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ANNEX D. CATÀLEG CARGOLS I FEMELLES FABORY 

 

Això és només un extracte del catàleg, que conté els components que s’han utilitzat en la 

confecció del quadre. 
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ANNEX E. FAMÍLES DE BICICLETES AMB SUSPENSIÓ INTEGRAL 

 

Aquest annex està pensat per facilitar a les persones foranies en el terreny de les bicicletes 

de muntanya, una informació general dels tipus de bicicletes amb doble suspensió que 

existeixen, amb l’objectiu d’ubicar el tipus de bicicleta sobre la qual s’ha fet aquest estudi. 

 

La gamma actual de bicicletes de muntanya amb suspensió integral, es pot subdividir en tres 

categories generals. Els seus noms anglosaxons són, Cross-Country, Downhill i Freeride, la 

traducció dels quals s’aproximaria a Camp a través, Descens i Lliure Passeig. 

 

Les diferències més 

significatives entre les tres 

categories, es poden 

evidenciar en els respectius 

usos que se li donen, i les 

exigències d’aquests usos. 

Els dissenys de suspensió 

integral per Cross-Country, 

necessiten ser lleugers, i els 

ciclistes que munten aquest 

tipus de bicicleta, generalment 

prefereixen un disseny que 

limiti el fenomen oscil·lant del quadre per efecte de la pedalada (conegut en termes 

anglosaxons com a bobbing) durant les escalades o els esprints. 

 

Els dissenys de suspensió integral 

per Downhill, necessiten tenir un 

recorregut una rigidesa i una 

durabilitat suficients per afrontar el 

rigor d’una carrera de descens. La 

substitució del desviador de cadena 

davanter per una guia de cadena, és 

típic d’un quadre pensat per el 

descens. 

 

Figura E.1 Carrera amb bicicletes cross-country 

Figura E.2 Carrera amb bicicletes downhill 
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Els dissenys de suspensió per a les 

bicicletes de Freeride haurien de tenir en 

principi un gran recorregut vertical de la 

roda posterior, una rigidesa raonable i un 

elevat grau de durabilitat, tot això però 

sense estar penalizat per un pes 

desmesurat. Els quadres per Freeride, generalment estan pensats per poder muntar un 

desviador de cadena davanter, tot i que alguns ciclistes, prefereixen substituir-lo per una 

guia de cadena. 

 

Un quadre estàndard pensat per un us Cross-Country, pesarà de l’ordre de 2,3 a 3 kg 

(alguns models però poden pesar molt menys, normalment a expenses de la rigidesa o del 

recorregut, i a un preu prohibitiu). 

El disseny de quadre típic per Downhill, pesa entre 3,2 i 5,4 kg (alguns corredors de Downhill 

pensen que quant més pes millor) i un quadre típic d’una bicicleta Freeride està en el rang 

d’uns 2,5 a 4,5 kg. 

 

El tema de quant recorregut ha de tenir la suspensió posterior, és un tòpic de debat entre 

molts corredors, però generalment, les bicicletes de Cross-Country oscil·len entre 25 i 100 

mm, les bicicletes de Freeride entre 100 i 200 mm i les bicicletes de Downhill entre 150 i 300 

mm o més de recorregut vertical en la roda posterior. 

Figura E.3 Carrera amb bicicletes freeride 
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