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MUGIKORTASUNEKO

ORDENANTZA
berria

MUGIKORTASUNEKO ORDENANTZA BERRIA

2009koa ordezten du. Honako hauek dira haren hel-
buru nagusiak:

• Garraiobide ez-motordunak lehenesten di-
tuen mugikortasunerako bidea egitea.

• Ziklistendako azpiegiturak proposatzea, errei 
babestuez bide nagusietan eta trafikoa baretuz 
gainontzekoetan.

• Arauen harmonizazioa, metropoli-eremu ba-
rruan dauden ondoko udalerriekiko.

96 artikulu ditu, 2 xedapen iragankor eta 2 azken 
xedapen, hori guztia 9 titulutan egituraturik:

 1. Xedapen orokorrak.

 2. Arau orokorrak.
Oinezkoak.
Patinak.
MPI.
Bizikletak.
Abiadura.

 3. Zamalanak.

 4. Geldialdiak.
Aparkatzeak.
Pasabideetarako lizentziak.

 5. Kultur eta kirol ekitaldiak.

 6. Ibilgailu abandonatuak.

 7. Zama arriskutsuak.

 8. Seinaleztapena.

 9. Arau-hausteak.

 10. Xedapen iragankorrak eta azken xedapenak.

IKUSGAITASUNA HOBETZEA OINEZKOEN PASABIDEETAN

Aparkatze-tokiak kenduko dira oinezkoen pasabideetara iritsi aurreko 
5 metroetan, ikusgaitasuna eta segurtasuna hobetze aldera (3.5 art.). 
Udalak bizikletak aparkatzeko tokiak prestatzen ahalko ditu pasabidee-
tatik gutxienez 2 metrora, eta gutxienez 3 metrora mugikortasun pert-
sonaleko ibilgailuetarako edo motozikletetarako badira.

Loturazko bide handiak > 2 errei.

Bizitegi-eremuak.

Hiri osoan, 50 km/h bideetan izan ezik.

Oinezkoen bideak. Baimenarekin. 
Oinezkoek dute lehentasuna.
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IBILGAILU MOTORDUNAK GIDATZEA

ONGI
ibili
30 HIRIAN

Hiriko kale gehienetan 30 km/h da abiadura-mu-
ga. Gehieneko abiadura-muga 50 km/h da.

Gidarien betebehar orokorrak:

  (4. art.) Gidatzeko moduari eta abiadurari erre-
paratzea, beti.

  (40. art.) Ibilgailua gelditzeko gai izatea iku-
seremuaren barruan, gerta daitekeen edozein 
inguruabarren aurrean.

  Oinezkoen pasabideak errespetatzea, beti. 
Arreta jartzea, irizpide orokor gisa, ustekabe-
koei aurre egin ahal izateko. (41-b eta 41-e art.)

  Abiadura galtzadatik doazen bizikleten abiadu-
rara egokitzea. Ez jazarri. (26-2 eta 41-b art.).

  Bizikletak aurreratzeko beste erreia erabili 
beharko da, eta bakarrik aurreratzen ahalko 
da 2 errei daudenean. (26-3 art.).

  41-e art. Abiadura moteltzea:

• Bidean oinezkoak edo ziklistak daudenean, 
edo horiek agertuko direla aurreikus daite-
keenean.

• Oinezkoen edo ziklisten pasabideetara, ikas-
tetxeetara edo oinezko ugari ibiltzen diren 
guneetara hurbiltzean.

• Autobus-geralekuetan.

• Lurzoru irristakorra, lainoa edo euri-jasa da-
goenean, biribilguneetan eta obra-guneetan.

  Gelditzea eta aparkatzea
• Ibilgailua gelditzean edo aparkatzean ez dira 

oztopatuko ez zirkulazioa ezta pertsonen 
joan-etorriak ere. 

• Debeku da oinezkoen pasabideen aurreko 5 
metroetan aparkatzea.

• Gelditzea da jendea hartu nahiz uzteko edo 
zamalanak egiteko ibilgailua ibilgetzea, 2 

minutu baino gutxiagoz, gidaria ibilgailutik 
atera gabe.

• Aparkatzea da ibilgailu bat bi minutu baino 
gehiagoan ibilgetzea, betiere zirkulazioaren 
beharrak eraginda ez bada.

  Gidatzeko moduari eta abiadurari errepara-
tzea, beti. Ibilgailu baten gidariek (kontzeptu 
honetan bizikletak ere sartzen dira) bete-
behar dute beren mugimendu-askatasuna-
ri, beharrezko ikuseremuari eta gidatzeko 
etengabe arreta emateari eustea, betiere 
beren segurtasuna eta bideko gainerako 
erabiltzaileena bermatze aldera. Xede ho-
rretarako, bereziki zaindu beharko du jarrera 
egokia edukitzea eta gainerako bidaiariek ere 
eduki dezatela, bai eta garraioan daramatzan 
animaliak zein objektuak egoki kokatzea ere, 
gidarien eta besteen artean interferentziarik 
egon ez dadin.

Beste betebehar batzuk, honako hauen aurrean:

  Hiri-garraioa: alde batera mugitzea bidaiarien 
garraio kolektiboko ibilgailuei errazteko gera-
lekuetatik atera daitezen.

  Larrialdiak: bidea erraztu behar da, alde bate-
ra eginez edo geratuz.

  Premiazko-egoerak: trafiko-istripurik gerta-
tuz gero, laguntza eman edo eskatzeko be-
tebeharra, istripua seinaleztatu eta ibilgailua 
leku egokian uzteko betebeharra, ahalik eta 
lasterren erretiratu dezaten.

  Ziklomotorrak: argi laburrak piztuta, beti.

  Zirkulazio trinkoko ordutegia: 07:30 – 09:00; 
12:30 – 15:00 eta 17:00 – 20:00. Ahalik eta gu-
txien ibili.

Heriotza-
probalitatea

harrapaketetan
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ONGI
ibili
OINEZ

ONGI
ibili
PATINETEZ, IRRISTAILUZ
ETA MONOPATINEZ

OINEZKOAK PATINAK ETA MONOPATINAK, GIZA
INDARRAZ ETA INOLAKO LAGUNTZARIK 
GABE MUGITZEN DIRENAK

  Oinezkoen guneetan barna zirkulatzen 
ahalko dute: espaloietan, parke zein pa-
sealekuetan eta bizitegi-kaleetan. Galtza-
dak eta bizikleta-bideak gurutzatzeko, sei-
naleztatutako igarobideak erabiliko dituzte.

  Baimendutako obrek espaloia okupatzen ba-
dute, seinaleztaturik egonen dira, eta oinezkoei 
arriskurik gabe igarotzeko bidea utziko diete.

  Oinezkoen gunea da goratutako edo beste 
nolabait mugatutako bide zatia, eta barne 
hartzen ditu espaloiak, nasak eta pasealekuak.

  Oinezkoen guneetatik igarotzeko salbues-
pen-baimena duten ibilgailuek gehienez
10 km/h-ko abiaduran zirkulatu dezakete, 
oinezkoei lehentasuna emanez. Bizitegi-ere-
muetan 20 km/h da abiadura muga.

  Oinezkoek zirkulazio-eremu osoa erabil de-
zakete bizitegi-eremuetan; bertan jolasean 
aritzea eta kirola egitea baimenduta dago. 
Ez diete ibilgailuen gidariei traba egin behar 
arrazoirik gabe.

Oinezkoendako mugak:

  Ez da osatuko beste pertsona batzuei tra-
ba egiten dieten lagun-multzorik.

  Autobusetara bakarrik sartzen ahalko da 
horretarako mugatutako eremuetan.

  Ez dute galtzada eta bizikleta-biderik in-
badituko, ezta haietan geldituko ere.

  Monopatinek patin eta patineteek baino 
muga zorrotzagoak dituzte, galgatzeko 
gaitasun txikiagoa dutelako, eta arriskuga-
rriagoak izan daitezkeelako.

  Oro har, ezin dira galtzadatik ibili, ezta bi-
degorri ez-bereizietatik ere.

  Bizikleten abiadurara egokituko dute berea 
bizikleta-bideetan ibiltzen direnean, eta 
espaloietan barna ez dute gaindituko oinez 
dabiltzanen abiadura eta beren mugimen-
duak egokituko dituzte oinez dabiltzanen 
mugimenduen arabera, haiei eragozpenik 
edo arriskurik sortu gabe.

  Patinak, patineteak edo antzeko gailuak 
ibiltzen ahalko dira honako hauetan zehar:

• Oinezkoen guneak.

• Bizitegi-kaleak.

• Espaloiak.

• Bidegorri babestuak.

• Bizikleta-espaloiak.

• Ziklo-bidexkak.

• Parkeak eta pasealekuak.

Aulki edo trizikloz zirkulatzen 
duten mugikortasun urriko 

pertsonek lehentasuna
izanen dute gainerako

oinezkoen aldean.

Alde Zaharrean patinetez baldin banoa, kas-
koa jantzi behar dut? (21.4. art). Bai. Patinete 
elektrikoan zirkulatzean beharrezkoa da kaskoa 
erabiltzea, norberaren babeserako. Horrez gain, 
Ilunabarretik egunsentira eta ikusmen eskaseko 
egoeretan nahitaezkoa da txaleko islatzailea eta 
aurrealdeko zein atzealdeko argiak erabiltzea.

Mugikortasun urria edukitzeagatik ibilgailu ele-
ktriko bat erabiltzen duenak, zirkulatu dezake 
espaloian? (21-1 art.) Bai, oinezkotzat joko baitira.

Nola jakin daiteke zer kategoriatakoa den MPI 
bat? Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren agindu 
batean hartutako irizpideari men egiten zaio, eta 
horrek 3 kategoriatan banatzen ditu, gehieneko 
abiaduraren eta masaren arabera.
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ONGI
ibili
MUGIKORTASUN PERTSONALEKO
IBILGAILUZ (MPI)
MUGIKORTASUN PERTSONALEKO 
IBILGAILUAK (MPI) ETA PATIN ELEKTRIKOAK

  Arau hauetatik kanpo daude desgaitasun fisi-
koren bat duten pertsonek soilik erabiltzeko 
ibilgailuak eta 6 km/h-ko abiadura gainditzen 
ez dutenak.

  Garrantzitsua da zuk ikustea, baita besteek 
zu ikustea ere. Ilunabarretik egunsentira eta 
ikusmen eskaseko egoeretan nahitaezkoa da 
txaleko islatzailea eta aurrealdeko zein at-
zealdeko argiak erabiltzea.

  Kaskoa nahitaezkoa da, eta MPIaren doku-
mentazio teknikoa gainean eraman behar da.

  Gutxieneko adina: 14 urte.

  DGTk 3 kategoria ezartzen ditu MPIetarako. 
Mota hauek daude, gehieneko abiaduraren eta 
masaren arabera:

• A mota: 20 km/h arte.

• B mota: 30 km/h arte.

• C mota: 45 km/h arte.

• Hortik gorako abiadura hartzen badute zi-
klomotortzat jotzen dira (DGTren irizpideak).

  A eta B motek ezin dute bidaiaririk garraiatu.

A mota, 20 km/h arte; B mota, 
30 km/h arte; C mota, 45 km/h 
arte. Hortik gorako abiadura 
hartzen badute ziklomotortzat 
jotzen dira (DGTren irizpideak).

Zirkulatu daiteke bizite-
gi-kaleetan? (31-2 art.) Hala 
bizikletek nola MPIek S-28 zu-
tikako seinalea duten bizite-
gi-kaleetan zirkulatu dezakete, 
betiere aintzat hartuta bertan 
zirkulazio-arau bereziak direla 
aplikagarri (Ordenantzaren 15. 
artikulua).

Hori horrela, ibilgailuek har de-
zaketen gehieneko abiadura 20 
km/h-an ezarri da, eta gidariek 

lehentasuna eman behar diete 
oinezkoei. Ildo horretan, Alde 
Zaharrerako sarbide gehienetan 
bizitegi-kalearen seinalea dago, 
eta are, bizikletak zirkulazioaren 
kontrako noranzkoan ibiltzea 
baimentzen dute, “noranzko 
debekatua” seinaleak “bizikletak 
izan ezik” seinaleaz lagundurik 
daudenean.

Desgaitasunen bat duen per-
tsona batek patinete elektri-
ko “arrunt” batez zirkulatzen 
badu, espaloian joan daiteke? 
Desgaitasunen bat badute 21-1 
artikuluan daude barne harturik.

Kanpo geratuko dira: b- Bakar-
bakarrik desgaitasun fisiko-
ren bat dutenek erabiltzeko 
diren ibilgailuak. Desgaitasuna 
duten pertsonak oinezkotzat 
joko dira motor elektriko batek 
bultzatutako aulkiez edo scoo-
ter elektrikoz ibiltzen direnean. 
(Bide Segurtasunari buruzko 
Legearen I. Eranskina).

  Toki hauetan barna zirkulatu dezakezu:

• Seinaleztatutako bizikleta-bideetan, sal-
bu eta babes-elementurik gabeko bide-
gorrietan.

• Bizitegi-kaleetan, parke zein pasealekue-
tan eta ibai-parkean, baldin eta oinezkoak 
errespetatzen badira, neurrizko abiaduran 
zirkulatzen bada eta aurreratzean 1,5 metro 
baino gehiagoko tartea uzten bada. Hori 
bete ezean, MPItik jaitsi behar da.

• B eta C motako MPIek 30 km/h-ko abiadu-
ra-muga duten kaleetan zirkulatzen ahal dute..

  Oinezkoen pasabideak zeharkatzeko MPItik 
jaitsi behar da, eta oinez gurutzatu, salbu eta 
pasabideak ziklistendako badira, orduan ibil-
gailu gainean gurutzatu baitaiteke.
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ONGI
ibili
BIZIKLETAZ

MUGIKORTASUN BERTIKALA BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA

  Hiri-igogailuen erabilera publikoa da, he-
rritar guztientzat, ez pertsona edo talde 
batzuentzat soilik.

  Mugikortasun urriko pertsonak lehenta-
sunez sar daitezke.

  Gehieneko muga: 2 bizikleta kabinan, bi-
daia bakoitzeko.

  Lagun egiteko animaliek lotuta eta mutu-
rrekoa jarrita joan beharko dute, edo ku-
txan sartuta.

  Debeku da erretzea, zaborra uztea eta 
igogailua erabiltzea tamaina handiko gau-
zak, obra-materialak, makinak edo erais-
te-hondakinak garraiatzeko.

  Norberaren segurtasunagatik, OSO ga-
rrantzitsua da zuk ikustea eta besteek zu 
ikustea. Erabili argiak gauez, eta eraman 
txirrina. Gauez eta ikusmen urria dagoenean, 
txirrina eraman beharko duzu, aurreko posi-
zio-argi zuria, atzeko posizio-argi gorria, eta 
atzealderako islatzaile gorria (33. art.).
  Hirian, kaskoa ez da nahitaezkoa, salbu eta 
16 urtetik beherakoentzat (33-2 art.).
  Toki hauetan barna zirkulatu dezakezu: (25. art)
• Galtzadan, beste edozein ibilgailu bezala 

eta erreiaren erdialdetik, ahal dela eskui-
neko erreitik.

• Seinaleztatutako bizikleta-bideetan, bi-
degorrietan eta ziklo-bidexketan.

• Oinezkoen kaleetan, parke zein pasea-
lekuetan eta ibai-parkean, bakarrik oi-
nezkoak errespetatzen badira, neurrizko 
abiaduran zirkulatzen bada eta aurreratzean 
1,5 metro baino gehiagoko tartea uzten bada. 
Hori bete ezean, bizikletatik jaitsi behar duzu.

• Bizitegi-eremuetan fatxadetatik 2 me-
trora zirkulatu behar duzu, ahal dela 
kalearen erdialdetik.

• Seinaleztaturik dauden bizitegi-eremuetan, 
zirkulaziorako noranzko bakarra duten bi-
deetan bi noranzkoetan zirkulatu dezakezu..

ONGI
ibili
HIRI IGOGAILUETAN
ETA ARRAPALATAN

Zirkulatu daiteke bizikletaz 
Karlos III.etik? Bizitegi-eremut-
zat jotzen da, hortaz, bai; BAINA 
BAKARRIK oinezkoek duten le-
hentasuna errespetatzen badu-
te, neurrizko abiaduran zirkulatu 
eta oinezkoak aurreratzeko 1,5 
metro baino gehiagoko tartea 
utzita eta fatxadetatik gutxienez 
2 metrora ibiltzen bada. Jendet-
za baldin badago, bizikletatik jait-
si beharko da, eta oinez jarraitu, 
bizikleta eskutan. (32. art).

Zirkulatu daiteke bizikletaz le-
rro etenaz margotutako espa-
loietan? (29.3 art.) Salbuespen 
jakin batzuetan bai, ez badago 
bidegorririk eta bidean ez bada-
go 20-30 km/h-ko abiadura-mu-
garik (Udalak txostena egin be-
harko du aurrez).

Zein da adin muga espaloietan 
bizikletaz zirkulatu ahal izate-
ko? 14 urte, eta 2 helduz lagun-
duta joan daiteke.

Zein adinera arte da nahi-
taezkoa kaskoa erabiltzea bizi-
kletaz zirkulatzeko? 16 urte arte.

Adinekoek zirkulatu dezakete 
bizikletaz espaloietan? (29.6 
art.) “Adinekoa” izateak ez du 
zertan bat etorri horretarako 
baimendutako kasuekin. Baime-
na dute espaloi gainean bizikletaz 
zirkulatzeko mugikortasun urri-
ko pertsonek, betebehar izanen 
dutelarik oinezkoen lehentasuna 
errespetatzea eta abiadura oi-
nezkoen abiadurara egokitzea.

Zirkulatu daiteke bizikletaz La-
brit eta Beloso aldapetako es-
paloietan? Ordenantzarekin bat, 

ez. Baliteke hortik zirkulatu ahal 
izatea hori baimentzen duen 
udal-txostena egiten bada (29.3 
ART.), betiere oinezkoen lehenta-
suna errespetaturik.

Zirkulatu daiteke bizikletaz 
espaloietan kasuren batean? 
Berez debeku da (29.2 art.), sal-
bu 14 urtetik beherakoentzat eta 
haiek laguntzen ahal dituzten bi 
helduentzat (29.6 art.), mugikor-
tasun urriko pertsonentzat (29.3 
art.) eta seinaleztatuko espaloie-
tan, betiere udalaren aurretiazko 
baimenaz eta seinaleztapenaz, 
baldin eta espaloi horietan ez 
badago ziklistendako beste 
aukerarik edo 20-30 km/h-ko 
abiadura-mugarik.

Mugikortasuneko Ordenantzaren 
29. artikulua: Debeku da bizikletak 
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  Oinezkoen pasabideak zeharkatzeko bizikle-
tatik jaitsi beharko duzu.

  Ziklisten pasabideak zeharkatzean, moteldu 
abiadura eta ziurtatu ikusi zaituztela hura pe-
dalei eraginez gurutzatu aurretik. Zuk daukazu 
lehentasuna.

  Bidegorririk badago, zure aukera da hura era-
biltzea edo galtzadan joatea (25-3 art.).

  Bizikletan beste bizikleta batekin paraleloan 
zirkulatu dezakezu, edo biko ilaratan errei 
berean.

  Bizikletan, 7 urte arteko haurrak garraia dit-
zakezu aulki homologatuetan.

  Zama garraia dezakezu atoian, baldin eta 
banderatxo deigarria badu ikusteko moduko 
altueran, bai eta atzeko posizio-argi gorria eta 
atzealdeko islatzaile gorria ere.

  Oinezkoek bidegorria gurutzatu dezakete, bai-
na ezin dute bertan ibili ezta haietan geratu ere.

  Ezin duzu zirkulatu soinu-kaskoak edo entzun-
gailuak erabiliz.

  Ezin duzu zirkulatu uhalaz loturiko animaliez 
lagunduta, eta beste ibilgailuek ezin zaituzte 
herrestan eraman.

  Ezin duzu zirkulatu garraio publikorako erre-
serbaturik dauden erreietan barna.

  Ezin duzu zirkulatu espaloietan barna, ho-
nako kasu hauetan izan ezik:
• 14 urtetik beherakoa laguntzen ari bazara 

gehienez 2 heldu joan daitezke harekin.

• Mugikortasun urriko pertsona bazara.

• Salbuespenez hala seinaleztatutako espa-
loietan, ez badago bidegorririk eta bidean ez 
badago 20-30 km/h-ko abiadura-mugarik 
(Udalak txostena egin beharko du aurrez).

  Ezin dira bizikletak lotu ez zuhaitzetara ez 
markesinetara.

  Bizikletak aparkatzeko euskarrietan lotu dai-
tezke bizikletak, baita beste toki batzuetan ere, 
baldin eta ez badituzte pertsonen eta ibilgai-
luen joan-etorriak oztopatzen eta igarotzeko 
gutxienez 2 metroko tartea uzten bada.

  Abandonaturiko bizikletak edo kalteak dire-
la medio mugitzeko erabili ezin daitezkeenak 
Udalaren biltegira eramaten ahalko dira.

  Udalak bizikleta-erregistro bat sortuko du, 
boluntarioa.

espaloietan eta oinezkoen gunee-
tan ibiltzea.

- 3. zenbakia: Espaloien gainean 
salbuespenez baimentzen aha-
lko da, betiere seinaleztaturik, 
Udalak horren aldeko txosten 
teknikoa emanez gero, bizikle-
ten zirkulaziorako beste auke-
rarik ematen ez den kaleetan, 
horiek ez badaude seinaleztatu-
rik 30 km/h-ra mugatutako kale 
edo bizitegi-kale gisara.

Hori horrela, espaloia biziklete-
tarako espaloi gisa seinaleztatu 
dadin 3. zenbakian aipatzen di-
ren betekizunak bete behar dira: 
Udalaren aurretiazko txostena, 
ziklistendako beste aukerarik ez 
egotea eta zirkulazioa bareturik 
ez egotea (30 km/h-ko muga).

Zirkulatu daiteke bizikletaz 
parke eta lorategietan? Esate-
rako, Ziudadelan, Gaztelugibe-
len, Mendillorriko lorategietan... 
(32. art.) Bai, BAINA BAKARRIK 
oinezkoen lehentasuna erres-
petatzen bada, neurrizko abia-
duran zirkulatzen bada eta oi-
nezkoak aurreratzeko 1,5 metro 
baino gehiagoko tartea utzita. 
Jendetza baldin badago eta ezin 
badira baldintza horiek bete, bi-
zikletatik jaitsi beharko da, eta 
oinez jarraitu, bizikleta eskutan.

Zirkulatu daiteke bizitegi-kalee-
tan? (31-2 art.) Hala bizikletek no-
la MPIek S-28 zutikako seinalea 
duten bizitegi-kaleetan zirku-
latu dezakete , betiere aintzat 
hartuta bertan zirkulazio-arau 
bereziak direla aplikagarri (Orde-
nantzaren 15. artikulua).

Hori horrela, ibilgailuek har 
dezaketen gehieneko abiadu-
ra 20 km/h-an ezarri da, eta 
gidariek lehentasuna eman 
behar diete oinezkoei. Ildo 
horretan, Alde Zaharrerako 
sarbide gehienetan bizite-
gi-kalearen seinalea dago, eta 
are, bizikletak zirkulazioaren 
kontrako noranzkoan ibiltzea 
baimentzen dute, “noranzko 
debekatua” seinaleak “bizikle-
tak izan ezik” seinaleaz lagun-
durik daudenean.
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Ibilgailu motordunak Txirrindulariak
Mugikortasun 

pertsonaleko ibilgailuak 
(A eta B motak)

Espaloiak Ez
Ez

Salbu 14 urtetik beherakoak 
laguntzeko

Ez

50 km/h mugako kaleak Bai Bai
Erreiaren erdialdetik

Ez

30 km/h mugako kaleak Bai Bai A mota: Ez B mota: Bai

20 km/h mugako 
bizitegi-kaleak

Bai
Oinezkoek dute 

lehentasuna

Bai
Oinezkoek dute 

lehentasuna

Bai
Oinezkoek dute lehentasuna

Oinezkoak Ez Muga: 10 km/h Muga: 10 km/h

Garraio publikorako erreia Ez Ez Ez

Oinezkoen pasabidea Gelditu behar dute
Ez

Oinez gurutzatu behar 
dute

Ez
Oinez gurutzatu behar dute

Ziklisten pasabideak Gelditu behar dute Bai
Pedalei eraginez

Bai
Pedalei eraginez

Bizikleta-bideak Ez Bai Bai

Parkeak, pasealekuak eta 
ibai-parkea Ez

Bai
Oinezkoek dute 

lehentasuna

Bai
Oinezkoek dute lehentasuna

Ezaugarriak A B C0 C1 C2
Gehieneko abiadura 20 km/h 30 km/h 45 km/h 45 km/h

Masa ≤ 25 kg ≤ 50 kg ≤ 300 kg ≤ 300 kg

Gehieneko edukiera 
(lagun-kop.) 1 1 1 3

Gehieneko zabalera 0,6 m 0,8 m 1,5 m 1,5 m

Gehieneko biraketa-
erradioa 1 m 2 m 2 m 2 m

Arriskua aurrealdean 1 3 3 3

Gehieneko garaiera 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m

Gehieneko luzera 1 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m

Txirrina EZ BAI BAI BAI

Frenoa EZ BAI BAI BAI

Salgaien hiri-garraioa EZ EZ EZ EZ BAI

Bidaiarien garraioa, 
prezio bat ordainduta EZ EZ EZ BAI EZ

Mugikortasun Pertsonale- 
ko Ibilgailuak sailkatzeko 
kontuan hartzen dira, ba-
tetik, garaiera, eta, beste-
tik, harrapaketa bat gerta-
tuz gero pertsonei kalteak 
eragiten ahal dizkieten 
angelu arriskutsuak.

Angelu arriskutsutzat jo- 
tzen dira 110°-tik behera- 
koak, MPIaren noranzkoan 
orientaturik.

LABURREAN, ONGI ibili


