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Un temerar a plecat în călătoria

vieŃii lui, pentru a parcurge o distanŃă de 10.000 de km la bordul unei triciclete solare. Ciclistul belgian Guillaume Bruyr

s-a aventurat într-o expediŃie unicat, pe o tricicletă solară, din Belgia până în Kazahstan, cu o medie de 100-150 de km

pe zi. MarŃi, în jurul orei 11.00, Bruyr a oprit şi la Giurgiu, unde a făcut un popas pentru a se aproviziona cu alimente.

Belgianul de 23 de ani şi-a început expediŃia pe 26 iunie la Bruxelles, cu ocazia Săptămânii de dezvoltare durabilă. Cu tricicleta lui

solară, o bicicletă culcată, cu două roți în față și o roată la spate, dar mai ales panouri fotovoltaice, care îl ajută la pedalarea pe tot

parcursul călătoriei, a străbătut până acum circa 2500 de km din cei 10.000 de km pe care şi i-a propus. Inginer în construcŃii,

belgianul şi-a construit singur eco-vehiculul, acoperit cu panouri solare care produce energie pentru a merge mai repede.

Proiectul iniŃiat de belgian, „Kazak Trike”, a pornit de la dorinŃa sa de a explora, pentru că are spiritul de aventură în sânge, după

cum el însuşi spune.



„Întotdeauna am vrut să descopăr, aventura este în genele mele! Pe parcursul studiilor mele, am avut două mari proiecte :
am mers în Kenya pentru a planta arbori Papaye cu o echipă internaŃională, cu care am escaladat şi muntele Kenya. De
asemenea, am fost într-o călătorie de traversare a deşertului Sahara şi a munŃilor Atlas din Maroc la bordul unui Renault
4L restaurat. Am început să mă gândesc la un vehicul suficient de rapid pentru a călători și de a descoperi Asia Centrală.
Aşa că mi-a venit ideea de a construi o tricicletă solară. Tricicleta solară este formată din trei roŃi, două în față și una în
spate, pe care pedalezi în timp ce stai culcat pe un scaun. Vehiculul este frumos pentru distanțe lungi. Am adăugat şi o
remorcă de marfă, pentru a putea transporta cele 30 kg de bagaj necesare în călătorie”, se destăinuie belgianul.

Tricicleta solară funcŃionează cu 50% energie solară şi 50% energie musculară. Echipată cu două baterii, atunci când este complet

încărcată, eco-maşina îi poate permite să efectueze 50 km … fără pedalare.

Timp de trei luni, belgianul îşi propune să străbată 19 Ńări şi 10.000 de km la bordul interesantului vehicul. Pentru a parcurge distanŃa

de 10.000 de km dintre Belgia şi Kazahstan, sora sa, fizioterapeut, i-a dat sfaturile necesare astfel încât să poată rezista fizic unui

drum atât de lung. Curajosul ciclist Gauillaume Bruyr speră să ajungă la Astana, capitala Kazahstanului, la începutul lunii octombrie.
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Eleny says:
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un tanar curajos in aventura vietii lui, vehiculul mi se pare f interesant si sa pleci la un drum atat de lung trebuie sa ai mare

incredere in el, asa o fi, vom vedea pe parcurs ce peripetii va avea in aceasta calatorie
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