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Resum 

L’objectiu del projecte és dissenyar un patinet d’orientació esportiva amb motor d’explosió de 
dos temps de baixa cilindrada i doble suspensió per a un ús tot terreny. És un producte lúdic, 
si bé pot ser utilitzat també com a mitjà de transport per a desplaçaments curts en llocs 
tancats al tràfic, com poden ser ports marítims, paddocks d’un circuit de velocitat o 
competicions per a aquests tipus de vehicles. 

El patinet dissenyat en el present projecte és un producte lúdic i esportiu. Té unes 
dimensions considerables per ser un patinet que li confereixen estabilitat, un pes reduït i un 
equipament amb components de qualitat. La característica diferenciadora d’aquest patinet 
respecte la resta és la seva capacitat per rodar per la muntanya gràcies a la incorporació de 
suspensions en els dos eixos. Una altra característica és que es pot plegar per facilitar-ne el 
transport o el seu emmagatzematge. Totes aquestes característiques fan que aquest sigui un 
patinet que és molt més que un simple mitjà de transport, amb un valor afegit que valoraran 
aquells compradors que desitgen adquirir productes d’última tendència.  

El sector dels patinets amb motor d’explosió no està gaire estès en el nostre país, però als 
EE.UU., lloc d’on provenen principalment els patinets amb motor amb una orientació més 
esportiva, són tot un món, amb un gran mercat d’accessoris junt amb events, clubs i 
competicions organitzades per a aquests vehicles. És a aquest mercat on va dirigit 
principalment aquest producte. 

En aquest projecte s’ha realitzat un disseny de les parts mecàniques del patinet, posant 
especial atenció al disseny de les suspensions i transmissió per permetre que aquest vehicle 
tingui habilitats tot terreny per circular per terrenys complicats.  
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1. Glossari 

 

Basculant: Element de suspensió posterior en vehicles de dues rodes. Sustenta la roda 
posterior, el fre posterior, i en el cas dels patinets, habitualment també el motor. 

BMX: Especialitat de bicicletes per a competicions en circuits semblans als de motocross, 
però de mida més petita adaptats a les característiques de les bicicletes. 

Campana d’embragatge: Peça de revolució on s’acoblen les sabates d’un embragatge 
centrífug per transmetre el moviment de rotació d’un motor al pinyó de sortida. 

Casquell: Peça cilindrica de metall o plàstic que s’intercal·la en un eix per assegurar la 
posició d’una peça o per evitar el fregament entre dos peces metàl·liques. 

Coixinets autolubricats: Elements de lliscament per a eixos fabricats amb material 
sinteritzat amb addició d’oli. 

“Drive Spindle”: Sistema de transmissió per corró que frega directament a la roda 
transmetent el moviment del corró a la roda i permetent relacions de transmissió molt 
elevades. 

Embragatge centrífug: Sistema d’embragatge format per unes sabates que s’obren per 
acció de la força centrífuga al augmentar la seva velocitat de gir, acoblant-se a la sortida de 
la transmissió per acció d’aquesta força. 

Forquilla telescòpica: Suspensió davantera utilitzada majoritàriament en vehicles de dues 
rodes. Consta d’una part anomenada barra que llisca dins d’una altra anomenada botella, 
proporcionant així el recorregut de la suspensió. 

Frens V-brake: Tipus de frens en bicicletes molt corrent que basen el seu funcionament en 
una “V” que es tanca en accionar el mecanisme de frenada. S’aconsegueix una transmissió 
de força de frenada major que amb altres sistemes. 

Maneta de fre: Lleva situada al manillar per accionar els frens d’un vehicle de dues rodes, 
mecànicament, per acció d’un cable o hidràulicament, per acció de la pressió en un líquid. 

Mountain-bike: Bicicleta especialitzada per a rodar en terrenys abruptes i muntanyosos. 

Pinça de fre: Peça que s’encarrega d’efectuar la força de les pastilles de fre sobre el disc de 
fre. Pot estar accionada mecànicament o de forma hidràulica. 
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Plataforma: Superfície plana on el conductor del patinet es posa de peus per conduïr. 

“Pocket-bike”: Motocicleta de mida petita amb motor d’explosió que s’utilitza en 
competicions habitualment. 

Potència: Peça utilitzada en vehicles de dues rodes per unir la part de la forquilla i direcció 
amb el manillar. 

“Pull-Start”: Sistema d’arrencada de motors per mitjà de l’estirada sobtada d’un cable que 
amb una multiplicació fa girar el motor. 

Radiocontrol, vehicle: Vehicle a escala propulsat per motor d’explosió o elèctric controlat a 
distància per un comandament. 

Suspensió monobraç: Suspensió anomenada alternativa on la roda només és fixada per un 
sol costat no pels dos com en el cas de les forquilles.   
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2. Introducció 

2.1. Antecedents del projecte 

Els patinets amb motor són un mitjà de transport individual molt efectiu per a distàncies 
curtes. Són vehicles compactes, lleugers, de baix consum i àgils, si bé no gaire extesos en la 
nostra cultura. Existeixen des de patinets sense motor destinats a infants fins a patinets amb 
motor que s’apropen per característiques tècniques a una motocicleta. Existeix per tant un 
ampli ventall de models i possibilitats. Els patinets a motor estan destinats a cobrir les 
necessitat de mobilitat de curta distància ja sigui per necessitat, en desplaçaments urbans o 
bé per diversió, amb patinets de característiques més esportives per a una utilització lúdica. 

2.2. Objectius del projecte 

Existeixen dos tipus de patinets principalment. Els patinets amb motor elèctric i els patinets 
amb motor d’explosió. Així com els patinets de motor elèctric són de caire més urbà i pràctic 
per les seves nul·les emissions contaminants tant en forma de soroll com en forma de gasos 
contaminants, els patinets amb motor d’explosió poden ser utilitzats com a mitjà de transport 
econòmic, però el seu concepte és més esportiu. Normalment equipen petits motors 
d’explosió de dos temps, amb superiors prestacions respecte els motors elèctrics i un pes 
molt més reduït al poder prescindir de bateries. En el present projecte es dissenya un patinet 
esportiu amb motor d’explosió de dos temps i suspensions en els dos eixos dissenyat per a 
tenir habilitats tot terreny.  

2.3. Abast del projecte 

En el present projecte es realitza el disseny mecànic del patinet sencer, posant especial 
atenció al disseny de les suspensions. Es dissenya també la transmissió per embragatge 
centrífug, el mecanisme de plegat i tots els components del patinet excepte el motor i les 
pinces i manetes de fre. Es realitzen càlculs per avaluar i definir les solucions emprades i es 
té un disseny en 3D del patinet que serveix de suport per a la confecció de la present 
memòria i l’elaboració dels plànols del projecte. 
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3. Comparativa del mercat 

3.1. Antecedents històrics 

Els patinets amb motor són un mitjà de transport que ha existit des de principis del segle XX 
com a mitjà de locomoció per al transport individual de persones, tot i que a molt petita 
escala. Documents gràfics avalen aquest fet, com es pot observar en la Fig. 3.1. on es 
mostren fotografies d’un dels primers patinets que va aparèixer a principis de segle. Aquests 
patinets, tot i ser rudimentaris en el seu aspecte, mostraven ja característiques semblants 
amb els patinets de motor moderns. Conducció de peus sobre d’una plataforma, rodes de 
petit diàmetre, manillar de bicicleta i una construcció general que s’assimila bastant al que 
existeix actualment excepte que en aquest model es pot observar com el motor està en l’eix 
del davant i la transmissió es realitza a la roda davantera.  

 

 

Fig. 3.1. Patinet de principis del segle XX 
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Seguint en aquest repàs històric, es poden trobar altres models com el de la Fig. 3.2. Tot i la 
mida reduïda de la fotografia, s’aprecien les mateixes característiques que en el patinet de la 
Fig. 3.1., però en aquest cas el concepte de patinet és encara més similar al que existeix en 
l’actualitat. En aquest model, la tracció del motor (situat en l’eix davanter), es transmet a la 
roda davantera com en el de la Fig.3.1. i el pes del conductor està més centrat entre les dues 
rodes i el manillar és més vertical com en els patinets actuals. 

 

Fig. 3.2. Patinet de principis del segle XX de concepte més modern 

Els patinets amb motor d’explosió han tingut importants evolucions, algunes d’elles intentant 
mesclar els conceptes de patinet i motocicleta alhora, com el cas del model de la Fig. 3.3. En 
aquest cas s’aprecia un mida general petita que correspon per concepte a un patinet, amb 
rodes de diàmetre petit i una alçada general reduïda, però s’observen altres elements que 
recorden una motocicleta, com són el seient, motor central, distància entre eixos allargada i 
reposapeus pel conductor enlloc de plataforma. 

 

Fig. 3.3. Patinet de mitjans del segle XX híbrid amb una motocicleta  

L’evolució dels patinets ha seguit fins al dia d’avui amb models molt especialitzats cap a una 
direcció concreta i incorporant part de la tecnologia que ha anat apareixent en el sector de 
l’automòbil i la motocicleta. Motors híbrids de gasolina i elèctric, frens de disc, suspensions, 
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bastidors d’acurat disseny i més detalls tècnics que fan que alguns del patinets de l’actualitat 
siguin joies del disseny mecànic com el patinet Big Boy MX de la Fig. 3.4. que incorpora un 
motor de motocicleta dos temps de 50cc refrigerat per aire amb variador centrífug, 
suspensions de gran recorregut i qualitat, frens hidràulics de disc i un gran nombre més de 
detalls tècnics que acosten molt aquest tipus de patinet a una motocicleta de fora carretera. 

 

Fig. 3.4. Patinet Big Boy MX 
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3.2. Classificació general dels patinets a motor 

Els models actuals de patinet amb motor s’han diversificat de forma que es troben grups 
clarament diferenciats. A continuació es fan unes classificacions que permeten agrupar els 
patinets amb motor en diferents segments. 

3.2.1. Segons el tipus de motor 

Patinets amb motor elèctric 

Són patinets utilitaris, per a un ús en ciutat, on destaquen pel baix soroll que originen i nul·les 
emissions contaminants. Funcionen amb bateries recarregables a la xarxa elèctrica amb una 
autonomia suficient per moure’s en recorreguts urbans curts. Són patinets ideals per a ser 
utilitzats en ciutat en distàncies curtes. 

Patinets amb motor d’explosió 

Són patinets que equipen habitualment motors d’explosió de dos temps de baixa cilindrada. 
En aquest grup es troben des de patinets de caràcter urbà fins a patinets esportius amb 
caràcter asfàltic o tot terreny. Tots ells comparteixen la característica d’anar propulsats per 
motors dos temps amb cilindrades que van dels 20 cm3 fins als 50 cm3. En la Fig. 3.5. es 
mostra un exemple de patinet urbà amb motor de gasolina. Aquests patinets, a diferència 
dels elèctrics, tenen una autonomia major al no dependre de la càrrega de les bateries i en 
cas necessari, afegint benzina no s’interromp la mobilitat, a diferència dels patinets elèctrics, 
que tenen un radi d’abast més reduït ja que depenen de la càrrega de les bateries. 

 

Fig. 3.5. Patinet urbà TT Cruiser, amb motor de gasolina dos temps 
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Patinets híbrids  

Són patinets amb els dos tipus de motor anteriors combinats. Aquesta classe de patinets són 
més sofisticats i per la seva filosofia estan destinats a un sector força reduït. Hi ha pocs 
models en el mercat d’aquest tipus degut al seu alt preu, un d’ells és el de la Fig. 3.6. 
Consten d’un motor elèctric i d’un motor d’explosió de dos temps que funcionen 
combinadament o per separat. El principal avantatge d’aquest tipus de patinet és que 
combina el millor dels dos móns. Les prestacions i autonomia d’un motor d’explosió i 
l’ecologia, nul consum i emissions d’un motor elèctric. A més, quan el motor d’explosió 
funciona i impulsa el patinet, s’aprofita part de la potència d’aquest motor per recarregar les 
bateries elèctriques. 

 

Fig. 3.6. Patinet híbrid GS295, amb motor elèctric i d’explosió de dos temps 

3.2.2. Segons el tipus d’utilització 

Patinets amb motor elèctric utilitaris 

Els patinets elèctrics de ciutat són patinets destinats a trajectes de curt recorregut on el que 
es desitja és economia d’us, baix soroll, i ecologia en forma de baixes emissions. Són 
patinets destinats a un ús utilitari on funcionen de forma satisfactòria. 

Patinets amb motor d’explosió utilitaris 

Els patinets amb motor d’explosió utilitaris tenen sentit degut a que són més econòmics de 
compra que els patinets de ciutat elèctrics. Estan propulsats per motors d’explosió de dos 
temps que consumeixen poc i ofereixen prestacions suficients per a recorreguts urbans de 
curta distància. Els principals inconvenients que tenen aquests patinets són les emissions 
contaminants i el soroll, ja que els motors són de dos temps de reduïda cilindrada que 
funcionen a règims alts. Sobre els seus homòlegs amb motor elèctric tenen l’avantatge de 
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tenir prestacions superiors i autonomia d’ús també superior. Un exemple d’aquest tipus de 
patinet és el de la Fig. 3.7., que com es pot observar equipa components senzills en quant a 
rodes i frens. 

 

Fig. 3.7. Patinet de ciutat Cobra, amb seient accessori 

Patinets amb motor d’explosió esportius amb caràcter asfàltic  

Els patinets esportius van propulsats normalment per motors d’explosió de dos temps. Els 
motius són varis. Un d’ells és el fet de necessitar un pes reduït, que no es pot aconseguir 
amb motors elèctrics al necessitar bateries que afegeixen pes al conjunt. Un altre motiu són 
les prestacions, molt més altes amb un motor d’explosió de dos temps i també l’autonomia 
d’utilització, també més alta si s’empren motors d’explosió de dos temps. Dins d’aquest 
sector dels patinets esportius, es troben productes que disposen de motors de prestacions 
més elevades i components més tècnics en bastidor, suspensions, frens i rodes. Un exemple 
d’aquest tipus de patinet és de la Fig. 3.8. 

 

Fig. 3.8. Patinet esportiu Bladez Moby XL Comp 40 
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Patinets amb motor d’explosió esportius amb caràcter fora carretera 

Aquests patinets també van propulsats per motors d’explosió dos temps pels motius que 
s’han comentat abans. Aquests patinets són habitualment adaptacions de patinets asfàltics a 
un ús tot terreny o bé són dissenys completament nous per a ser utilitzats fora de la 
carretera. Representen el màxim exponent en quant a esportivitat en patinets. Disposen de 
bastidors, suspensions, frens i rodes altament especialitzats. Un exemple d’aquest tipus de 
patinets és el de la Fig. 3.9., el Martin Monster Beast que equipa un bastidor més elaborat, 
basculant amb esmorteïdor posterior, suspensió davantera, rodes per circular fora de la 
carretera, un motor dos temps d’altes prestacions i frens de disc. 

 

Fig. 3.9. Patinet Martin Monster Beast 

 

3.2.3. Segons l’origen del seu disseny i fabricació 

Patinets fabricats a països amb baix cost de producció 

Són patinets fabricats a països com la Xina, amb un baix cost de producció. Són 
habitualment els patinets elèctrics o amb motor d’explosió utilitaris per ser utilitzats en ciutat.  
Destaquen per ser molt econòmics en el seu preu de compra, amb prestacions baixes i 
solucions constructives senzilles per a un ús utilitari. 
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Patinets fabricats a països amb alt cost de producció 

Aquests patinets són fabricats majoritàriament als EE.UU. amb un major cost de producció. 
Són habitualment els patinets amb motor d’explosió esportius per asfalt o bé fora carretera 
que degut a la seva especialització i caràcter més esportiu tenen un preu de compra bastant 
més alt, motors d’altes prestacions i solucions constructives complexes al nivell de les 
mountain bike especialitzades. Aquests patinets estan orientats a un públic que utilitzarà el 
patinet en els seus moments d’oci principalment i està disposat a pagar més per un producte 
més tècnic. Un bon exemple es té en el patinet de la Fig. 3.10., un producte fabricat als 
EE.UU. que equipa suspensions de qualitat en les dues rodes, frens de disc de bicicleta de 
muntanya, motor d’explosió d’altes prestacions i altres detalls tècnics que fan d’ell un 
producte especialitzat. 

 

 

Fig. 3.10. Patinet Black Widow, exemple de l’alta especialització dels patinets 
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3.3. Definició i justificació del sector escollit 

En base a la classificació anterior, es pot situar el patinet d’aquest projecte en un sector 
concret. Es pretén dissenyar un patinet esportiu amb motor d’explosió de dos temps i amb 
capacitat per rodar fora de la carretera, per tant, segons les classificacions establertes en 
l’apartat anterior es pot definir: 

Tipus de motor:  

Motor d’explosió de dos temps de petita cilindrada. Degut a que és un patinet amb orientació 
esportiva, es necessita un pes reduït i una potència suficient per impulsar el patinet amb 
prestacions que es puguin considerar com a esportives. Aquest fet descarta la opció del 
motor elèctric, ja que són necessàries bateries que augmenten el pes i el volum de forma 
significativa. A més, les competicions que es realitzen en alguns països es fan amb patinets 
propulsats per motors d’explosió i el públic al que s’orienta aquest producte demanda 
patinets propulsats per petits motors de dos temps d’elevat rendiment. El soroll d’aquests 
motors no serà un problema doncs, en ser un producte que no està destinat a un ús utilitari i 
urbà sinó lúdic i esportiu. 

Tipus d’utilització: 

La utilització del patinet s’enfoca en un sentit esportiu i de tipus tot terreny. Els patinets de 
fora carretera representen un subsegment interessant en quant a la tècnica que permeten 
aplicar i a que la seva competència de moment no és numerosa. Les suspensions als dos 
eixos de gran recorregut, les rodes de diàmetre més gran del normal i els pneumàtics amb 
dibuix per circular fora de la carretera són alguns dels trets diferenciadors i que fan que es 
puguin fer excursions per pistes o bé competicions en circuits de bicicletes bmx. Així mateix, 
representen l’exponent tècnic i esportiu més alt en el sector dels patinets, pel que es pot 
atreure la clientela que demanda productes esportius punters. 

Disseny i fabricació: 

Pel tipus de disseny i expectatives de clientela, es pot dir que el patinet té un disseny inspirat 
en els productes que arriben dels EE.UU. Aquests són productes tècnics, d’elevat rendiment 
i dissenyats per satisfer un públic entès que demanda productes de qualitat. Els potencials 
compradors estan disposats a pagar un preu més elevat que el dels patinets utilitaris més 
senzills i econòmics però de pitjor qualitat que estan destinats a un públic més generalista. 
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3.4. Models existents dins del sector de patinets esportius 
amb motor d’explosió fora carretera 

Dins del sector que s’ha definit on està el patinet que es dissenya, el dels patinets esportius 
amb motor d’explosió fora carretera existeixen alguns models interessants. A continuació es 
fa un petit benchmarking de les característiques tècniques d’alguns d’aquests models. A 
banda d’incloure els patinets per circular fora de la carretera, també s’inclou algun patinet 
asfàltic, però amb característiques tècniques que el fan interessant en aquest estudi de 
mercat. 

Martin Monster Supershocker: 

Aquest patinet que es mostra en la Fig. 3.11. és el model situat al mig de la gamma de 
patinets esportius tot terreny de la casa Martin Monster desprès del model Beast (Fig. 3.9.). 
Martin Monster és una petita empresa dels EE.UU. que fabrica patinets altament 
especialitzats en petites sèries. Les seves principals característiques tècniques són (Taula 
3.1.): 

Taula 3.1. Característiques tècniques Martin Monster Supershocker 

Motor Komatsu Zenoah RC230 de cicle dos temps 

Cilindrada 22,5 cm3

Combustible Mescla Gasolina - oli 

Arrencada Manual (Pull start) 

Frens Disc mecànic només davant 

Suspensió Davantera Forquilla telescòpica 

Suspensió Posterior Esmorteïdor central 

Transmissió final Cadena 

Pneumàtics Fora carretera de diàmetre 10 polsades 

Pes 24 Kg 

Velocitat Màxima 55 Km/h 
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Fig. 3.11. Martin Monster Supershocker 

Martin Monster “MOTO”: 

Aquest patinet que es mostra en la Fig. 3.12. és el model superior de la gamma de patinets 
esportius tot terreny de Martin Monster. Les seves característiques tècniques són les 
següents (Taula 3.2.): 

Taula 3.2. Característiques tècniques Martin Monster “MOTO” 

Motor Mitsubishi de cicle dos temps 

Cilindrada 43 cm3

Combustible Mescla Gasolina - oli 

Arrencada Manual (Pull start) 

Frens Disc hidràulic davant i darrera 

Suspensió Davantera Forquilla telescòpica de gran recorregut 

Suspensió Posterior Esmorteïdor central 

Transmissió final Cadena 
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Pneumàtics Fora carretera de diàmetre 11 polsades 

Pes 28 Kg 

Velocitat Màxima 60 Km/h 

 

Fig. 3.12. Martin Monster “moto” 

The Boxer: 

Aquest patinet, també fabricat en els EE.UU i que es mostra en la Fig. 3.13., destaca per la 
seva suspensió davantera de disseny alternatiu amb un esmorteïdor al costat esquerra i un 
motor de dos temps refrigerat per aigua d’altes prestacions amb el radiador situat en l’eix 
vertical de la direcció. Les seves característiques tècniques són les següents (Taula 3.3.): 

Taula 3.3. Característiques tècniques The Boxer 

Motor Polini refrigerat per aigua de cicle dos temps 

Cilindrada 49 cm3

Combustible Mescla Gasolina - oli 
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Arrencada Manual (Pull start) 

Frens Disc mecànic només davant 

Suspensió Davantera Mangueta basculant amb monoesmorteïdor 

Suspensió Posterior Esmorteïdor central 

Transmissió final Cadena 

Pneumàtics Fora carretera de diàmetre 10 polsades 

Pes 31 Kg 

Velocitat Màxima 75 Km/h 

 

Fig. 3.13. The Boxer 

Black Widow: 

Aquest patinet que s’ha mostrat en la Fig. 3.10. és el primer model d’un nou fabricant de 
patinets esportius dels EE.UU. Destaca per tenir seient que es pot treure per a una utilització 
esportiva i una suspensió davantera de doble mangueta i doble esmorteïdor (Fig. 3.14.) que 
permet tenir un gran recorregut de suspensió.  Els pneumàtics de fora carretera són 
opcionals. Les seves característiques tècniques són les següents (Taula 3.4.): 
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Taula 3.4. Característiques tècniques Black Widow 

Motor Active de cicle dos temps 

Cilindrada 40 cm3

Combustible Mescla Gasolina - oli 

Arrencada Manual (Pull start) 

Frens Disc mecànic davant i darrera 

Suspensió Davantera Doble mangueta basculant amb dos esmorteïdors 

Suspensió Posterior Esmorteïdor central 

Transmissió final Cadena 

Pneumàtics Carretera de diàmetre 10 polsades 

Pes 30 Kg 

Velocitat Màxima 55 Km/h 

 

Fig. 3.14. Black Widow 
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TT Racer: 

Aquest patinet (Fig. 3.15.) és el model esportiu per asfalt d’un altre fabricant dels EE.UU. 
amb les següents característiques tècniques (Taula 3.5.): 

Taula 3.5. Característiques tècniques TT Racer 

Motor Mitsubishi de cicle dos temps 

Cilindrada 43 cm3

Combustible Mescla Gasolina - oli 

Arrencada Manual (Pull start) 

Frens Disc mecànic davant i darrera 

Suspensió Davantera Forquilla amb doble molla 

Suspensió Posterior Esmorteïdor central 

Transmissió final Cadena 

Pneumàtics Carretera de diàmetre 10 polsades 

Pes 25 Kg 

Velocitat Màxima 57 Km/h 
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Fig. 3.15. TT Racer 

 

3.5. Estudi de mercat 

S’entra a competir en el sector de patinets especialitzats, on el principal mercat, tant de 
producció com de venta, són els EE.UU. En aquest mercat es venen anualment 115.000 
patinets. S’estima que a la resta del món es venen anualment 35.000 unitats d’aquest tipus 
de patinets, pel que en total es té que cada any es venen 150.000 unitats.  

Es pretén que el patinet d’aquest projecte per les seves característiques tècniques i preu 
competitiu s’emporti el 10% del mercat anual dins d’aquest sector. Per tant, s’espera poder 
vendre 15.000 unitats anuals del patinet. 
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4. Definició de les prestacions 

Està ja definit que el patinet que es dissenya en el present projecte és un patinet de caràcter 
esportiu fora carretera i s’han vist alguns dels seus competidors en l’apartat anterior. Abans 
d’entrar en detall en el  disseny dels seus òrgans mecànics, es defineixen a grans trets 
quines prestacions es volen obtenir del patinet. Posteriorment, en els següents apartats, 
s’entra en detall en cada component. 

4.1. Prestacions generals 

Velocitat màxima: Al voltant de 55 km/h 

Motor: D’explosió i cicle dos temps amb arrencada manual situat en el basculant posterior 

Transmissió: Embragatge centrífug i cadena 

Pes màxim: Entre 20 i 25 kg 

Xassis: Tub circular d’acer 

Distància mínima al terra: 150 – 160 mm 

Suspensió posterior: Basculant amb un esmorteïdor que proporcioni uns 80 mm de 
recorregut vertical en la roda. 

Suspensió davantera: Alternativa. No s’utilitzarà un sistema de forquilla telescòpica sinó un 
sistema de manguetes per assegurar un recorregut de suspensió d’uns 65 mm de recorregut 
vertical en la roda i una major robustesa en conducció tot terreny. 

Esmorteïdors: De mountain-bike. 

Pneumàtics: Fora carretera amb un diàmetre de 10 polzades (254 mm) en llanta de 4 
polzades de diàmetre. 

Frens: De disc d’accionament mecànic en les dues rodes provinents de mountain-bike. 

Manillar i Direcció: Amb dispositiu de plegat per a un fàcil transport i emmagatzematge. 
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4.2. Dimensions generals 

Les dimensions generals del patinet són les que es mostren en la Fig. 4.1. Com es pot 
observar, les dimensions generals sobre les quals es projectaran tots els òrgans del patinet 
han de tenir en compte la utilització fora carretera del patinet. És per aquest motiu que la 
generatriu del tub del xassis està situada a 180 mm del terra, que utilitzant un tub de xassís 
de 40 mm de diàmetre en resultaria una distància al terra de 160 mm. També les rodes de 
diàmetre més gran de l’habitual tenen la seva raó de ser en un patinet fora carretera. 

Es pot destacar la gran distància entre eixos (990 mm) que s’ha definit en aquest primer 
croquis. El motiu és aconseguir la necessària estabilitat en un patinet que es mourà a 
velocitats considerables (55 Km/h de velocitat màxima estimada). Aquesta estabilitat també 
s’aconsegueix amb unes rodes de diàmetre gran pel que resulta habitual en patinets i unes 
suspensions que asseguren el contacte de les rodes amb el terra en conducció tot terreny. 

 

Fig. 4.1. Croquis de les dimensions principals del patinet. 

 



Patinet amb motor d’explosió i doble suspensió  Pag. 27 

5. Disseny dels components del patinet 

En l’apartat anterior s’ha definit breument el croquis del patinet. És el punt de partida per 
construir a sobre d’aquest croquis el patinet amb tots els seus components. En el present 
apartat s’estudia el disseny component a component del patinet. A continuació  es mostra el 
disseny definitiu de totes les peces dissenyades i muntades en conjunt. (Fig. 5.1. i Fig. 5.2.). 

 

Fig. 5.1. Disseny del patinet en 3D vista des de la dreta 
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Fig. 5.2. Disseny del patinet en 3D vist des de l’esquerra 
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5.1. Xassis 

El xassis del patinet, resaltat en un color diferent en la Fig. 5.3., és l’ànima on es subjecten la 
majoria de components. En la seva part posterior sustenta el basculant i en la seva part 
frontal hi depèn la direcció. També serveix de suport per a la plataforma, on hi estarà 
dempeus el conductor del patinet. Per tant, el xassis té una important funció estructural. Ha 
de tenir una rigidesa suficient per no provocar reaccions estranyes que afectin a l’estabilitat.  

Fig. 5.3. Xassis del patinet 

Per definir la forma del xassís s’ha volgut realitzar una peça senzilla i robusta per aconseguir 
un pes reduït. Així, el xassís disposa d’un sol tub que uneix des de la part davantera l’eix de 
la direcció fins arribar a la part posterior on està l’eix del basculant i les torretes on es fixa 
l’esmorteïdor posterior. 

Per al seu disseny s’ha valorat principalment el material del que estaria fabricat i la seva 
secció. Pel que respecta al material, s’ha valorat la opció de fabricar el xassís en acer o en 
alumini. Fabricant el xassís en alumini es pot aconseguir un menor pes del conjunt però com 
a contrapartida es té que resulta més car en quant a matèria primera i tecnologies de 
fabricació (soldadures). A més, existeixen nombroses soldadures on és necessari tenir una 
seguretat absoluta. Si es vol aconseguir això de forma que els costos no es disparin la millor 
opció és fabricar el xassís d’acer. A més, la mida del xassís és força reduïda, pel que 
realitzant el xassís d’acer el pes tampoc es un problema en el total del patinet. S’ha escollit 
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com a material acer segons la norma UNE AE 355 KW/KT (F-6411) que té bones propietats 
de soldabilitat i un preu raonable de 0,58 €/Kg. 

El tub principal del xassís es de secció rodona de 40 mm de diàmetre amb un gruix de paret 
de 2 mm. S’ha sobredimensionat en quant a diàmetre però degut a que el patinet té 
orientació tot terreny, on es susceptible de realitzar salts i rebre impactes importants, és una 
elecció raonable. El tub de direcció té exactament el mateix diàmetre i gruix. 

Les soldadures del xassís són les següents (Fig. 5.4.): 

1. Soldadura del tub principal del xassís amb el tub on passa la direcció. 

2. Soldadura del tub principal del xassís amb el tub perpendicular a la marxa on s’uneix 
el xassís amb el basculant. 

3. Soldadura de les torretes que suporten l’esmorteïdor posterior amb el xassís 

4. Soldadura de les dues plaques que fan de suport per la plataforma 

1 

2 

3
4 

Fig. 5.4. Detall de les soldadures del xassís 
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El tub que en la Fig. 5.4. s’ha assenyalat amb un “2” té importants funcions pel que respecta 
a l’estabilitat del patinet. En aquest tub s’hi fixa el basculant i sotmet al bastidor a importants 
esforços. És per aquest motiu que aquesta part del xassís es fabrica realitzant un forat al 
xassís i posteriorment es fa passar el tub perpendicular on més tard es fixarà el basculant. 
Aquest tub perpendicular és passant doncs, per dintre del tub principal del xassís i està 
soldat. Es mostra una secció en la Fig. 5.5. 

Fig. 5.5. Detall de la secció del tub que uneix el xassís amb el basculant 

Un cop aquest tub, el tub de la direcció, les dos plaques on es fixa la plataforma i les dues 
torretes on es fixa l’esmorteïdor posterior estan soldats, es procedeix a recalibrar el xassís 
que amb les soldadures ha pogut perdre la orientació dels eixos. És molt important que el 
xassís tingui els seus eixos amb la alineació correcta, tant el de direcció com el del 
basculant, així com la horitzontalitat de les plaques on es fixa la platarforma i la verticalitat de 
les torretes on es fixa l’esmorteïdor posterior. 

Posteriorment es realitzen els mecanitzats corresponents en el xassís. Per poder col·locar 
els coixinets on lliscarà l’eix del basculant  (Fig. 5.5.), per allotjar els rodaments de direcció en 
el tub soldat que albergarà la direcció, els taladres en les plaques per poder unir mitjançant 
cargols la plataforma i els taladres en les torretes verticals per unir el xassís amb 
l’esmorteïdor posterior. 
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5.2. Plataforma 

La plataforma del patinet és la peça destinada a suportar el pes del conductor, on aquest 
recolza els peus durant la conducció. En un patinet el pilot condueix dret, pel que aquest 
component ha de tenir unes dimensions adequades per recolzar els dos peus còmodament i 
espai suficient per una bona mobilitat. Es pot observar la plataforma en el patinet resaltada 
en un color diferent en la Fig. 5.6. 

Fig. 5.6. Plataforma del patinet 

Per dissenyar la plataforma del patinet és important escollir un material lleuger. Per tant, 
l’elecció està entre l’alumini o la fusta. Tenint en compte que és un patinet de característiques 
tot terreny, és important escollir un material que resisteixi correctament els atacs diversos 
que se li sotmeten com ara l’aigua, la pols, pedres. Per aquest motiu es descarta realitzar la 
plataforma de fusta i s’escull l’alumini. 

Es fabrica la plataforma amb xapa d’alumini L-3390 (AlMg3) amb un tractament posterior 
d’anodització que dóna un pes total de la peça d’uns 2,6 kg. S’escull aquest material ja que 
presenta unes bones característiques de resistència a la corrosió i resistència mecànica, i 
també per que el contingut en Mg ajuda a l’anodització de la plataforma. 
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La plataforma té un gruix de 8mm i el perfil adaptat a les dimensions del xassís per salvar la 
part davantera on el xassís va a buscar la pipa de direcció i en la part posterior on estan les 
torretes del xassís que subjecten l’esmorteïdor posterior. La plataforma està dotada de forats 
distribuïts uniformement per rebaixar el pes i millorar l’adherència dels peus del conductor. 
Aquesta peça s’uneix al xassís directament per mitjà de quatre cargols i femelles H M8 * 25,  
NF E 27-311 classe 8,8 com es veu en les Fig. 5.7 i Fig. 5.8. La plataforma només toca al 
xassís en les dues plaques soldades destinades a tal efecte. 

Fig. 5.7. Fixació de la plataforma al xassís per mitjà de quatre cargols 

Fig. 5.8. Detall de la unió de la plataforma al xassís 
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5.3. Suspensió posterior 

La suspensió posterior està formada per dos elements principalment, el basculant i 
l’esmorteïdor posterior. Per al seu disseny s’ha tingut en compte realitzar un sistema de 
suspensió robust, lleuger i també compacte. Daquesta manera s’ha descartat utilitzar un 
esquema de suspensió típic en motocicletes com és un basculant amb una parella 
d’esmorteïdors, un a cada braç del basculant perquè augmenta el volum i el pes del patinet, 
en necessitar dos esmorteïdors i un xassís més complicat. S’ha dissenyat un sistema de 
suspensió amb un sol esmorteïdor central situat poc inclinat que resulta un sistema 
compacte i que no requereix que el xassís tingui les prolongacions per sustentar els 
esmorteïdors ja que només en necessita un de sol i situat de forma central just per on passa 
el xassís (Fig. 5.9.). 

 

Fig. 5.9. Solució de suspensió posterior amb esmorteïdor central 
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Donat que el patinet és de característiques tot terreny, es vol que el recorregut de suspensió 
sigui prou gran per absorbir impactes sense fer topes, fet que afecta l’estabilitat del patinet. 
Per aquest motiu, i prenent com a referència les bicicletes de muntanya, s’estima que un 
recorregut de suspensió de 80 mm seria l’adequat i s’estudia en detall quina geometria de 
suspensió és necessària en l’apartat 1.1 de l’Annex 1. 

5.3.1. Esmorteïdor posterior 

L’esmorteïdor posterior que s’utilitza prové de les bicicletes de muntanya. Les dimensions 
d’aquests esmorteïdors estan normalitzades segons la longitud de forat a forat d’anclatge i 
segons el recorregut de compressió de l’esmorteïdor. Els recorreguts són relativament curts, 
així que cal estudiar un sistema de suspensió que mitjançant una palanca augmenti el 
recorregut en la roda fins al valor que es pretén aconseguir i desprès s’escull la molla 
adequada per al dispositiu de suspensió dissenyat. 

S’escull un esmorteïdor de la marca DNM, el model Torch DV22 que té una longitud 
standard de 165 mm entre punts d’anclatge i un recorregut en l’esmorteïdor de 38 mm (Fig. 
5.10.). Per tant amb l’esmorteïdor totalment comprimit aquest té una longitud de 165 – 38 = 
127 mm.  

Altres marques que s’han consultat, com Romic, Marzocchi, Manitou, Magura, Fox o Cane 
Creek tenen esmorteïdor iguals en longitud i recorregut però són molt més cars degut a que 
estan destinats a bicicletes de muntanya d’altes prestacions. La marca escollida, DNM, 
proporciona una relació qualitat-preu suficient per les prestacions que aconsegueix el patinet. 

 

Fig 5.10. Esmorteïdor DNM Torch DV22 de 165x38 mm 
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5.3.2. Geometria de la suspensió posterior 

La geometria de la suspensió posterior està explicada en detall a l’apartat 1.1. de l’Annex 1, 
però en el present apartat es fa un breu repàs per veure el recorregut de suspensió que s’ha 
obtingut i els punts d’anclatge de l’esmorteïdor en xassís i basculant. Es fixen en el xassís els 
dos eixos principals de la suspensió en aquest component: l’eix del basculant (punt 1 en la 
Fig. 5.11.) i l’eix de l’esmorteïdor (punt 2 en la Fig. 5.11.), així que variant l’angle en el que es 
col·loca l’esmorteïdor respecte la horitzontal s’aconsegueixen recorreguts de suspensió 
diferents i finalment es troba a quin angle s’ha de fixar l’esmorteïdor per obtenir el recorregut 
de suspensió de 80 mm. 

Desprès de l’estudi que es mostra en l’apartat 1.1. de l’Annex 1 s’escull que l’esmorteïdor 
estigui a 25º respecte la horitzontal. D’aquesta manera, com es veu en la Fig. 5.11., en 
comprimir-se l’esmorteïdor s’aconsegueix un efecte de palanca de forma que els 38 mm de 
recorregut en l’esmorteïdor es converteixen en 79.57 mm a la roda posterior en direcció 
vertical. 

1 

2 

3

3’

4 
4’ 

Fig. 5.11. Croquis de la geometria de suspensió posterior 

 



Patinet amb motor d’explosió i doble suspensió  Pag. 37 

En el croquis de la Fig. 5.11. s’observen les dues posicions principals de la suspensió 
posterior. La primera d’elles és amb la suspensió sense càrrega, definida pels punts 3 i 4, on 
l’esmorteïdor té una compressió nul·la i una longitud de 165 mm. Amb la suspensió totalment 
comprimida, la longitud de l’esmorteïdor passa a ser de 127 mm i la geometria resultant està 
donada pels punts 3’ i 4’, així com per les línies de traça i punt. Observant la distància vertical 
entre els punts 3 i 3’ es té el recorregut de suspensió que s’ha comentat abans de 79,57 mm, 
és a dir, gairebé els 80 mm que es pretenien inicialment. 

5.3.3. Basculant 

El basculant (Fig. 5.12.) és la peça estructural més important de la suspensió posterior. No 
solament perquè representa el punt d’unió entre la roda posterior i el xassís sinó també 
perquè serveix de suport pel motor, la transmissió i el fre del darrera. 

Fig. 5.12. Detall del basculant del patinet 

Per a definir el basculant s’han valorat dues opcions de fabricació. Una era realitzar el 
basculant amb xapes d’acer doblegades i soldades, i posteriorment mecanitzades amb les 
mides corresponents per als eixos. Però degut a que el volum de fabricació del patinet serà 
suficientment gran, es realitza aquesta peça en fosa d’alumini, que permet dissenyar una 

 



Pag. 38  Memòria 

peça més optimitzada en quant a pes i en quant a la situació de determinats nervis per 
suportar les tensions a què se sotmetrà aquesta peça. 

L’aleació d’alumini escollida ha sigut alumini L-2630 (AlSi8Cu3). S’escull aquesta aleació 
perquè és una aleació que es fon correctament permetent les complicades formes del 
basculant. També té bona capacitat per a ser mecanitzada a posteriori, i en aquesta peça és 
necessari mecanitzar tres eixos amb gran precisió; l’eix de pivotament (unió amb el xassís), 
l’eix de la roda posterior i l’eix de l’esmorteïdor i també els dos forats on anirà cargolada la 
pinça de fre. Amb aquesta aleació el pes de la peça és aproximadament de 1,3 kg, 
aconseguint una peça molt lleugera que redueix el pes total del patinet i millora el seu 
comportament al disminuir el pes de les masses no suspeses. 

El motor està cargolat directament al basculant a través de la transmissió i es mou amb 
aquest per la seva part esquerra. En la Fig. 5.13. es pot observar el basculant resaltat en un 
color diferent i la transmissió, per embragatge centrífug que s’explicarà més endavant, amb 
els quatre forats on s’hi cargola el motor. Es pot observar que a la part esquerra de la roda 
posterior es troba la corona dentada de transmissió. 

 

Transmissió 

Anclatge 
motor 

Fig. 5.13. Detall esquerra del basculant, amb la transmissió 

 



Patinet amb motor d’explosió i doble suspensió  Pag. 39 

A la part dreta del basculant, existeixen dos punts d’anclatge per la pinça de fre, provinent de 
les bicicletes de muntanya (Fig. 5.14.). Observem també com a la banda dreta de la roda 
està el disc de fre posterior de 160 mm de diàmetre, mida standard també en les bicicletes 
de muntanya. 

 

Anclatges 
pinça fre 

Fig. 5.14. Detall dret del basculant, amb els anclatges per la pinça de fre 

 

5.3.4. Eix del basculant 

L’eix del basculant és l’eix on aquest pivota respecte el xassís quan es mou respecte aquest 
en el funcionament de la suspensió. La manera de connectar el basculant i el xassís és per 
mitjà d’un eix que llisca dintre uns coixinets autolubricats. En motocicletes habitualment 
s’utilitzen rodaments, però en aquesta aplicació, degut a que el moviment angular del 
basculant respecte el xassís és petit i les càrregues no són tan altes com en una motocicleta, 
s’utilitzen coixinets autolubricats. A continuació, en la Fig. 5.15, es mostra un croquis de la 
secció d’aquest eix. 
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Fig. 5.15. Secció de l’eix del basculant 

En la Fig. 5.15. s’observa el basculant unit amb el xassís en secció. Per a realitzar la unió 
s’utilitza un eix de diàmetre 12 mm en el primer tram i diàmetre 10 mm en la última secció de 
l’eix, on  també hi ha la rosca de mètrica 10. El material de l’eix és acer 2C45 segons la 
norma UNE 36.051. El basculant té en la part dreta un forat de diàmetre 12 i en la part 
esquerra un forat de diàmetre 10. D’aquesta manera s’aconsegueix unir les dos peces de 
forma sòlida però sense que en el moment d’apretar la unió cargolada es pugui trabar el 
funcionament de la suspensió. Així doncs, s’aconsegueix un funcionament suau de la 
suspensió garantint que entre xassís i basculant no existeix un fregament innecessari. 

El lliscament, com s’ha comentat, està encomanat a dos coixinets autolubricats de la marca 
AMES, gamma Selfoil, que estan col·locats al xassís per interferència i solidaris a aquest en 
un allotjament realitzat per aquesta funció de diàmetre 17 mm i tolerància de d’eix i forat 
H7/s8. Són dos coixinets amb valona que tenen la designació Selfoil B-12-17-25. En la 
secció que es mostra en la Fig. 5.15 apareixen ratllats en sòlid. En la Fig. 5.16. es mostra un 
d’aquests coixinets.  

Un cop els coixinets estan muntats per interferència al xassís, es posiciona el basculant i s’hi 
fa passar l’eix. En apretar la unió cargolada, l’eix roscat i el basculant es fan solidaris per 
fregament de forma que quan la suspensió funciona i el basculant gira, l’eix roscat, que és 
solidari al basculant gira dintre els coixinets autolubricats que són solidaris al xassís. 
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Fig. 5.16. Coixinet Selfoil B-12-17-25 

 

5.3.5. Eixos esmorteïdor 

L’esmorteïdor de la suspensió posterior va anclat en un dels seus extrems al basculant i a 
l’altre al xassís. El concepte de l’eix és semblant al que s’utilitza en l’eix del basculant, 
utilitzant un eix roscat de dos diàmetres diferents de manera que en apretar la unió cargolada 
no es clavi l’esmorteïdor dificultant el seu funcionament. L’eix que fixa l’esmorteïdor té un 
diàmetre en la seva primera secció de 10 mm i en la última secció, que també és roscada en 
el seu últim tram, de 8 mm. El material de l’eix és acer 2C45 segons la norma UNE 36.051. 
D’aquesta manera, en la unió de l’esmorteïdor al basculant, aquest té un forat de 10 mm en 
la part dreta i de 8 mm en la part esquerra. Entre el basculant i l’esmorteïdor s’hi intercalen a 
cada costat de l’esmorteïdor dos casquells de nylon que tenen un gruix de 7,5 mm i com a 
missió minimitzar el fregament de la suspensió en el seu funcionament. També en els dos 
forats d’anclatge de l’esmorteïdor s’hi fixa per interferència un casquell de nylon de diàmetre 
exterior 14 mm, interior 10 mm i amplada la mateixa que l’esmorteïdor, 14 mm. D’aquesta 
manera, un cop està muntada la unió, queda un joc de mig mil·límetre que permet que 
l’esmorteïdor funcioni lliurement. El croquis de la Fig. 5.17. mostra el que s’ha comentat. 
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 Fig. 5.17. Croquis de la unió del basculant amb l’esmorteïdor. 

 

Pel que respecta a la unió de l’esmorteïdor amb el xassís, és exactament igual a la unió de 
l’esmorteïdor al basculant gràcies a que es dissenyen les torretes d’anclatge de l’esmorteïdor 
en el xassís amb les mateixes dimensions que en el basculant. Aquest fet permet utilitzar els 
mateixos casquells i cargol a les unions de l’esmorteïdor en el basculant i en el xassís. 
D’aquesta manera se simplifica el nombre de peces diferents del patinet. 
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5.4. Suspensió davantera 

Per al disseny de la suspensió davantera, s’ha descartat la utilització d’un sistema de 
suspensió per forquilla telescòpica convencional en favor d’un sistema alternatiu. El motiu és 
que les forquilles telescòpiques (Fig. 5.18.) que existeixen per a patinets tenen un recorregut 
de suspensió molt petit, d’entre 25 i 35 mm, i es vol que com a mínim el recorregut de 
suspensió davant sigui de 65 mm.  

 

Fig. 5.18. Suspensió davantera del patinet Martin Monster Supershocker 

Per a la suspensió davantera s’ha considerat un disseny alternatiu compatible amb el 
moviment de la direcció. El sistema està format per un braç de forquilla on en cada un dels 
seus dos extrems s’hi articula una mangueta. Entre la mangueta i la forquilla s’hi situa 
l’element esmorteïdor, un a cada costat. I entre les dues manguetes es fixa la roda 
davantera. A continuació es mostra una imatge del disseny de la suspensió davantera, Fig. 
5.19. 
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Fig. 5.19. Disseny de la suspensió davantera. 

Aquesta solució de disseny és robusta i ofereix un recorregut de suspensió més gran que 
una forquilla telescòpica convencional. A més, permet aprofitar els mateixos esmorteïdors de 
la suspensió posterior però amb una nova molla adaptada a la geometria de suspensió 
davantera. 

També va ser considerat realitzar un disseny semblant però en el que la mangueta estès en 
un costat i l’esmorteïdor en l’altre unint de forma directa la forquilla i l’eix de la roda. És un 
sistema més lleuger però té l’inconvenient que el recorregut de suspensió que en resulta 
segueix sent petit (Fig. 5.20.) 
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Fig. 5.20. Suspensió davantera alternativa 

 

5.4.1. Esmorteïdors davanters 

Els esmorteïdors davanters són els mateixos que s’utilitzen en la suspensió posterior i que 
s’han comentat a l’apartat 5.3.1. amb la diferència que tenen unes molles de característiques 
diferents adaptades al nou disseny i geometria de la suspensió davantera. L’esmorteïdor 
segueix sent per tant el DNM Torch DV22 amb una longitud de 165 mm entre punts 
d’anclatge i un recorregut de 38 mm però amb una molla diferent. 

Cal comentar que hi hagi dos esmorteïdors en la part davantera, un a cada costat de la roda. 
També s’ha considerat la possibilitat de dissenyar la suspensió davantera tipus monobraç 
(Fig. 5.21.) però aquest patinet, com s’ha comentat en repetides ocasions, té una orientació 
fora carretera que fa que es necessiti un disseny robust. Molt possiblement es realitzaran 
salts amb aquest patinet i cal garantir la seva estabilitat i també la integritat dels dispositius 
de suspensió en qualssevol tipus de conducció. Per aquest motiu s’ha pensat que és més 
convenient reforçar la suspensió davantera amb un disseny simètric. 
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Fig. 5.21. Suspensió davantera monobraç 

5.4.2. Geometria de la suspensió davantera 

Per al disseny de la suspensió davantera s’ha hagut d’estudiar on col·locar l’esmorteïdor per 
aconseguir el recorregut de suspensió de 65 mm. L’esmorteïdor ha d’unir la mangueta de 
suspensió amb la forquilla. La mangueta de suspensió te una distància entre l’eix de la roda i 
l’eix de pivotament de 135 mm i l’anclatge de l’esmorteïdor s’ha col·locat a 53 mm de l’eix de 
la roda en la direcció de la mangueta i 30 mm per damunt de l’eix que uneix els seus centres 
(Fig. 5.22.) D’aquesta manera, l’esmorteïdor uneix de forma completament vertical la 
mangueta amb la forquilla amb la suspensió sense càrrega. 

Amb la palanca que s’ha aconseguit amb aquest disseny, els 38 mm de recorregut de 
l’esmorteïdor es converteixen en 63 mm de recorregut vertical de la roda davantera amb la 
suspensió totalment comprimida, que és un valor molt proper al de 65 mm que s’havia 
pensat com a òptim. 

En el croquis de la Fig. 5.22. s’observen les dues posicions principals de la suspensió 
davantera. La primera d’elles és amb la suspensió sense càrrega, pel que l’esmorteïdor té 
una compressió nul·la, està en posició completament vertical i té una longitud de 165 mm 
(punts 1 i 2). Amb la suspensió comprimida, la longitud de l’esmorteïdor passa a ser de 127 
mm i la geometria resultant està donada pels punts 1’ i 2’, així com per les línies de traça i 
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punt. Observant la distància vertical entre els punts 1 i 1’ s’aprecia el recorregut de suspensió 
que s’ha comentat abans de 63 mm. 

1 

1’ 

2  

2’ 

Fig. 5.22. Croquis de la geometria de suspensió davantera 

 

5.4.3. Forquilla davantera 

La forquilla davantera (Fig. 5.23.) és la peça que uneix la suspensió davantera amb el xassís 
a través de la pipa de direcció. Aquesta peça té la missió de guiar la roda davantera amb els 
moviments de la direcció que el conductor dóna amb el manillar i serveix de suport i punt de 
pivotament de les dues manguetes que fan bascular la roda en funcionar la suspensió. 
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1  1  

2

2  

3  

 

Fig. 5.23. Forquilla Davantera 

Els punts senyalats amb un 1 en la Fig. 5.23. són els tubs foradats on estan els eixos de les 
manguetes de suspensió i on aquestes pivoten. Els punts 2 són els anclatges dels 
esmorteïdors davanters a la forquilla i la zona senyalada amb un 3 és la zona que 
s’introdueix per dintre el xassís amb els rodaments de direcció formant la unió d’aquesta 
peça amb el xassís, com en una bicicleta. 

Per a la definició d’aquesta peça s’ha utilitzat el mateix material que en el xassís, és a dir, 
acer segons la norma UNE AE 355 KW/KT (F-6411) que té bones propietats de soldabilitat. 

Per al cos principal de la forquilla s’ha utilitzat tub d’acer de 30 mm de diàmetre amb un gruix 
de paret de 2 mm convenientment doblegat. Aquest tub també s’ha utilitzat per realitzar la 
part vertical. 
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Als extrems de la forquilla on basculen les manguetes, on en la Fig. 5.23. s’ha assenyalat 
amb un 1, s’ha utilitzat tub de diàmetre 30 mm també però en aquest cas el forat interior és 
de 17 mm. 

Per últim, les zones marcades amb un 2 en la Fig. 5.23. són tubs de 28 mm de diàmetre amb 
un forat de 8 mm soldats al cos principal de la forquilla, per on s’uniran els esmorteïdors a la 
forquilla. 

Com en el cas del xassís, existeixen nombroses soldadures on és necessari que hi hagi una 
seguretat absoluta. Aquestes són les unions dels tubs on basculen les manguetes en els 
extrems de la forquilla, les unions dels punts de fixació dels esmorteïdors amb la forquilla i la 
unió del cos principal amb forma de “U” invertida amb el tub vertical que anirà fixat al xassís 
en la pipa de direcció. 

La peça, fabricada a base de tubs doblegats i soldats, és recalibrada i mecanitzada a 
posteriori de la soldadura per assegurar que els eixos estan al seu lloc. És molt important 
l’estabilitat dimensional d’aquesta peça. Per exemple en els tubs on basculen les manguetes, 
que es mecanitzen a la vegada per assegurar que tenen el mateix eix. El mateix passa amb 
els anclatges dels esmorteïdors. 

5.4.4. Mangueta 

La mangueta de la suspensió del davant, marcada en color diferent en la Fig. 5.24., és la 
peça que guia la roda en el seu moviment de suspensió respecte la forquilla davantera. 
També fa de suport per a la pinça de fre davanter en la mangueta de la dreta. 

Fig. 5.24. Mangueta de la suspensió davantera 
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Aquesta peça bascula respecte la forquilla davantera en un dels seus eixos mentre que en 
l’eix de l’extrem oposat fa de suport per l’eix de la roda davantera. De la mateixa manera, té 
un altre eix on es colla l’esmorteïdor. 

Per a realitzar el disseny d’aquesta peça s’ha pensat en la possibilitat de fabricar-la per mitjà 
de tub d’acer i xapes d’acer soldades o bé una peça de fosa d’alumini. Al final s’ha escollit la 
opció de realitzar-la de fosa d’alumini degut a que el volum de producció del patinet serà 
suficientment gran. El fet de realitzar aquesta peça d’alumini permet dissenyar una peça més 
optimitzada en quant a pes, pel propi disseny i pel material. A més, aconseguint un pes baix 
es disminueix el pes de les masses no suspeses com en el cas del basculant. 

L’aleació d’alumini escollida ha sigut alumini L-2651 (AlSi7Mg). S’escull aquesta aleació 
perquè és una aleació que té bona capacitat per a ser mecanitzada a posteriori, i en aquesta 
peça és necessari mecanitzar tres eixos amb gran precisió; l’eix de pivotament respecte la 
forquilla davantera, l’eix de la roda davantera i l’eix de l’esmorteïdor i també els dos forats on 
anirà cargolada la pinça de fre, com es veu en la Fig. 5.25. 

 

Forats de fixació pinça fre 
Eix roda davantera Eix roda davantera 

Eix esmorteïdor 
Eix de pivotament respecte 

la forquilla davantera 

Fig. 5.25. Detall de la mangueta de suspensió davantera  
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En la mangueta de l’esquerra, costat de la roda on no hi ha el fre de disc i no fan falta els 
forats de fixació per a la pinça de fre, es pot mecanitzar aquesta part de la peça un cop treta 
del motlle per a eliminar els anclatges en aquest costat i deixar la peça llisa o bé es pot 
deixar tal i com surt del motlle. 

5.4.5. Eix de la suspensió del davant 

L’eix de la suspensió del davant són els dos eixos on les manguetes pivoten respecte la 
forquilla davantera. El concepte és anàleg al que es fa servir en la suspensió posterior; un eix 
que llisca dintre d’uns coixinets autolubricats amb valona. En la Fig. 5.26. es mostra un 
croquis de la secció d’aquest eix. 

Fig. 5.26. Secció de l’eix de la suspensió del davant 

Per a realitzar la unió s’utilitza un eix de diàmetre 12 en el primer tram i diàmetre 10 en la 
última secció de l’eix, on  també hi ha la rosca de mètrica 10. El material de l’eix és acer 
2C45 segons la norma UNE 36.051. La mangueta té en la part dreta un forat de diàmetre 12 i 
en la part esquerra un forat de diàmetre 10. D’aquesta manera s’aconsegueix unir les dos 
peces de forma que en el moment d’apretar la unió cargolada no es pot bloquejar el 
funcionament de la suspensió.  

L’eix roscat llisca dintre dos coixinets autolubricats de la marca AMES, gamma Selfoil, que 
estan col·locats a la forquilla davantera per interferència en un allotjament de diàmetre 17 
mm, amb una tolerància H7/s8. Els dos coixinets tenen la designació Selfoil B-12-17-15.  
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Un cop els coixinets estan muntats per interferència a la forquilla davantera, es posiciona la 
mangueta i s’hi fa passar l’eix. En apretar la rosca, l’eix roscat i la mangueta es fan solidaris 
per fregament de forma que quan la suspensió funciona aquesta gira respecte la forquilla 
davantera, l’eix roscat, que és solidari la mangueta, gira dintre els coixinets autolubricats que 
són solidaris a la forquilla davantera. 

5.4.6. Eixos esmorteïdors 

Els esmorteïdors davanters van fixats a la forquilla davantera i a les manguetes. La unió de 
l’esmorteïdor davanter a les manguetes és idèntica a la unió de l’esmorteïdor posterior al 
basculant i al xassís que s’ha vist en l’apartat 5.3.5. Això fa que s’utilitzi també el mateix eix i 
els mateixos casquells ja que les dimensions de les torretes d’anclatge de l’esmorteïdor en 
les manguetes de suspensió tenen les mateixes dimensions que en el xassís i en el 
basculant. És una manera de simplificar el disseny reduint el nombre de peces diferents. 
D’aquesta manera, els forats d’anclatge de l’esmorteïdor en les manguetes tenen dos 
diàmetres diferenciats també, de 10 mm en la part esquerra i de 8 mm en la part  dreta. El 
croquis de la unió de l’esmorteïdor davantera amb la mangueta es mostra en la Fig. 5.27. 

Fig. 5.27. Croquis de la unió de la mangueta amb l’esmorteïdor. 

La unió dels esmorteïdors davanters amb la forquilla davantera té un disseny diferent (Fig. 
5.28.). Aquest fet fa que s’utilitzi un cargol de dimensions diferents i casquells de nylon 
diferents. Es manté el concepte de l’eix amb dos diàmetres, de 10 mm i de 8 mm en l’últim 
tram, on també hi ha la part roscada per assegurar un lliure funcionament de la suspensió i 
s’intercala un casquell de nylon entre l’esmorteïdor i la forquilla davantera. El material de l’eix 
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és també acer 2C45 segons la norma UNE 36.051. La forquilla davantera té un forat amb un 
diàmetre de 8 mm mentre que el casquell de l’esmorteïdor i el casquell que s’intercala entre 
l’esmorteïdor i la forquilla tenen uns forats de diàmetre 10 mm. Com es veu en la Fig. 5.28. la 
unió que s’aconsegueix permet un joc de mig mil·límetre entre l’esmorteïdor i el casquell de 
forma que la suspensió pot funcionar lliurement sense fregaments deguts a la unió. 

 Fig. 5.28. Croquis de la unió de la forquilla davantera i l’esmorteïdor 
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5.5. Direcció 

La direcció del patinet es divideix en dos peces principals. La part superior, que incorpora el 
manillar, i la part inferior, que passa a través del tub de la pipa de direcció fins a la forquilla 
davantera. El mecanisme de direcció del patinet és plegable, per a poder reduir el volum del 
patinet per a transportar-lo o bé per guardar-lo. Alliberant el mecanisme de plegat, es pot 
inclinar la part superior de la direcció cap enrera sobre la plataforma, disminuïnt el volum del 
patinet. D’aquesta manera, el patinet es pot transportar en un cotxe com en el cas d’una 
bicicleta, reclinant els seients del darrera cap endavant, o bé es pot guardar fàcilment dins de 
casa. En la Fig. 5.29. es mostra com queda el patinet quan es plega la direcció. 

Fig. 5.29. Patinet amb la direcció plegada 

5.5.1. Mecanisme de plegat de la direcció 

El mecanisme que permet plegar la part superior de la direcció sobre la part inferior està 
format per les dues parts de la direcció, per un eix de plegat, un passador de plegat i un 
cargol H M5 * 35,  NF E 27-311 classe 8,8. 

L’eix de plegat permet que les dues parts de la direcció girin entre sí i està instal·lat en la part 
inferior de la direcció. El passador de plegat, també instal·lat en la part inferior de la direcció, 
té un forat roscat de mètrica 5 en el seu punt central, on es colla el cargol de mètrica 5 que 
fixa les dues parts de la direcció quan aquesta està en posició de treball (sense plegar).  
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El mecanisme obert té l’aspecte que es mostra en la Fig. 5.30. Amb el cargol descollat del 
passador (no cal del tot), s’aconsegueix alliberar la part superior de la direcció, permetent 
que aquesta es plegui cap endarrera. 

Part inferior de la 
direcció 

Passador 

Cargol 

Eix plegat 

Part superior de la 
direcció 

Fig. 5.30. Mecanisme de plegat de la direcció obert 

Per tornar el mecanisme de direcció a la seva posició de funcionament, primer cal posar les 
dues parts de la direcció en la posició de treball i després portar el cargol cap a la seva 
posició en la part superior de la direcció fent pivotar el passador respecte al seu allotjament 
en la part inferior de la direcció i collar el cargol assegurant que les dues parts de la direcció 
queden unides sòlidament. El mecanisme, un cop muntat, té l’aspecte que es mostra en la 
Fig. 5.31. 
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Fig. 5.31. Mecansime de plegat de la direcció tancat 

El disseny de la part superior de la direcció inclou un allotjament pel cap del cargol de forma 
que en collar aquest cargol es fixa la part superior de la direcció amb la part inferior. Aquest 
disseny pot ser millorat en rapidesa simplement canviant el cargol de mètrica 5 per un 
dispositiu similar al de collat ràpid dels eixos de les rodes de bicicleta però de mètrica 5 
també. D’aquesta manera, es pot realitzar el plegat i desplegat del patinet ràpidament i sense 
eines. El principi de funcionament seria exactament el mateix. 

El material de fabricació de l’eix i el passador del sistema de plegat és comú amb la resta 
d’eixos del patinet, és a dir, acer 2C45 segons la norma UNE 36.051. 

5.5.2. Manillar i direcció (Part superior de la direcció) 

La part superior de la direcció està fabricada amb el mateix material que el xassís i la forquilla 
davantera, amb acer segons la norma UNE AE 355 KW/KT (F-6411) que té bones propietats 
de soldabilitat. 

El tub vertical té un diàmetre de 30 mm i un espessor de paret de 2 mm. El manillar és també 
del mateix material, amb un diàmetre de 20 mm i un gruix de paret de 2 mm, i se solda al tub 
vertical desprès de passar-lo per un forat passant efectuat al tub vertical. D’aquesta manera 
s’assegura una bona rigidesa i es disminueix el cost del patinet en evitar la necessitat de 
potències i cargols per fixar un manillar estàndar de bicicleta de muntanya. La secció del 
manillar respecte el tub vertical de la direcció es mostra en la Fig. 5.32. 
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Fig. 5.32. Unió del manillar (horitzontal) amb el tub vertical de la direcció. 

En la part on està el mecanisme per al plegat de la direcció, el tub vertical està 
convenientment soldat a una xapa treballada del mateix material amb les formes adequades 
pel plegat. En la Fig. 5.33. s’observa un detall d’aquesta part del component. 

Fig. 5.33. Detall de la xapa inferior per al mecanisme de plegat. 

Com es veu en aquesta figura, els dos costats de la xapa estan rebaixats per encaixar amb 
la part inferior del mecanisme de direcció quan aquesta està tancada. 
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5.5.3. Direcció, part inferior 

La part inferior de la direcció encaixa amb el xassís per unir-se a la forquilla davantera per 
mitjà dels rodaments de direcció. S’escull el mateix material que per la part superior de la 
direcció, xassís i forquilla davantera, acer segons la norma UNE AE 355 KW/KT (F-6411). 

La part inferior de la direcció està formada per un tub vertical de 30 mm de diàmetre amb un 
gruix de paret de 2 mm. La xapa del mecanisme de plegat de la direcció està soldada al tub 
vertical i mitjançant el corbat de la xapa s’aconsegueixen els allotjaments de l’eix del 
mecanisme de plegat i del passador de plegat (Fig. 5.34.) 

Allotjament 
eix de plegat 

Allotjament 
passador 

Fig. 5.34. Part inferior de la direcció amb detall del mecanisme de plegat 

S’observa també en la Fig. 5.34. els resalts de la xapa existents a ambdós costats que són 
les zones on es recolza la part superior de la direcció en la posició de treball de la direcció 
(tancada). 
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5.6. Motor 

Per al grup propulsor del patinet s’ha escollit un motor d’explosió dos temps de petita 
cilindrada. Com s’ha comentat en la comparativa de mercat, s’escull un motor d’explosió de 
dos temps en favor d’un motor elèctric per la major autonomia, menor pes i majors 
prestacions que s’obtenen d’aquests motors. Cal no oblidar que la orientació del patinet és 
lúdica i esportiva, per tant, un factor com el soroll, inherent a un motor d’explosió, passa a un 
segon pla. 

Per a la selecció del motor s’ha escollit un model que utilitzen altres patinets com és el 
Komatsu Zenoah RC 230 que es mostra en la Fig. 5.35. Aquest motor destaca per les seves 
bones prestacions tot i cubicar només 22,5 cm3 i el baix pes, amb només 2,1 Kg.  

 

Fig. 5.35. Motor Komatsu Zenoah RC 230 

Aquest és un motor que permet tenir una bona base de partida, ja que la seva potència està 
al mig de la zona on es mouen els patinets amb motor d’explosió. A partir d’aquest patinet i 
amb poques modificacions es podrien crear versions amb motors més potents de caire 
encara més esportiu. Altres motors són el Mitsubishi de 43 cm3 que equipa el Martin Monster 
“Moto” o el motor Polini de 49 cm3 refrigerat per aigua, un motor molt potent que s’utilitza en 
competicions de “pocket-bikes” o per útlim el motor Active de 40 cm3. 

El motor Komatsu Zenoah RC230 és bastant comú i prové de cotxes de radiocontrol d’escala 
¼, models que arriben a 110 km/h. Per tant, és suficient per impulsar el patinet a uns 55 
km/h. En l’apartat 1.4. de l’Annex 1 s’estudia amb més profunditat les prestacions que 
s’obtenen d’aquest motor. 
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El motor ve equipat a la sortida de la transmissió amb les sabates de l’embragatge centrífug 
que engranen amb la campana de l’embragatge centrífug a 6000 rpm. En l’apartat següent, 
el de la transmissió, s’estudia en profunditat el disseny de l’embragatge centrífug ja que el 
motor solament equipa les sabates i les molles (Fig. 5.36.). 

 

Sabates  

 

Fig. 5.36. Detall del la sortida de les sabates del motor. 

Aquest motor l’equipen altres patinets, com el Martin Monster Supershocker (Fig. 5.37.) És 
un motor que gira en el sentit de les agulles del retollge, per tant ha d’anar instal.lat al costat 
esquerra del patinet si la transmissió s’efectua per cadena o corretja dentada. 

 

Fig. 5.37.  Martin Monster Supershocker, amb el motor Komastu Zenoah RC230 
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El motor es fixa al basculant per mitjà de quatre cargols que són passants a través dels 
quatre orificis de la carcassa del motor assenyalats en el croquis de la Fig. 5.38 i en els 
orificis del basculant, tot intercalant entre el motor i el basculant l’embragatge centrífug que té 
practicats també quatre forats del tal manera que encaixi amb el motor. 

 

Forats de fixació 

 

Fig. 5.38. Croquis dels punts d’anclatge del motor al basculant 
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5.7. Transmissió 

5.7.1. Embragatge centrífug 

L’embragatge centrífug, que s’intercala entre el motor i el basculant, té la funció de 
transmetre el moviment de rotació del motor al pinyó conductor de la transmissió. 
L’embragatge permet que el motor estigui en marxa amb el patinet aturat, cosa que sembla 
molt normal, com en el cas dels scooters de ciutat, però fins no fa gaire els patinets no 
disposaven d’aquest element, el que feia que en parar el patinet el motor es calés.   

El motor està dissenyat per funcionar amb un embragatge que s’acobli a 6000 rpm i permeti 
girar fins a 11.000 rpm, que és el règim de gir màxim del motor on s’aconsegueix la velocitat 
màxima. 

L’embragatge centrífug que s’ha dissenyat (Fig. 5.39.), consta de la carcassa principal, el cos 
o campana que embraga amb les sabates del motor, el pinyó de sortida, un rodament rígid 
de boles i una tapa de fixació d’aquest rodament que es fixa amb la carcassa per mitjà de 
quatre cargols i femelles H M5 * 18,  NF E 27-311 classe 8,8. 

 
Fig. 5.39. Conjunt de l’embragatge centrífug 

Com es veu, la carcassa de l’embragatge centrífug té quatre forats que encaixen pel costat 
de la campana amb els forats del motor i pel costat del pinyó amb el basculant. La carcassa 
té una important funció estructural ja que suporta el pes i les vibracions del motor i ha de tenir 
una rigidesa adequada per garantir la transmissió de la potència del motor sense 
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deformacions. A més te un resalt circular en la part que encaixa amb el basculant per 
assegurar la correcta posició en el seu muntatge. 

La campana es fa solidària amb les sabates del motor quan aquestes se separen en girar el 
motor per efecte de la força centrífuga i transmet la rotació del motor al pinyó. La forma d’unir 
la campana i el pinyó és per mitjà d’una rosca de mètrica 8 però que es colla en sentit 
antihorari (mirant el pinyó). D’aquesta forma, en girar el motor (sentit horari mirant el pinyó) i 
transmetre la potència, hi ha garanties que no es pugui descollar la unió cargolada. A més, 
unint la campana i el pinyó d’aquesta manera, es fixa entre ells el rodament. A la secció de la 
Fig. 5.40. es mostra el que s’explica gràficament. 

Fig. 5.40. Secció del conjunt de l’embragatge centrífug 

El rodament que s’ha escollit per aquesta aplicació és de la marca SKF, concretament el 
model SKF Explorer 16101-2Z, obturat i amb proteccions per la pols en els dos costats. 
Aquest rodament té un diàmetre interior de 12 mm, un diàmetre exterior de 30 mm i una 
amplada de 8 mm. Aquest rodament queda fixat entre el pinyó i la campana de l’embragatge 
en collar aquesta unió i està clavat per interferència a la carcassa de l’embragatge. La tapa 
de l’embragatge, que va collada amb quatre cargols de mètrica cinc, impedeix que el 
rodament pugui sortir-se del seu allotjament i assegura que tingui llibertat per col·locar-se i 
funcionar correctament deixant una distància entre el rodament i la tapa d’un mil·límetre. 
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5.7.2. Alternatives de transmissió 

Per a realitzar la transmissió del motor a la roda, hi ha tres alternatives bàsiques on triar: 

Transmissió per fregament d’un corró: 

Aquest tipus de tipus de transmissió (Fig. 5.41.), conegut com a “drive spindle” transmet el 
moviment del motor a la roda pel fregament d’un cilindre estriat amb el pneumàtic posterior. 
De la relació de diàmetres entre el diàmetre del cilindre i el diàmetre de la roda se n’obté la 
relació de transmissió. Aquest dispositiu té com a punt favorable la possibilitat de realitzar de 
forma senzilla relacions de transmissió amb una reducció molt gran. Com a inconvenient està 
el fet que si la roda posterior està mullada, bruta de pols o fang, rellisca i no funciona 
adequadament. Aquest és el motiu pel qual en un patinet de fora carretera no té sentit 
aquesta alternativa. 

 

“Drive spindle” 

 

Fig. 5.41. Exemple de “drive spindle” 

Transmissió per corretja dentada: 

Aquest sistema de transmissió no és adequat per a un patinet tot terreny ja que la corretja 
dentada té una vida limitada si l’entorn de funcionament és un entorn amb pols, sorra, fang o 
aigua, com és el cas. Però el factor més decisiu que descarta l’elecció d’aquest tipus de 
transmissió és que la roda posterior és de deu polsades i això limita el diàmetre màxim de la 
corona de transmissió. D’aquesta manera, per aconseguir reduccions amb una sola etapa, 
seria necessari disposar d’una politja transmissora de diàmetre molt petit, i això no és 
possible de dur a terme amb una corretja dentada. Per a poder utilitzar un sistema de 
transmissió per corretja dentada farien falta dues etapes mínim en la reducció, com en el 
patinet de la Fig. 5.42. Aquest fet faria augmentar el pes i els fregaments en la transmissió, 
fent perdre potència útil. Per tant es descarta aquesta alternativa. 
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Fig. 5.42. Transmissió per corretja dentada amb dues etapes, patinet Bladez Moby 40 

Transmissió per cadena: 

Aquest tipus de transmissió (Fig. 5.43.), que és el que majoritàriament equipen totes les 
motocicletes, és el més adequat per a un patinet d’orientació fora carretera. Té com a punts 
a favor la possibilitat de poder realitzar en una sola etapa reduccions grans, amb una “i” de 
fins a 10. Pot transmetre parells grans amb un mida i pes petits, s’assegura el sincronisme i 
no requereix d’un pretensat. Aquest tipus de transmissió requereix un cert manteniment, com 
la lubricació manual de la cadena i el seu tensat periòdic. Aquesta serà la transmissió 
utilitzada en el patinet. 

                          
Fig. 5.43. Exemple de cadena, corona dentada i pinyó de transmissió d’un patinet 
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5.7.3. Transmissió per cadena 

La transmissió que s’ha escollit per al patinet és de cadena amb un pinyó i una corona de 
transmissió per poder realitzar la transmissió amb una reducció gran en una sola etapa. En 
l’apartat 1.4.3. de l’Annex 1 es fa un càlcul en profunditat de la transmissió per cadena. 

Les característiques de la transmissió del patinet són: 

i = 9,14 (relació de transmissió, < 10) 

z1 = 7 (nombre de dents del pinyó),   z2 = 64 (nombre de dents de la corona) 

S’escull una cadena segons la norma ISO 606 amb la denominació 06B. La transmissió que 
s’ha dissenyat (Fig.  5.44.)  té un entre centres de 160 mm amb els diàmetres primitius de 
pinyó i corona de: 

d1 = 18,44 mm 

d2 = 163,04 mm 

Fig.  5.44. Croquis de la transmissió per cadena del patinet 
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En el croquis de la Fig. 5.44. s’observa que el pinyó de transmissió és abraçat per la cadena 
amb un angle de 126º, valor superior a 120º, que és l’angle mínim recomanat. 

En el patinet, aquesta transmissió passa per l’interior del basculant des de la sortida del 
pinyó fins a la corona dentada de la roda posterior (Fig. 5.45.), de manera que el conductor 
queda protegit d’una possible enganxada amb la cadena.  

Fig. 5.45. Pinyó i corona de transmissió en el patinet 

El pinyó està fabricada amb acer 42 CrMo4 UNE 36.051 (F-1252) i com s’ha vist forma part 
de l’embragatge centrífug, estant roscat l’extrem del seu eix per collar-se a la campana de 
l’embragatge. 

La corona està fabricada amb acer 34 CrMo4 UNE 36.051 (F-1250) i es colla a la llanta 
posterior per mitjà de 6 cargols FHc/90, M5 * 18, NF E 27-160, classe 12,9, que asseguren la 
concentricitat de la corona amb la llanta posterior. (Fig. 5.46.).  
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Fig. 5.46. Detall de la fixació de la corona dentada a la roda posterior 

La transmissió per cadena requereix d’una lubricació periòdica. S’efectuarà una lubricació 
amb spray de cadenes o greix abans de fer una sortida llarga amb el patinet o cada 200 Km. 
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5.8. Dispositius de frenada 

Per a la frenada del patinet, s’han considerat dos tipus de frens, que són comuns amb els 
frens de mountain-bike, el frens cantilever o “V-brake” i els frens de disc mecànics o 
hidràulics. 

Frens cantilever o “V-brake”: 

Aquest tipus de frens són utilitzats per bicicletes de muntanya de gamma mitja i pels patinets 
més econòmics. Són frens de tipus mecànic, és a dir, l’actuació sobre la maneta de fre mou 
un cable d’acer que fa funcionar un mecanisme que provoca fregament en la roda. S’utilitza 
en patinets que tenen rodes massises i de diàmetre molt petit, ja que a diferència de les 
bicicletes, on les sabates d’aquest tipus de frens freguen amb la llanta, en els patinets les 
sabates d’aquests tipus de frens freguen amb la roda directament, pel que només són 
adequats si la roda és massisa (Fig. 5.47.) 

 

 

Fig. 5.47. Frens tipus cantilever en un patinet de rodes massises 
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Frens de disc: 

Aquest tipus de fre és l’utilitzat pels patinets de gamma més alta, ja que és el sistema més 
efectiu. Dintre dels frens de disc, es distingeixen els d’accionament mecànic, a través d’un 
cable que es mou en actuar sobre la maneta de fre, o d’accionament hidràulic, que funcionen 
com en les motocicletes, on en apretar la maneta s’exerceix pressió en un circuit hidràulic 
que es transmet a la pinça de fre.  

Per al patinet s’escullen els frens de disc d’accionament mecànic, al oferir unes bones 
prestacions amb un preu més raonable. Aquests frens venen de les bicicletes de muntanya. 
S’instal·laran frens de disc a les dues rodes del patinet per a major seguretat, a diferència 
d’alguns models que només tenen dispositius de fre en la roda posterior. 

 

5.8.1. Discs de fre 

Els discs de fre que s’han dissenyat pel patinet tenen una mida compatible amb els de les 
bicicletes de muntanya. El diàmetre més comú dels discs de fre d’aquestes bicicletes és de 
160 mm, tot i que també existeixen discs de 185 mm i 203 mm, per a bicicletes de descens. 

Els discs es fabriquen expressament pel patinet, no són peces comprades. El motiu és la 
compatibilitat dels forats d’anclatge amb el disseny de la llanta i amb el fet com es comenta 
en l’apartat 5.9.1. que el disc de fre fixa el rodament que és fix en els dos eixos de roda. El 
disc es fixa de la mateixa manera a la llanta que la corona de transmissió, per mitjà de 6 
cargols FHc/90, M5 * 18, NF E 27-160, classe 12,9, que asseguren la concentricitat del disc 
amb la llanta. 

El disc de fre, comú tant a l’eix davanter com a l’eix posterior, està fabricat amb acer 2C55 
segona la norma UNE 36.051. El seu disseny inclou radis per alleugerar el pes d’aquest 
component. La superfície per on freguen les pastilles amb el disc està ranurada per dissipar 
millor el calor i per permetre l’evacuació ràpida de pols, fang o aigua en conducció fora 
carretera. A la Fig. 5.48. es mostra el disc davanter del patinet instal·lat a la llanta. 
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Fig. 5.48. Disc de fre davanter del patinet. 

 

5.8.2. Pinces de fre 

Per a les pinces de fre s’utilitzen components comprats de bicicletes de muntanya. S’escullen 
pinces d’accionament mecànic amb cable d’acer de la marca Avid. S’escull el model Avid 
Ball Bearing Five (Fig. 5.49.) que ofereix unes prestacions adequades. 

 

Fig. 5.49. Pinces de fre Avid Ball Bearing Five 

Les pinces de fre van fixades a la part dreta del basculant de la suspensió posterior i a la 
mangueta dreta de la suspensió davantera. Existeix un standard internacional que defineix 
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els punts d’anclatge de la pinça al seu suport. Aquest standard s’utilitza en totes les bicicletes 
de muntanya i defineix que la distància entre centres dels punts d’anclatge de la pinça ha de 
ser de 51 mm (Fig. 5.50.) 

 

Fig. 5.50. Standard internacional de muntatge de les pinces de fre. 

Tant en el basculant com en la mangueta de la suspensió posterior i davantera 
respectivament s’ha respectat aquest standard, com es veu en la Fig. 5.51. 

B a s c u l a n t  

 

M a n g u e t a  

  
Fig. 5.51. Anclatges de la pinça de fre en basculant i mangueta 
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5.8.3. Manetes de fre 

Per a les manetes de fre, s’ha escollit un component de mountain-bike dins del catàleg de la 
marca Avid, com en el cas de les pinces de fre. El model escollit és l’Avid Speed Dial 7 (Fig. 
5.52.), situat en el mig de la gamma de les manetes de fre d’aquest fabricant. Està fabricada 
en alumini forjat i permet regular la tensió del cable de fre fàcilment per regular el tacte de la 
maneta a gust del conductor per mitjà del sistema “Speed Dial”. 

 

 

Fig. 5.52. Maneta de fre Avid Speed Dial 7 

 



Pag. 74  Memòria 

5.9. Rodes 

5.9.1. Eixos de Roda 

Per al disseny dels eixos de les rodes s’han emprat rodaments rígids de boles obturats i amb 
protecció per la pols escollits del catàleg de la marca SKF. Els rodaments escollits són els 
SKF Explorer 6001-RSL que tenen un diàmetre interior de 12 mm, un diàmetre exterior de 28 
mm i una amplada de 8 mm.  

Els eixos roscats de les roda tenen un diàmetre de 12 mm en les parts que estan en contacte 
amb els rodaments i la part central està rebaixada fins a 9 mm per rebaixar pes i abaratir la 
fabricació dels eixos. La mètrica de la rosca amb la que acaben els eixos és M10 i estan 
fabricats amb acer 2C45 segons la norma UNE 36.051. 

Coaxialment amb l’eix, hi ha tres casquells que posicionen la roda. Un a cada costat de la 
roda, per definir la posició de la roda quan aquesta es munta en el basculant (roda del 
darrera) o en les manguetes (roda del davant), i un casquell més llarg que està dintre la llanta 
i situat entre els dos rodaments que dóna la posició dels rodaments quan aquests es munten 
a la llanta. Aquest casquell forma un paquet amb la llanta i els dos rodaments. Els tres 
casquells tenen un diàmetre interior de 12,5 mm i un diàmetre exterior de 17 mm. En la Fig. 
5.53. es mostra una secció de l’eix de la roda posterior. 

Fig. 5.53. Secció de l’eix de roda posterior 
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En aquesta secció s’observa que el rodament de la dreta és lliure mentre que el rodament de 
l’esquerra és fix. La manera d’aconseguir que el rodament de l’esquerra sigui fix és per mitjà 
dels casquells en la part interior del rodament i per mitjà de la llanta i el propi disc de fre en la 
part exterior. D’aquesta manera, en collar el disc de fre, es fixa el rodament que veiem a 
l’esquerra de la secció de la Fig. 5.53. El rodament de la dreta és lliure per permetre un 
correcte funcionament. S’observa l’espai que es deixa en la llanta quan es mecanitza 
l’allotjament del rodament en aquest costat. La corona de transmissió, que es veu a la dreta 
de la secció té un forat interior de diàmetre més gran que el diàmetre exterior del rodament, 
per donar llibertat a aquest. 

L’eix de la roda davantera és idèntic en quant a disseny que l’eix posterior, amb la diferència 
de la longitud de l’eix roscat, la llargada dels casquells exteriors de la roda i el fet que la roda 
davantera no té la corona de transmissió al costat esquerra. 

5.9.2. Llantes 

El patinet està equipat amb pneumàtics de 10 polsades de diàmetre i llantes de 4 polsades 
de diàmetre. Les llantes que equipa el patinet són específiques i estan fabricades en fosa 
d’alumini. S’ha considerat la opció de fabricar les llantes per mitjà de dues meitats de xapa 
estampada i posteriorment atornillades, però finalment s’ha escollit fabricarles de fosa 
d’alumini per motius de robustesa estructural. 

L’aleació escollida per a les llantes és alumini L-2560 segons UNE 38.256 (AlSi10Mg). El 
disseny (Fig. 5.54.) està realitzat a mida per allotjar els rodaments que s’han escollit pels 
eixos de les rodes i disposen als dos costats de sis taladres de mètrica cinc per collar la 
corona de transmissió i el disc de fre.  

Fig. 5.54. Llanta d’aleació de 4 polsades de diàmetre 
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5.9.3. Pneumàtics 

Els pneumàtics escollits per al patinet són de 10 polsades de diàmetre per 4 polsades 
d’ample amb un diàmetre de llanta de 4 polsades. És un tipus de pneumàtic bastant corrent 
en els patinets d’altes prestacions i s’escull un model amb un dibuix per a poder circular per 
pistes i camins de terra i pedres. La mida de llanta escollida també permet que l’usuari pugui 
equipar el patinet amb pneumàtics de 10 polsades d’asfalt, per a competicions en aquest 
terreny o bé per un ús asfàltic del patinet. 

El pneumàtic que munta d’orgien el patinet és el Kenda de fora carretera, que es mostra en 
la Fig. 5.55.  

Fig. 5.55. Pneumàtic Kenda fora carretera 
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6. Muntatge 

Amb totes les peces a punt per a ser muntades, es comença col·locant les peces 
perifèriques del xassís. Se li colla la plataforma i amb els coixinets del basculant en el seu 
lloc i amb les dimensions comprovades, es fixa el basculant amb el seu eix. Es munten les 
dues parts del manillar que són plegables i es fixen amb la forquilla davantera mitjançant els 
rodaments de direcció. A la forquilla davantera se li col·loquen els coixinets autolubricats i se 
li fixen les manguetes de suspensió amb els seus eixos. A continuació es col·loquen els 
esmorteïdors, tant el posterior com els dos davanters amb els seus casquells i eixos. 

Desprès es munten les rodes. Es col·loquen els rodaments de les rodes a les llantes amb les 
eines específiques tot col·locant el casquell entremig i es fixen els discs de fre en les dues 
llantes. En la que serà la roda posterior, també s’hi fixa la corona de transmissió. S’instal·len 
els pneumàtics en les llantes, s’inflen fins la pressió adequada i les dues rodes es munten en 
el patinet amb els casquells espaiadors adequats per a cada eix. 

Apart es munta l’embragatge centrífug. Es col·loca el rodament en la carcassa de 
l’embragatge i es colla la tapa del rodament. Desprès es colla la campana d’embragatge amb 
el pinyó de transmissió. Es posiciona el conjunt d’embragatge al basculant i s’hi munta el 
motor. Amb el motor i l’embragatge al seu lloc, es collen aquests dos components formant un 
sol paquet amb el basculant. Al costat dret del basculant es fixa el dipòsit de gasolina i es fan 
passar els tubs pel subministrament de gasolina al motor i el comandament de l’accelerador 
fins al puny dret del manillar. Desprès es munta la cadena de transmissió i s’assegura la 
seva correcta tensió i lubricació. 

A continuació s’instal·len les pinces de fre a la mangueta dreta i el basculant, i es fan passar 
els cables de fre fins al manillar, on s’hi col·loquen les dues manetes de fre. Es revisa la 
tensió dels frens i s’ajusten els cables. 

A continuació es revisa que el patinet estigui ben muntat, comprovant el collat de tots el 
eixos, revisant la fixació del manillar al xassís, jocs de basculant i manguetes, funcionament 
de la suspensió, fixació del motor, tensió de la cadena i funcionament dels frens. 

A continuació s’omple el dipòsit de gasolina i es fa una breu prova dinàmica del patinet per 
comprovar que tot funciona correctament. Aleshores el patinet està en condicions de ser 
empaquetat pel seu lloc de destí on serà posat a la venda. 
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7. Manteniment 

Dins de les feines de manteniment es troben les feines de manteniment preventiu o planificat 
i les feines de manteniment correctiu o no planificat, que seran les respostes a problemes 
descoberts per l’usuari com la punxada d’una roda. 

El manteniment preventiu del patinet es realitzarà periòdicament bé per l’usuari o bé per la 
tenda que ha venut el patinet.   

Cal comprovar com a manteniment preventiu:  

Estat dels frens, en quant al desgast de les pastilles de fre, substituint-les si és necessari, la 
tensió i estat dels cables d’accionament i desgast dels discs de fre, així com el correcte collat 
dels discs a les llantes 

Estat del motor, la velocitat del ralentí, joc del comandament de l’accelerador, el filtre d’aire, 
netejant-lo cada cert temps o substituint-lo si pertoca, bugia, segments del pistó, estat del 
pistó, escapament, rodaments, cigonyal i tuberies de combustible. Per a més informació 
sobre el manteniment del motor, veure el catàleg que es mostra en l’Annex 2. 

Estat de la transmissió, lubricació periòdica i tensat de la cadena (cada 200 Km o abans 
d’una sortida llarga), desgast d’aquesta i del pinyó i corona, rodament de l’embragatge i 
sabates de l’embragatge centrífug. Cal comprovar també el collat del conjunt motor - 
transmissió en el basculant. 

Estat i pressió dels pneumàtics, així com dels rodaments de les rodes. 

Cal vigilar els possibles jocs que poden aparèixer amb el temps en les parts mòbils de la 
suspensió, com són l’anclatge del basculant al xassís i de les manguetes a la forquilla 
davantera. En cas necessari, substituir els coixinets autolubricats i comprovar el joc per a un 
correcte funcionament de la suspensió. 

Estat dels esmorteïdors i dels seus allotjaments. Cal comprovar i netejar els allotjaments dels 
esmorteïdors, vigilant el desgast dels casquells de nylon, i comprovar que la suspensió 
funciona amb suavitat. 

Estat del mecanisme de plegat de la direcció. Cal vigilar els possibles jocs en les diferents 
parts de la direcció que poden anar apareixent amb el temps en el mecanisme de plegat. 
També, degut als alts esforços que suporten, cal comprovar periòdicament el collat dels 
rodaments de direcció i substituir-los si tenen massa joc. 
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8. Impacte ambiental 

La major part de peces del patinet són d’acer i alumini, materials reciclables. Les peces 
plàstiques també poden ser recuperades a posteriori així com les de cautxú. 

El procés de fosa per a les peces d’alumini s’efectuarà amb processos d’última generació 
que produeixin la mínima contaminació possible en l’extracció de fums. El material sobrant 
en la mecanització de les peces serà recollit i classificat per a poder ser portat a plantes de 
reciclatge de material, on el metall es pot tornar a fondre per a ser utilitzat una altra vegada. 

Els processos de soldadura de certes peces del patinet es faran en cabines aïllades amb 
extractors de renovació d’aire. 

El patinet equipa un motor explosió de dos temps, que produeix emissions contaminants com 
les motocicletes o els automòbils. En ser un motor petit, les emissions contaminants no són 
molt elevades. El motor que equipa el patinet està homologat i compleix la normativa vigent. 
El motor del patinet està equipat amb un escapament també homologat de forma que 
l’impacte en quant a contaminació acústica està dintre dels marges legals. 

 

 



Pag. 82  Memòria 

 



Patinet amb motor d’explosió i doble suspensió  Pag. 83 

9. Estudi Econòmic 

Es pretén fabricar 15.000 unitats anuals tenint en compte la demanda, sobretot als EE.UU. 
Per a l’elaboració del pressupost,  es considera per separat  la inversió inicial, els costos de 
la producció, els costos de investigació i desenvolupament (I+D) i els costos generals. Es 
preveuen canvis de disseny i per això es té en compte l’amortització dels costos d’I+D en un 
període de 3 anys. 

 

9.1. Criteris utilitzats en la confecció del pressupost 

A continuació es detalla cadascun dels apartats del pressupost i els seus criteris de 
valoració. 

Inversió inicial: 

Es considera que es disposen de les instal·lacions necessàries per al disseny del patinet i la 
seva fabricació. Es compren els equips específics que es necessiten per a la producció del 
patinet i es conten aquests com la inversió inicial necessària per aquest projecte. 

Despeses de producció: 

Es consideren despeses de producció els recursos necessaris per a la fabricació del patinet. 
S’inclouen les matèries primeres, recursos de producció, mà d’obra directa, energia directa 
de producció (5% del total dels processos de producció), manteniment de la maquinària 
(0,5% del total dels processos de producció) i depreciació de la maquinària al llarg dels anys 
de vida del producte, que són 5 anys.  

També s’inclouen les despeses indirectes de la producció, formant-ne part el personal 
indirecte de producció, l’energia indirecta, i altres despeses que intervenen indirectament, 
que es graven en el total de processos en un 10%. 

Despeses d’Investigació i Desenvolupament (I+D): 

Aquestes despeses són les associades al personal, equips i assaigs necessaris per a la 
realització del projecte. Tenen en compte els honoraris d’un enginyer industrial, un delineant i 
un administratiu. També es tenen en compte els equipaments informàtics i software. Es 
contemplen també les despeses d’assaigs amb prototips. 
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Despeses Generals: 

Aquestes despeses tenen en compte les indirectes del desenvolupament del conjunt de les 
tasques a portar a terme. Són l’energia, els transports i altres, que es consideren un 10% del 
total del pressupost de producció. També inclouen les despeses auxiliars i d’imprevistos (1% 
del pressupost de producció). 

 

9.2. Quantitat de les despeses 

Inversió inicial: 

Maquinària de fabricació 

Concepte Unitat Quantitat Preu unitari (€/ut) Preu (€) 

Maquinària fosa ut 1 250.000 250.000 

Torn ut 1 40.000 40.000 

Fresadora ut 1 70.000 70.000 

Taladradora ut 1 30.000 30.000 

Roscadora ut 1 30.000 30.000 

Motlles ut 1 30.000 30.000 

Utillatges ut 1 15.000 15.000 

Total    465.000 € 
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Despeses de producció: 

Preu de matèries primeres per conjunt 

Concepte Unitat Quantitat Preu unitari (€/Kg) Preu (€) 

Xassís – 
Forquilla – 
Manillar i 
Direcció 

Kg 8,5 0,58 4,9 

Basculant Kg 1,3 4 5,2 

Manguetes Kg 0,9 4 3,6 

Plataforma Kg 2,6 3,6 9,4 

Altres Kg 4,7 2 9,4 

Total    32,5 € 

 

Preu dels processos de producció per conjunt 

Concepte Unitat Quantitat Preu unitari (€/h) Preu (€) 

Fosa h 0,3 12 3,6 

Desbarbat h 0,3 12 3,6 

Fresat h 0,2 12 2,4 

Taladrat h 0,05 12 0,6 

Tornejat h 0,4 12 4,8 

Roscat h 0,3 12 3,6 

Total    18,6 € 
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Preu peces comercials 

Concepte Unitat Quantitat Preu unitari (€/ut) Preu (€) 

Cargol H M5x35 ut 1 0,04 0,04 

Cargol H M5x18 ut 4 0,03 0,12 

Cargol FHc M5x18 ut 18 0,05 0,90 

Cargol H M8x25 ut 4 0,07 0,28 

Femella M5 ut 4 0,03 0,12 

Femella M8 ut 10 0,04 0,40 

Femella M10 ut 5 0,05 0,25 

Volandera M10 ut 5 0,03 0,15 

Volandera M12 ut 2 0,04 0,08 

Coixinets basculant ut 2 0,54 1,08 

Coixinets forquilla ut 4 0,39 1,56 

Rodaments roda ut 4 0,96 3,84 

Rodaments pinyó ut 1 0,64 0,64 

Esmorteïdors ut 3 25 75,00 

Pneumàtics ut 2 3,4 6,80 

Pinces fre ut 2 4,6 9,20 

Manetes fre ut 2 6,4 12,8 

Motor ut 1 35 35,00 

Total    148,23 € 
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Despeses d’Investigació i Desenvolupament (I+D): 

Preu d’equips i personal en 6 mesos de treball 

Concepte Unitat Quantitat Preu unitari (€/ut-h) Preu (€) 

Honoraris Enginyer 
industrial 

h 960 40 38.400 

Honoraris Delineant h 720 15 10.800 

Honoraris 
Administratiu 

h 480 9 4.320 

Ordinadors ut 3 1.200 3.600 

Impressora - Plotter ut 1 600 600 

Prototips ut 4 2.000 8.000 

Total    65.720 € 
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9.3. Pressupost d’execució 

A continuació es comptabilitza el valor de les despeses per obtenir el preu final de venda del 
patinet. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

DESPESES DE PRODUCCIÓ € 

Matèries Primeres 32,5 

Processos de Producció 18,6 

Peces Comercials 148,2 

SUBTOTAL 199,3 

Manteniment de maquinària (0,5%) 1,0 

Energia Directa de Producció (5%) 10,0 

Despeses Indirectes (10%) 19,9 

Depreciació de Maquinària (5 anys) 6,2 

TOTAL DESPESES DE PRODUCCIÓ 236,4 

DESPESES I+D € 

Amortització I+D (3 anys) 1,5 

SUBTOTAL DESPESES DE PRODUCCIÓ I DE I+D 237,9 

DESPESES GENERALS € 

Despeses Indirectes (10%) 23,8 

Despeses auxiliars (1%) 2,4 
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Despeses imprevistos (1%) 2,4 

TOTAL DESPESES GENERALS 28,6 

TOTAL DESPESES 266,5 

BENEFICI INDUSTRIAL (35%) 93,3 

I.V.A. (16%) 57,6 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 417,4 € 

El preu de venta al públic del patinet (P.V.P.) haurà de ser de 417,4 € per aconseguir un 
marge de benefici industrial del 35%. 
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Conclusions 

En el present projecte, el patinet dissenyat es mostra com un producte esportiu i lúdic per al 
temps d’oci, si bé pot ser utilitzat també com a mitjà de transport per a distàncies curtes. És 
un instrument d’oci com poden ser les bicicletes de muntanya, el patinatge en línia o el 
monopatí. Actualment, i sobre tot en els EE.UU., s’està diversificant molt aquest petit món 
d’aventura i oci. Gairebé tots els productes nous neixen allà, com és el cas de les bicicletes 
de muntanya, que tenen el seu origen en els EE.UU. ja fa uns quants anys i que no van 
tardar en expandir-se arreu del món. 

S’ha dissenyat un patinet amb motor d’explosió de dos temps esportiu per circular per la 
muntanya o competir en curses. Això fa que sigui un producte especialitzat i amb 
components dissenyats per a poder satisfer l’usuari en aquestes condicions. Els elements 
clau que fan que aquest patinet sigui tot terreny són les suspensions de gran recorregut en 
els dos eixos. S’ha dissenyat una suspensió posterior per basculant amb un sol esmorteïdor  
central amb 80 mm de recorregut i una suspensió davantera alternativa amb doble mangueta 
que dóna un recorregut de 63 mm. També s’equipen rodes de muntanya amb deu polsades 
de diàmetre i un diàmetre de llanta de 4 polsades. D’aquesta manera es poden acometre 
pistes amb totes les garanties. 

La filosofia del producte és semblant a una bicicleta de muntanya, amb components extrets 
directament d’aquest sector, com les pinces i manetes dels frens i els esmorteïdors. S’equipa 
el patinet amb discs de fre de 160 mm de diàmetre als dos eixos i amb pinces de fre 
d’accionament mecànic. 

No s’ha oblidat la practicitat del producte. Així doncs, el manillar es pot plegar fàcilment, de 
forma que el patinet té unes dimensions compactes per al seu fàcil transport o 
emmagatzematge. Es pot carregar al maleter d’un cotxe per utilitzar al lloc de destí i guardar 
a casa ocupant el mínim espai possible. 

El disseny del patinet permet una bona evolució sobre aquesta base, de forma que amb 
motoritzacions més potents i reforçant suspensions i la transmissió es pot diversificar la 
gamma amb més productes. 

El preu de venta al públic del patinet, de 417,4 €, és força competitiu. Se situa entre els 
patinets utilitaris de més baixa gamma, que tenen un preu al voltant dels 250 € i els patinets 
esportius de més alta gamma, que tenen un preu al voltant dels 800 €. Es pot dir que és un 
preu competitiu perquè per concepte el patinet està molt més a prop dels patinets esportius 
d’alta gamma, però per preu, està més a prop dels patinets utilitaris.  
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