbitým a efektivním pomocníkem. Dají se s ní
přepravovat náklady, svážet drobný odpad, rozvážet materiál a další užitečné věci.
Víte, kolik se jich na světě pohybuje? Podle různých odhadů je to prý kolem 300
milionů kusů. Kdo ví. Důležité je, že právě jedna taková tříkolka v těchto dnech
začala pomáhat při práci zaměstnancům areálu příbramského přírodního
koupaliště Nový rybník.
Území Nového rybníka je poměrně rozsáhlé a přejít z jednoho konce na druhý zabere
zaměstnancům spoustu času. Pokud budou například pracovat na údržbě letního kina
a někdo z nich si zapomene určitý kus potřebného nářadí v zázemí pod hrází, tam a zpátky
je to zhruba kilometr. Řeknete si, že co není v hlavě, musí být v nohách… Stojí to však čas. A
čas jsou peníze. Aby práce mohla být efektivní, pracovníci musejí mít možnost rychlého
pohybu po areálu. A to je právě jedna z největších výhod nové elektrické tříkolky. Další
výhodou je možnost převážení nákladu.
Oproti benzinovým nebo naftovým motorům má elektrická tříkolka ještě další
přednosti:
* nemá žádné potíže se startem ani v zimě, ani v létě
* palivem je elektrická energie dostupná v kterékoli zásuvce na 230V
* investiční náklady na pořízení elektrovozidla v porovnání k nákladům na pořízení vozidla
na spalovací motor mohou být i méně než poloviční
* náklady na pohon vozidla jsou násobně nižší
* provoz elektrovozidla je absolutně ekologický, bez hluku a bez emisí
* nejsou vynakládány žádné další výdaje na oleje, maziva, servisní prohlídky, atd.
Elektrickou koloběžku daroval Sportovnímu zařízení města Příbram starosta města
Příbrami Jindřich Vařeka. Celková hodnota daru je 29.500 korun bez DPH.
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