PUNE FRÂNĂ FURTURILOR DE BICICLETE!

GHID DE BUZUNAR
cu informaţii practice pentru siguranţa
bicicletei tale

UN OM
PREVENIT
ESTE
UN OM
SALVAT

Din cuprins:
Reguli generale ce trebuie respectate atunci când vă
asigurați bicicleta
Prezentare sisteme de siguranță ce pot preveni furtul
de bicicletă
La ce riscuri vă expuneți dacă nu utilizați în mod
corespunzător sistemele antifurt

Despre furturile de biciclete
Din experienţa ultimilor ani constatăm că, o dată cu creşterea temperaturilor, ne
confruntăm şi cu o creştere a numărului de furturi de biciclete la nivelul judeţului Iaşi. Mulţi
cetăţeni, proprietari de biciclete sau nu, au o părere greşită despre locul de unde sunt sustrase
bicicletele, respectiv spaţii publice/stradale. Realitatea diferă, statisticile arătând că majoritatea
furturilor (aproximativ 50% ) sunt comise în scări de bloc, uscătoare şi boxe.
Cel mai frecvent mod de operare întâlnit este reprezentat de distrugerea / tăierea
sistemului antifurt al bicicletei. De asemenea, sunt situaţii în care hoţii forţează sistemul de
prindere al balustradei de care este asigurată bicicleta.
Hoţii acţionează pe timp de noapte, când sunt protejaţi de întuneric, însă nu puţine au fost
situaţiile în care furtul a fost comis pe timp de zi.
Curţile caselor unde bicicletele sunt lăsate neasigurate reprezintă o altă locaţie de unde
acestea sunt sustrase.
Astfel, se impune o cunoaştere aprofundată cu privire la măsurile pe care un proprietar de
bicicletă le poate adopta pentru a diminua riscul de a deveni victima unui furt de bicicletă.
Prin diversitatea sistemelor de asigurare a bicicletelor existente pe piaţă se încearcă o
asigurare cât mai bună pentru biciclete împotriva furturilor. Şi cu cât preţul de achiziţie al
bicicletei este mai mare, cu atât mai ridicat trebuie să ﬁe sistemul de protecţie. Specialiştii spun
că preţul total de asigurare a bicicletei (sisteme antifurt) trebuie să reprezinte 20% din valoarea de
achiziţie a acesteia. Totodată trebuie avute în vedere diferite sisteme de asigurare a bicicletei în
funcţie de locaţia unde aceasta va ﬁ asigurată.

Reguli generale ce trebuie respectate pentru a nu
deveni victima hoților de biciclete
Utilizaţi întotdeauna două
sisteme antifurt pentru
asigurarea bicicletei.
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1
Modul de prindere al sistemelor de siguranţă : unul dintre
sistemele de siguranţă trebuie să asigure cadrul, roata din
spate şi corpul de care este asigurată bicicleta, iar celalalt
sistem trebuie să treacă prin cealaltă roata şi cadrul bicicletei.
Corpul ﬁx de care va ﬁ asigurată bicicleta trebuie să
ﬁe bine ﬁxat şi suﬁcient de înalt pentru a nu ﬁ smuls
sau pentru a nu ﬁ ridicată bicicleta deasupra acestuia.
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Pentru a evita sustragerea ghidonului, şeii
sau roţilor bicicletei - înlocuiţi sistemele de
tip „quick release” cu sisteme antifurt de
închidere cu ajutorul unei încuietori
speciale (imbus 5 laturi, etc. )
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Nu trebuie lăsată nesupravegheată
bicicleta chiar dacă zona în care a fost
asigurată este intens populată (mai ales
dacă sistemul cu care aceasta a fost
asigurată are un nivel scăzut de
protecţie).
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Intervalul de timp în care este lăsată nesupravegheată
bicicleta trebuie să ﬁe cât mai mic. Chiar dacă este
asigurată cu sisteme antifurt, ﬁecare dintre acestea au
anumite slăbiciuni care pot ﬁ exploatate de hoţi pentru
a sustrage bicicleta sau diferite componente.
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!!! Dacă locul de depozitare al bicicletei se face în scara blocului !!!
Pont 1 - informații precise obținute de la persoane

În cazul în care vă aﬂaţi în situaţia de a depozita
bicicleta
în scara
blocului,
trebuie
care se ocupau
strict
cu obținerea
datelor
conform
să aveţi în vedere modalitatea de asigurare acărora
acesteia.
Astfel,
aceasta,
pe
lângă
cele
proprietarii dețineau valori în casă.
două sisteme de siguranţă, ar trebui echipată şi cu un sistem de alarmă care să emită un
semnal sonor pentru a vă alerta atât pe dumneavoastră,
câtobținute
şi pentru
descuraja
Pont 2 - informații
de laacolegii
de serviciu
eventualii hoţi. De asemenea, bicicleta trebuie
asigurată decei
uncare
corp
care
să nu de
ai proprietarilor,
sesolid
ocupau
cu menajul,
la prietenii de familie, vecini, prieteni/colegi ai
poată ﬁ smuls sau tăiat cu uşurinţă.
copiilor proprietarilor. Obțineau cheia sub diverse
pretexte
(curățenie,
utilizarea
băii).optimă de
Trebuie avut în vedere faptul că scara blocului nu
reprezintă
o soluţie

depozitare din cauza faptului că această locaţie nu este tranzitată de un număr mare de
Mergeaubicicleta
și „la ghici“,
dar foartede
rar,asigurare
iar atunci când
persoane. De aceea este indicat să veriﬁcaţi periodic
şi sistemele
spărgeau
o
casă,
acționau
chiar
și
cu
proprietarul
a acesteia pentru a nu oferi posibilitatea hoţilor de a acţiona.
în interior (mai ales când intrau în locuință
noaptea, pe geamurile lăsate deschise).

Existența unor îmbunătățiri: geamuri, uși, aspecte
exterioare ale locuinței.
E mai simplu la bloc decât la casă: “la casă te
vedeau vecinii dacă săreai gardul, la bloc chiar
dacă te văd vecinii ziua în amiaza mare, nu te
întreabă niciodată nimic. Nu îi interesează, mai
ales dacă ești îmbrăcat elegant și mai duci o
geantă, o sacoșă cu tine, nu dai de bănuit”.

Sisteme de siguranță
Atunci când alegem sistemul de siguranţă trebuie să avem în vedere în primul rând gradul de protecţie pe care
acestea le oferă. Deşi nivelul de securitate în care este încadrat sistemul de siguranţă diferă de la un
producător la altul, trebuie achiziţionate acele dispozitive care au punctajul cât mai ridicat de siguranţă.

Antifurt cu cablu din oţel
Este cel mai răspândit model de
asigurare, ﬁind ﬂexibil şi cu
greutate scăzută. Interiorul este
realizat din mai multe cabluri din
oţel împletite sau alăturate,
exteriorul ﬁind învelit în plastic. Grosimea
variază între 10 şi 25 de mm, iar lungimea între
20 cm şi 2 m.
O variantă îmbunătăţită este cablul armat. Pe
exteriorul cablului se introduc nişte inele
metalice care formează un scut, îngreunând mult
tăierea.
Specialiştii recomandă o grosime a metalului
de minim 12 mm.
Acest tip de antifurt este slab, chiar şi cele
mai groase pot ﬁ tăiate cu o foarfecă cu pârghie.
Nivelul de protecţie: 0-2/10

Antifurt cu lanţ şi lacăt
Lanţul clasic încuiat la capete cu
un lacăt constituie un antifurt
foarte eﬁcient şi oferă un nivel
superior de protecţie faţă de
sistemele anterioare. Este ieftin,
solid şi în plus se poate purta la
centură. De asemenea,
dimensiunea acestuia poate
descuraja unii hoţi. Acestea sunt
învelite în material textil sau
plastic pentru a nu zgâria cadrul.
Cele mai eﬁciente sunt lanţurile cu proﬁl pătrat
sau hexagonal cu închidere cu cifru.
Aici avem în vedere şi antifurturile protejate de
plăci din oţel.
Acest tip de antifurt poate ﬁ tăiat cu ﬂexul.
Nivel protecţie: 8-9/10

Antifurt de tip U sau D-Lock
Potrivit specialiştilor este unul dintre cele mai bune sisteme antifurt. Nu este ﬂexibil, dar

prezintă o serie de avantaje precum mecanismul de închidere complex şi diﬁcultatea ridicată
în încercarea de a-l tăia. Este format dintr-o bară de oţel special îndoită în formă de U, iar
capetele acestuia sunt unite de o altă bară rabatabilă care se încuie cu cheie sau cu cifru.
Este foarte greu de tăiat cu unelte mecanice, iar cele mai scumpe sunt greu de tăiat şi cu
polizorul. Acesta are un preţ ridicat de achiziţie care este compensat însă de rezistenţa sa
împotriva furturilor.
Se poate transporta în rucsac sau pe suporturi special prinse de cadru sau portbagaj.
Acest tip de antifurt poate ﬁ tăiat cu ﬂexul. Nivel de protecţie: 8-9/10
Antifurt pliabil
Acest antifurt este alcătuit din plăcute
metalice nituite între ele. Pentru a-l
închide se pliază precum un metru de
tâmplărie. Nivelul de siguranţă este
foarte ridicat, iar pentru a ﬁ tăiat sunt
necesare scule electrice. Preţul este mai
mare, dar un avantaj este reprezentat de
faptul că poate ﬁ transportat cu uşurinţă
în rusca, borsetă sau la piept. Datorită construcţiei
sale se poate asigura bicicleta indiferent de locaţia
aleasă. Acest tip de antifurt poate ﬁ tăiat cu ﬂexul.
Nivel de protecţie: 8-9/10

Alarmă pentru bicicletă
Alarma pentru bicicletă este dotată cu senzori de
mişcare. În cazul în care bicicleta este mişcată sau
bruscată după ce alarma a fost activată, poate
produce un zgomot de până la 110 db. Aceasta
trebuie să ﬁe bine ﬁxată pe cadru sub şa.
Activarea poate ﬁ realizată prin introducerea unui
anumit cod personalizat sau cu ajutorul unei chei, în
funcţie de modelul alarmei.

Riscurile la care vă supuneți când nu vă asigurați
în mod corespunzător bicicleta
Dacă asigurarea bicicletei se face utilizând sisteme de siguranţă cu un nivel scăzut de protecţie, în mod
necorespunzător sau în grabă, riscaţi să vă aﬂaţi în următoarele situaţii:

Să rămâneţi doar cu
roata asigurată

Să vă ﬁe
furate roţile

Să vă ﬁe furată şaua
de la bicicletă

Să vă ﬁe furat ghidonul

Să vă ﬁe furate TOATE componentele neasigurate

Să vă ﬁe furată BICICLETA!

Pune frână furturilor de biciclete!
Alege un sistem antifurt cu protecţie sporită: mare parte a furturilor de biciclete
sunt comise prin tăierea cu un cleşte a lanţului de prindere. Pe piaţă sunt
sisteme antifurt care au o rezistenţă mare şi nu pot ﬁ rupte/tăiate cu uşurinţă.
În acest fel acţiunea potenţialilor infractori este îngreunată şi sunt descurajaţi
de zgomotul pe care îl produc atunci când încearcă să fure o bicicletă
(recomandate pentru cei care lasă bicicletele depozitate în scări de bloc,
uscătoare sau alte locuri de acest gen, dar nu numai). Chiar dacă aceste sisteme
sunt mai scumpe, te pot scăpa de necazuri pe viitor şi îi ţin departe pe hoţi de
bicicleta ta;
Pe stradă, parchează bicicleta într-un loc circulat, frecventat de oameni. Hoţii
evită să acţioneze în astfel de situaţii;
Manifestă atenţie atunci când observi în scara blocului persoane necunoscute.
Reţine semnalmentele lor şi dacă ai suspiciuni întemeiate cu privire la prezenţa
acestora sesizează imediat poliţia;
Chiar dacă stai la casă şi ai curte, bicicleta nu trebuie lăsată la vedere şi în
apropierea porţii de acces. Nu îi subestima pe infractori!

Colecţia de ghiduri de buzunar UN OM PREVENIT ESTE UN OM SALVAT
realizată în cadrul proiectului

SIGURANŢA TA CONTEAZĂ

INSPECTORATUL DE POLIȚIE
JUDEȚEAN IAȘI

CORPUL NAȚIONAL AL
POLIȚIȘTILOR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Biroul de Analiză și Prevenire a
Criminalității

Consiliul Teritorial Iași

Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică

@TM

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, care
s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Iaşi, şi care îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române şi ale Hotărârii nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, în scopul asigurării
bunei desfăşurări şi sporirii eﬁcienţei serviciului poliţienesc din judeţul Iaşi.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea
şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi de
securitate publică.

