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1. KASTIRATAS JA MILLISEID VÕIMALUSI SEE KASUTAJALE
PAKUB
1.1 Mis on kastiratas?

Perekond, kes loobub nädalavahetuseks autost ja ajab asju kastirattal. Dave Hoverman, Abbey Smith ja nende neli last.
Allikas: New york Times. Autor: Jason Henry

Kastiratas on jalgratas, mis on
Nimetusi eesti keeles:
kastiratas, kaubaratas,
kargoratas, transpordiratas.
Ka Tallinna tänavatel tuntud
velotaksod on kastirattad.

disainitud mahutama rohkem kui
tavalise jalgratta pakiraam või korv.
Kastirattaga saab uksest ukseni
vedada

raskeid

pühadeks

koju

poekotte,
jõulukuuse

tuua
või

kevadel aeda uut mulda. Sama hästi sobib kastiratas ka inimeste ja lemmikloomade
transportimiseks. Saab öelda, et kastiratta kasutusvõimalusi piirab vaid kasutaja
fantaasia. Vastavalt kasutaja vajadustele varieerub ratta kandevõime, disain, mehaanika
ja lisavarustus ning sellest tulenevalt ka hind.

1.2 Kastiratta eelised
Kastirattaid on nii tavalisi kui ka elektrilisi. Elektrilised rattad teevad liikumise mugavaks
ka juhul, kui on soov vedada rasket koormat või kui teekond ei ole tasane.

Linnast välja. Fotol on Trike tüüpi kastiratas. Autor: Wout Verlinden

Kastiratta kasutuselevõtt loob lisaväärtust mitmel viisil:
Kiirus ja ligipääsetavus. Kastirattaga saab sõita uksest ukseni, jääb ära parkimiskoha
otsimise ja parkimise eest maksmise vaev. Näiteks on kasutajad välja toonud, et lastega
mänguväljakutel käimine on mugavam kui autoga, sest saab sõita otse liivakasti äärde ja
ka vajalikud asjad saab vaevata kastis kaasa võtta.
Niisamuti saab aianduskeskusest mulda osta ja
sellega otse kasvuhoone ukseni sõita. Korraliku
taristu olemasolul on kastiratas kiire ja paindlik
liikumisvahend, aga ka ilma ideaalse taristuta on
kastiratas kiiruse poolest autoga paljudes Eesti
linnades

konkurentsivõimeline.

Seda

eriti

lühematel (kuni 2,5 km) distantsidel. Kastirattaga
sõites ei ohusta ka ummikud ning mitmel pool
saab kasutada otseteid, näiteks sõita läbi pargi.
Tervis ja heaolu. Mitmed uuringud näitavad
jalgrattaga liikumise positiivset mõju südame-

Laps väsis rattasõidust ja teekond jätkus vanema
kastiratta kastis istudes.
Allikas: Instagram, kasutaja Kastiratas

ja veresoonkonnahaiguste ning vähktõve ennetamisele, samuti vaimsele tervisele1.
Kastiratta kasutajad märgivad, et kastirattaga liikumine võimaldab nautida aega, mis
kulub ühest kohast teise liikumisele. Harilikult meeldib ka lastele väga kastirattaga sõita,
seega saab nad hea tujuga värske õhu kätte, lasteaeda ja kooli toimetada. Kastirattaga
sõites märkab ka uut ja huvitavat linnaruumis. Linnaruumi märkamine pakub huvitavaid
kogemusi, sotsiaalset kontakti ja ühendust kogukonnaga - see kõik panustab inimeste
üldisesse heaolusse. Kastirattaga liikumine on hea võimalus üldfüüsilist tervist toonuses
hoida ja samal ajal tegeleda vajalike igapäevatoimingutega.

Suvine koosviibimine pargis. Kastiratastega on mugav kõik vajalik ja meelepärane kaasa võtta. Fotol on nii Trike
kui Long John tüüpi kastirattad. Allikas: Instagram, kasutaja Kastiratas

Kulude kokkuhoid. Kastiratta kasutajad märkavad kulude kokkuhoidu, sest sõidavad
vähem isikliku auto või taksoga. Võrreldes autoga on kastirattaga liikumine oluliselt
soodsam, peamiselt kütusekulude, parkimistasude ja autohoolduskulude puudumise
Bauman, A., De Geus, B., Kohlberger, T., Oja, P., Reger-Nashh, B., Titze, S., Krenn, P. (2011). Health benefits of cycling: A systematic
review.
Scandinavian
Journal
of
Medicine
and
Science
in
Sports.
Kättesaadav
veebis:
https://www.researchgate.net/publication/51054095_Health_benefits_of_cycling_A_systematic_review
1

tõttu. Elektrimootoriga kastirattaid
tuleb küll laadida, kuid see on palju
soodsam kui bensiin või diislikütus.
Panus paremasse avalikku ruumi ja
kliimamuutuste

leevendamisse.

Järjest enam hindavad inimesed oma
elustiili
Kastirattaga toidupoest koju. Fotol on Long John tüüpi kastiratas.
Autor: Hannes Lents

mõju

keskkonnale.
kastiratas

ümbritsevale

Lisaks
on

sellele,

et

keskkonnasõbralik

liikumisvahend, võtab see ka vähem
ruumi kui peamine alternatiiv ehk
isiklik sõiduauto.
Tänu sellele jääb rohkem võimalusi
turvalisema, põnevama ja rohelisema avaliku ruumi kujundamiseks, mis omakorda
suurendab sotsiaalset sidusust, parandab ettevõtete käivet ja annab inimestele
motivatsiooni rohkem liikuda ja sellega oma tervist hoida.

Ehitusmaterjalide transport Long John tüüpi kastirattal. Rattale on ühendatud ka järelkäru. Autor: Hannes Lents

Pere jõulukuuske koju viimas.. Fotol on Trike tüüpi kastiratas. Allikas: Instagram, kasutaja Kastiratas

Samuti hoiavad ratturid kokku tervishoiukulusid. Igapäevane rattasõit hoiab üldfüüsilise
vormi toonuses ja säästab taristule kuluvat raha, sest rattateede rajamise ja hooldamise
kulud on pikas perspektiivis soodsamad kui autokeskse linnakeskkonna arendamine.

Sümboolsed

ja

visuaalsed

väärtused. Igapäevane jalgrattasõit
kooli,

kohvikusse,

kinno

või

toidupoodi võib anda ka võimaluse
kunstiliseks eneseväljenduseks läbi
stiili. Miks mitte sõita kontsakingade
või viigipükstega, täpselt nii nagu tol
päeval

ennast

stiili

kaudu

väljendada soovitakse. Ka ratas ise
võib olla stiilielement.
Nii mõnigi kasutaja on märkinud, et
võimalus kastiratast kasutada annab
vabaduse tunde. Näiteks Hollandis
seostatakse

kastiratastega

iseseisvust ja professionaalsust, eriti
naiste puhul.

Foto moeajakiri Vogue artiklist, mis käsitles rattasõidu stiilsust ja
sobivaid rõivaid. Allikas: vogue.com. Autor: Cass Bird

1.3 Kastirataste kasutajate kogemused
“Kasutan kastiratast laste lasteaeda ja trenni viimiseks, ise lihtsalt linnas liikumiseks,
suuremate asjade (nt toidukotid) transportimiseks. Kastiratas on kiirem kui jalgsi
käimine, põnevam ja tervislikum kui autoga liikumine.”
“Kasutan kastiratast, et saaks mugavasti transportida oma väikseid lapsi, keda on tavalise
jalgratta peale mahutamiseks liiga palju. Eelistan ratast autole, mõeldes keskkonnale ning
istuvale eluviisile.”

“Kastiratta eelis auto ees on see, et saab kohe mänguväljakule või parki kohale sõita ja ei
pea laste ja asjadega kusagilt
parklast edasi jalutama.”
“Saan kõik kolm last kaasa võtta
ja omas graafikus ning soodsalt
liikuda.”
“Meeldiv on õues olla ja ennast
tegemiste käigus liigutada;
meeldib, et see asendab autot,
mis on hea, sest on palju odavam,
tasuta trenn.”
“Kastiratas võimaldab vedada ka
pere

nädala

aianduskeskusest

poekotte

või
taimi-

mullakotte. Ühesõnaga, ei pea
poes olles mõtlema, mida ja kui
palju ostan ja kuidas ostud koju
saan.”

Lemmikloomadega lillepoes.
Allikas: Instagram, kasutaja Junithedoodle

Kastirattaga mänguväljakule. Fotol on Trike tüüpi kastiratas. Autor: Wout Verlinden

1.4 Kastirataste kasutamise kasvutred Euroopas
Kastirataste müügiandmete uuringu järgi on kastirataste müük Euroopas kasvanud.
Projekti CityChangerCargoBike käigus tehtud uuringu tulemused põhinevad 38 kastiratta
kaubamärgi tootja anonüümsetel müügiandmetel. Uuringu tulemused näitavad
kastirataste müügi 60%-list kasvu 2019. aastal ja vaatamata koroonaviiruse kriisile
eeldatati jätkuvat kasvu ka 2020. aastal. 2018. aastal müüsid uuringus osalejad 17800
kastiratast, 2019 aastal 28500 ning eeldatav müüginumber 2020. aastaks oli 43 600.
Uuring jätkub ja uued tulemused esitatakse 2021. aasta kevadel2.
Kastirattas on populaarsed ka Soomes ja Rootsis. Viimastel aastatel algatatud erinevaid
kastiratastega seotud projekte, mis on saanud positiivset vastukaja ja toonud kastirattad
tänavatele. Soomes ja Rootsis viidi läbi sarnane algatus, kus korteriühistutele anti
kasutada elektritoega kastirattad. Soome osalejad märkisid, et kastirattaga on mugav
teha argitoimetusi, aga sõita ka kaugemale, kuhu igapäevaselt ei satu. Samuti hindasid
osalejad oma panust CO₂
Näiteid kastiratta kogukondadest ja
mõjuisikutest sotsiaalmeedias:
Bike Helsinki algatus andis
• Instagram @cargobike_living
(Eesti)
Helsingi
teismelistele
• Instagram @kastiratas ja
võimaluse kujundada ja
facebooki grupp nimega
Kastiratas (Eesti)
ehitada
ise
kastiratas,
• Instagram @carryshitolympics
noored
said
tutvuda
(üle ilma)
rattamehaanika algtõdedega
• Instagram @cargobike_stockholm
(Rootsi)
ja luua rattad, millega on
• Instagram @bullittdaddyhamburg
pilkpüüdev sõita6.
(Saksamaa)
• Instagram
@cargobikescollective (NYC,
USA)
2
First European Cargo Bike Industry Survey. 2020. CityChangerCargoBike project. Kättesaadav veebis:
• Instagram @cargobikemomma
http://cyclelogistics.eu/sites/default/files/downloads/Survey_market_sitze_results.pdf
3 Korteriühistute kastiratta algatus. Tagasiside. Kättesaadav
(NYC,
USA)
veebis: https://www.youtube.com/watch?v=ppmpsSRI2sQ
(soome
vähendamisesse3

4

5.

Box

keeles)
4 Updates from Helsinki's E-bike promotion campaign. 2019. BSR Electric. Kättesaadav veebis:
https://www.bsrLevinud teemaviited kastiratta
electric.eu/news/updates-from-helsinki-s-e-bike-promotion-campaign
5 Korteriühistute kastiratta eksperiment Stockholmis. Kättesaadav veebis: https://www.mitti.se/nyheter/test-med-cykelpool-skakasutajate seas sotiaalmeedias, mis
minska-bilresorna/reptau!NkxEoeRb7IweZWVmhtIjA/?fbclid=IwAR0KH9oqzlc6ymG4-LEqXW3JWDy9QtAls2x6on kasutusel ka Eestis:
Pz7X3HLF0sq18S1ODnQnwE (rootsi keeles)
6 Seppälä, M. Bof Bike Helsinki: Cargo Bikes Made by Youngsters. Kättesaadav veebis: https://www.bikecitizens.net/box-bike#rõõmusteekond, #linnadinimestele,
helsinki-cargo-bikes-made-by-youngsters/

#kastiratas, #kastigaratas,
#onelesscar

Tunnetuslikult on kastirattaid tänavapildis rohkem nii meie naaberriikides kui ka
Tallinnas ja Tartus. Üle maailma on loodud mitmeid sotsiaalmeedia kogukondi, kes
jagavad oma argitoimetusi kastirattal, arutlevad probleemsete kohtade üle ja jagavad
nõuandeid teistele kasutajatele. Eestis on sellisteks kogukondadesk Facebooki grupp
nimega Kastiratas, samanimeline Instargami kasut

Suvepäev Balti Jaama turul. Autor: Hannes Lents

2. KASTIRATTAGA (TARTU) TÄNAVATEL
2.1 Enamlevinud barjäärid ja lahendused
Kastirataste

kasutajad

puutuvad

igapäevaselt kokku erinevate takistustega,
mis mugavat rattakasutust pärsivad. Samuti
on

ühiskonnas

levinud

hinnangud

ja

arusaamad, mis maalivad tegelikkusest
negatiivsema

pildi.

Kitsaskohad

on

leevendatavad praktilise kasutajakogemuse
jagamise teel ning lahendatavad rattaliiklust
arvestava linnaplaneerimise ja poliitiliste
meetmetega.
Kastiratta hind õigustab ennast. Tihti
tuuakse välja kastiratta kallis hind ja
ostutoetuse

puudumine.

Kastirataste

hinnad varieeruvad 2000-12000 euro vahel.
Hinna kaalumisel soovitavad kasutajad
arvestada, et kastiratas ei ole võrreldes
alternatiividega

kallis

ja

selle

ülalpidamiskulud on tunduvalt väiksemad.
Kasutajad soovitavad ostusoovis selgusele
jõudmiseks kastiratas esmalt rentida.
Sobiv taristu on oluline. Mitmed kasutajad
on toonud välja turvatunde puudumise
kastirattaga liiklemisel. Turvatunde vajadus
kasvab veelgi lapsi vedades. Kastirattaga
sõitmiseks eelistatakse rohealadel asuvaid
teid, füüsiliselt eraldatud jalgrattateid või
laiu

kergliiklusteid.

Kastiratas

äärekivide suhtes tundlikum.

on

Kastiratta kasutajate
praktilised näpunäited ja
soovitused

ka

- Kolmerattalise kastirattaga
pole
talvine
libedus
probleemiks,
aga
sügavate
lumeroobastega
sõiduteedel
võib olla ebamugav sõita, sest
ratas ei mahu ühte roopasse
ära ja vajub viltu. Võimalusel
vali liikumiseks ratta- ja
kergliiklusteed
või
korralikult
puhastatud
sõiduteed.
- Kastirattaga ei saa selle
suuruse
tõttu
kuigi
hästi
kasutada
otseteid
või
kõnniteelt 'lõigata'. Kui oled
harjunud tavarattaga selliseid
manöövreid
sooritama,
siis
võib
kastirattaga
rangelt
selle jaoks mõeldud taristule
ja sõiduteedele jäämine olla
harjumatu.
Kasuks
tuleb
marsruudi eelnev planeerimine.
- Kolmerattalise kastirattaga
kurve
võttes
tasub
olla
ettevaatlik. Kui hoog on suur
ja
kurvi
siseküljepoolse
esiratta
alla
jääb
mõni
ebatasasus
(äärekivi,
lumehunnik vms), siis võib
kastiratas ümber minna. Aitab
kurvides hoo maha võtmine ja
kehaga
kurvi
poole
kallutamine.

Kastirataste kasutajad soovitavad eelnevalt teekonna ette planeerida. Ajapikku kujuneb
välja sobivate teede võrgustik ning harjumuspärane trajektoor. Samuti soovitatakse
enne nurga tagant väljumist rattakella tilistada. Lapsi vedades kaitseb põrutuste eest
lisavarustus ja libeduse korral talverehvid. Mõni omavalitsus (näiteks Tartu) on
koostanud ka rattateede kaardi või isegi spetsiaalselt kastiratta jaoks sobivate
marsruutide kaardi, mida tasub uurida teekonna planeerimisel. Lisaks saab ettepanekud
ja info sobimatute lahenduste või puuduliku teehoolduse kohta edastada linnavalitusele,
et anda märku teema olulisusest.

Mikkel Bentsen ja tema leiutatud Gröönimaa oludesse sobiv kastiratas AsasarA. Nuuk, Gröönimaa.
Allikas: cargobikefestival.com

Hoiustamiseks on erinevaid lahendusi. Levinud on ka mure, et kortermajade juures ei
ole kastiratast tihti võimalik mugavalt ja turvaliselt hoiustada. Kastiratast on mugav
hoiustada näiteks maa-aluses parklas või majaesises kuuris, tihti hoitakse rattaid ka
keldris.

Kui eelnimetatud võimalused
puuduvad,
Kastiratta kasutajate praktilised
näpunäited ja soovitused
- Kui kõhkled kastiratta ostmisel
selle kõrge hinna tõttu, siis laena
enne
ostmist
kastiratas
mõnelt
sõbralt
prooviks
või
kasuta
lühiajalise rendi võimalust. Nii saad
proovida, kas ja kui siis millist
tüüpi kastiratas Sulle sobib.
- Sõiduteel sõites sõida julgelt
sõiduraja keskel. Kastiratas on nii
lai, et isegi tee serva hoides ei jää
autojuhtidele piisavalt ruumi, et
sõidurajalt lahkumata kastirattast
turvaliselt mööduda. Sõidutee serva
hoides võib mõni hoolimatu autojuht
püüda Sinust ohtlikult lähedalt mööda
'pressida',
samas
kui
sõiduraja
keskel sõites näeb autojuht juba
kaugelt, et ta mahub mööda vaid juhul,
kui vastassuunast pole ühtki sõidukit
tulemas. Ära karda olukorda, kus
autojuht peab Sinu taga kiirust
alandama ja turvaliseks möödumiseks
sobivat
hetke
natuke
ootama
sõidutee on mõeldud ühtviisi nii
kastiratturi kui autojuhi jaoks.
- Naudi möödujate tähelepanu ja
üllatumist!
Iga
kord,
kui
kastirattaga sõidad, muudad paljude
inimeste
arusaama
liikumisvõimalustest linnas ning heal
juhul inspireerid mõnd neist ka ise
kastiratast proovima.

võimalik

siis

on

ratast

hoida

ka

õues,

lukustades selle turvaliselt ja
pannes katte alla. Samuti
tasub teha ühistule ettepanek
ehitada

hoovi

või

parkimiskohtade arvelt kuur,
kus saab lisaks kastiratastele
hoiustada muudki.
Mõnes

omavalitsuses

pakutakse

korteriühistutele

rattamajade

ehitustoetust,

mida tasub ära kasutada.
Näiteks Tartus saab sellise
toetuse abil katta kuni 50%
rattamaja maksumusest.
“Aga meie kliimas...” müüt
ei päde. Ilm on levinud
argument, et ratast mitte
kasutada.

Tegelikkuses

on

ratta kasutamine väga levinud
ka meist põhjapoolsemates
ning

vihmasemates

tuulisemates

ja

linnades.

Siinkohal toovad kastirataste
kasutajad

välja,

et

lisavarustuse ja hooldatud
teede olemasolul ei muuda ka ilmastikutingimused sõidukogemust ebamugavaks.
Kastirattale saab peale panna ilmastikukindla katte, mis kaitseb asju ja lapsi sademete
eest ning pakub ka sõitjale tuulevarju.

Ahjud ei jää kütmata. Küttepuude koorem kastirattal. Autor: Hannes Lents

Enamik Eesti kohalikke omavalitsusi saab järjest enam aru talihoolduse vajalikkusest
ning tegutseb vastavalt. Talvise teekonna valikul on abiks teave teede hooldusklasside
kohta. Tartu linn soovitab talvel rattaga sõitmiseks kasutada tänavaid, kus liiguvad ka
bussid, kuna seal on tänavate hooldustase kõrgem (tase 3). Hooldamata teest saab
teatada linnavalitsusse ja sellega ka märku anda, et hooldusteenuse kvaliteet on
linnaelanikele oluline. Lisaks on libeduse korral võimalik kasutada talverehve, levinud on
talverehvide paigaldamine ainult esimestele ratastele.

Kolm last kastirattas. Kastirattale on paigaldatud ilmastikukindel kaitse. Allikas: Instagram, kasutaja Kastiratas

Teadlikkus kastiratta eelistest kasvab järk-järgult. Kastiratas ei ole Eestis veel
levinud alternatiiv autole. Iga kasutaja aga muudab selle võimaluse nähtavamaks ja
kasutajate hulga suurenemisel kiireneb ka barjääride lahendamine. Näiteks on viimastel
aastatel Soomes kastirataste kasutuselevõtt jõudsalt suurenenud.
Tartu linn on astunud esimesed sammud, et tartlastele kastiratast tutvustada.
Alates 2021. a jaanuarist tegutseb Tartus rattalaenutus Velorent. Velorent pakub
laenutamiseks kolme mudelit elektrilisi kastirattaid: Urban Arrow Family Edrive ,
Bakfiets Trike Edrive, Bakfiets Trike Edrive Cargo.
Kaks esimest mudelit sobivad nii kauba kui ka inimeste veoks, kolmas on mõeldud vaid
kauba transportimiseks.
Rohkem teavet: https://www.tartu.ee/et/velorent

2.2 Kastiratta marsruutide kaart

Tartu kastiratta marsruutide kaart. Autor: Patrick Joan Thomson

3. ERINEVAD KASTIRATASTE TÜÜBID JA LISAVARUSTUS
NING HINNAVAHEMIKUD
3.1 Kastirataste tüüpide loetelu ja parameetrid
Long John – kaherattaline kastiratas. Kast asjade või inimeste vedamiseks asub lenksu
ees. Kasutatakse nii inimeste kui ka asjade veoks. Mahutavuselt paikneb Trike tüüpi ratta
järel teisel kohal.

Long John tüüpi kastirattad. Allikas: https://www.bikecitizens.net. Illustraator Karen Rike Greiderer.

Trike – kolmerattaline kastiratas, mis mahutab rohkem ja kannab suuremaid raskusi kui
Long John või Long Tail tüüpi kastiratas. Kast asub lenksu ees või taga. Lenksu ees asuva
kastiga kolmerattalisi kastirattaid kasutatakse nii inimeste ja asjade vedamiseks kui ka
äritegevuses, näiteks välikohviku pidamiseks. Taga asuva kastiga Trike tüüpi rattaid
kasutatakse raskete koormate vedamiseks, levinud on nende kasutamine postiteenuse
puhul, samuti kuulub selle kategooria alla velotakso.

Trike tüüpi kastirattad. Allikas: https://www.bikecitizens.net. Illustraator Karen Rike Greiderer.

Long Tail – Mahutavuselt tagasihoidlikum kui Long John või Trike tüüpi rattad. Sobib nii
asjade kui ka laste vedamiseks.

Long Tail tüüpi kastirattad. Allikas: https://www.bikecitizens.net. Illustraator Karen Rike Greiderer.

Hübriidrattad - Sarnanevad kõige enam tavarattale ja tänavapildis võivadki need paista
tavaliste jalgratastena, kuid mahutavad rohkem. Pakiraam või korv asub lenksu ees.
Kasutatakse peamiselt asjade vedamiseks.

Hübriidrattad. Allikas: https://www.bikecitizens.net. Illustraator Karen Rike Greiderer.

3.2 Ost, rent ja hinnad
Kastirataste hind kujuneb mitme teguri koosmõjul, sh kandevõime, mudel, lisavarustus,
elektrimootori olemasolu. Kuni 80 kg kandevõimega ratas võib maksta 1000–2000 EUR.
Kuni 350 kg kandevõimega ratas võib maksta 2000–12000 EUR7.
Kes müüvad ja rendivad kastirattaid Eestis?
-

Tartu linna jalgrattalaenutus Velorent

Laenutus: https://www.tartu.ee/et/velorent
-

KP Cyclery Estonia OÜ

OÜ KP Cyclery Estonia on eestlase Kaspar Peeki Taanis alustatud ettevõte, mis tõi hiljuti
turule Eestis kokku pandud kastiratta Nighthawk.
Ost: https://kpcyclery.com/product-category/cargo-bikes/

A Mayor’s Guide to Cargo Bikes. 2019. Cyclelogstics. Kättesaadav veebis:
http://cyclelogistics.eu/sites/default/files/downloads/CCCB-Mayors-Guide_SCREEN.pdf
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-

JOOKS Rattastuudio Tallinnas

Laenutus: https://jooks.cc/jalgrattad/kaubarattad
Ost: https://jooks.cc/rattarent
-

Kastiga Ratas veebileht

Ost: http://www.kastigaratas.ee/category/muuk/
-

CityBike Tallinnas

Laenutus: https://www.citybike.ee/teenused/29/transpordirattad
Ost: https://www.citybike.ee/e-pood/cangoo-groovy-e-elektrisch-t19012

3.3 Lisa-ja turvavarustus - millega arvestada lapsi ja teisi kaasreisijaid
vedades?

Piknikule. Fotol on Long John tüüpi kastiratas ja asjad on turvaliseks transportimiseks kinnitatud rihmadega.
Autor: Hannes Lents

Kastiratta ostmisel saab harilikult valida lisa- ja turvavarustuse, mis pakub kaitset
sademete eest ja võimalusi laste, täiskasvanute ja asjade turvaliseks veoks. Lisa- ja
turvavarustus varieerub sõltuvalt ratta mudelist ja kasutaja vajadustest, kuid levinumad
elemendid on järgmised:
-

Vihmakatted parkimiseks ja hoiustamiseks.

-

Rattatuled ja helkurid - Ratta ostmisel tuleb jälgida, kas tuled kuuluvad komplekti
või mitte. Tulede puudumisel tuleb need lisavarustusena muretseda, et oleks
võimalik sõita ka pimedal ajal.

-

Kuppel rattakasti peale – Kupleid on nii läbipaistmatuid kui ka läbipaistvaid,
viimased tekitavad akna efekti. Lisaks kastis oleva kaitsele sademete ja tuule eest
pakub kuppel tuulekaitset ka sõitjale.

-

Turvahälli kinnitamise alus – annab võimaluse kasutada olemasolevat turvahälli
ka rattal.

-

Turvavööd laste turvaliseks veoks.

-

Lasteiste.

-

Rattakell, peeglid ja rattalukk.

-

Elektrimootor – saab vajadusel ka hiljem juurde osta.

-

Valikus on ka erinevaid kastiratta kaste:
-

Kaldus äärega kast – mahutab kaks last;

-

Sirge äärega kast – mahutab neli last.

