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RESUM  

Aquest projecte té com a objectiu arribar al disseny d’una cadira d’esquí 

autoregulable Uniski/Dualski, que és el que hom coneix com a cadira d’esquí 

pensada per a ser monoesquí i a l’hora biesquí, construïda amb mètodes de 

prototipatge, i per tant, d’elaboració artesana. 

El projecte comença definint el tipus de família a la qual pertany la cadira, 

analitzant certs aspectes de geometria per tal de situar a l’esquiador de manera 

adient sobre l’estructura tenint en compte l’ús de la cadira. 

Un cop s’ha passat aquesta fase preliminar, el projecte es pot dividir en dos 

grans blocs: 

El primer es dedica a configurar un predisseny basat en el model Scarver® de la 

marca Tessier® incorporant-li un intercanvi ràpid de Uniski a Dualski. 

En el segon bloc es determinen les dimensions finals dels elements a partir de 

càlculs de resistència de materials i de càlculs cinemàtics, fent un redisseny 

d’aquesta. 

Com a conclusió podem dir que el pes del quadre amb l’amortidor està dins de 

l’interval de pesos corresponent al tipus de cadires de la seva categoria. Això ens 

indica un resultat coherent i que corrobora la bona aproximació de les condicions 

de funcionament que se li han donat. 

RESUMEN  

Este proyecto tiene como objetivo diseñar una silla de esquí autoregulable 

Uniski/Dualski, la cual se conoce como silla de esquí pensada para ser monoesquí 

y a la vez biesquí, construida con métodos de prototipage, y por lo tanto, de 

elaboración artesanal. 

El proyecto empieza definiendo el tipo de familia a la cual pertenece la silla, 

analizando ciertos aspectos de geometría con la finalidad de situar al esquiador 

de manera adecuada sobre la estructura teniendo en cuenta el uso de la silla. 

Una vez terminada esta fase preliminar, el proyecto se puede dividir en dos 

grandes bloques: 

El primero se dedica a configurar un prediseño basado en el modelo Scarver® de 

la marca Tessier® incorporándole un intercambio rápido de Uniski a Dualski. 

En el segundo bloque se determinan las dimensiones finales de los elementos a 

partir de cálculos de resistencia de materiales y de cálculos cinemáticos, 

haciendo un rediseño de esta. 

Como conclusión podemos decir que el peso del cuadro con el amortiguador está 

dentro del intervalo de pesos correspondiente al tipo de sillas de su categoría. 
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Esto nos indica un resultado coherente, el cual corrobora la buena aproximación 

de las condiciones de funcionamiento que se le han dado. 

ABSTRACT 

This project is aimed to achieve the design of a self-regulated Uniski/Dualski ski 

chair, which is known to be used both as a single ski and dual ski chair, made as 

a prototype, so, as artisanal elaboration. 

The project starts defining family type which chair belongs, analyzing some 

geometrical parameters in order to place the skier properly on the structure 

thinking about the chair’s use. 

Beyond this preliminary stage, this project can be divided in two blocks: 

The first one faces with the configuration of a predesign based with Scarver® 

model of the Tessier® brand, adding a fast exchange of Uniski to Dualski. 

The second block is focused on the final design of its elements, based on 

resistance and cinematic calculations, making a ski chair redesign. 

As a conclusion, man can say that the chassis and the shock-absorber weigh 

interval, corresponds with the usual range of this kind of chairs. This indicates us 

a coherent result and corroborates the good approximation of the conditions of 

functionality that have been given. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

El constant creixement de poder adquisitiu de la població fa augmentar el públic 

que se sent encuriosit per el fascinant món de l’esqui animant-se a provar-lo, 

això fa que es produeixi una constant evolució en el camp de l’esquí, sobretot en 

la recerca de nous materials, dissenys d’esquís i botes. El problema es que, una 

persona amb minusvalidesa física, té unes limitacions a les quals no s’ha prestat 

gaire interès en aquest camp. 

Últimament, s’ha començat a investigar diferents ginys per a reduir les 

limitacions d’aquest usuaris amb la creació de cadires d’esquí, això fa que aquest 

públic pugui començar a gaudir d’un esport el qual fins ara el tenien vetat. 

Per aquest motiu, mitjançant el projecte “Disseny d’una cadira d’esquí per a 

minusvàlids” es pretén incorporar una solució més per aquest mercat emergent, 

el qual està en continu desenvolupament per a facilitar la pràctica d’aquest 

esport, fent-t’ho més agradable i més amè. 

1.1. Objecte del projecte 

El projecte “Disseny d’una cadira d’esquí per a minusvàlids” té com a objectiu 

principal el disseny i el càlcul d’una cadira d’esquí per a minusvàlids d’altes 

prestacions, indicada per a un ús agressiu però que també ens permeti gaudir de 

les pistes de nivell mig o baix. 

En els punts on se li posa més èmfasi és al disseny de les regulacions de la 

cadira i l’intercanvi fàcil i ràpid entre Uniski® i Dualski®. 

Es centra en aquests apartats perquè una bona regulació permetrà tenir una 

bona resposta de la cadira en els descens, evitant postures o moviments 

incòmodes per a l’usuari, i un fàcil canvi entre Uniski®  i Dualski® permetrà més 

flexibilitat a l’hora de triar entre les dos modalitats per part de l’usuari. Aquests 

son els problemes més importants que tenen moltes cadires existents en el 

mercat. 



Felip Buendía Farré  

 - 8 - 
 

Tot i que es calculen gairebé tots els elements de la cadira, pel propi abast de 

treball, queda exclòs una optimització acurada del pes, així com els detalls de la 

fabricació. 

1.2. Abast 

En l'anàlisi i disseny d’una cadira d’esquí per a minusvàlids es pretén 

desenvolupar tot el seu sistema mecànic referent a l’estructura, basculant o 

peces metàl·liques que requereixin càlculs previs. El seient i el protector per als 

peus es realitzarà i s’instal·larà seguint les indicacions extretes de manuals i 

empreses especialitzades en aquest camp. 

En referència a la metodologia emprada, és interessant destacar el següent: 

 Primerament es realitza un estudi dels productes existents en el mercat. 

 Tot seguit es fa un primer disseny d’una cadira d’esquí més adient als 

nostres propòsits combinant diferents idees extretes dels productes 

actuals existents en el mercat. 

 Al finalitzar el primer disseny, es fan els càlculs pertinents del disseny 

efectuat a fi de millorar la cadira d’esquí realitzada. 

 Una vegada es té el mecanisme ideal, es fa un re disseny de cadascun dels 

elements ja dimensionats amb els càlculs realitzats per a obtenir el 

producte final. 
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CAPÍTOL 2: 

ANTECEDENTS 

En aquest apartat s’enumeren les diferents solucions adoptades en el mercat, 

centrant-se amb una marca en concret, ja que és una de les principals marques 

existents en el mercat, la qual s’anomena Tessier®. 

2.1. Tandemski® [1] 

La Tandemski® (figura 1) es un tipus de cadira que es pot utilitzar en tot tipus de 

dominis esquiables i permet a les persones amb gran discapacitat, fins i tot 

sense cap autonomia, o d'una gran fragilitat, lliscar amb total seguretat per les 

pistes d'esquí i gaudir dels plaers dels esports d'hivern. 

Disposa d'unes fixacions articulades regulables a la talla del peu, que també 

serveixen de fre. El pilot pot conduir sobre els cantons dels esquís per inclinació 

del manillar. D'aquesta manera pot dur al passatger per totes les pistes d'una 

estació d'esquí, incloses les més freqüentades. 

Gràcies a un sistema patentat es pot agafar els telecadires amb total seguretat i 

així el passatger roman assegut en la seva cadira durant l'ascens. 

Un fre de seguretat permet parar automàticament el Tandemski® en cas de 

caiguda del pilot. El pilot es troba unit al fre d'emergència per una corda unida a 

un arnés. També pot utilitzar-se com fre de pàrquing. 
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Figura 1: Tandemski® 

2.2. Kartski® [2] 

El Kartski® (figura 2) està dissenyat per a persones que vulguin esquiar de forma 

autònoma, que puguin utilitzar els braços, però que no tinguin equilibri suficient 

per a esquiar en Uniski® o Dualski®. 

L'esquiador controla directament els seus esquís gràcies a dos bastons units a la 

fixació dels esquís. Aquests bastons permeten controlar la velocitat i frenar. 

S'aprèn primer a esquiar en ”cunya” per a després passar al “paral·lel”. Amb 

aquests bastons podrem, també, frenar tirant d'ells cap a enrere. 

L'esquiador, assegut, pot aprendre a dirigir solament el Kartski® i a esquiar en 

pistes fàcils. Un acompanyant assegurarà a l'esquiador gràcies a una línia de vida 

unida al Kartski®. 

Figura 2: Kartski® 
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Una barra d'assistència permet igualment agafar el Kartski®, sobretot a l'hora de 

pujar en telecadires. 

El Kartski® Tessier® disposa d'un sistema únic que permet la utilització dels 

telecadires:  

 Sistema dissenyat per a elevar el seient gràcies a uns petits amortidors. 

 Sistema de bloqueig d'un esquí que ajuda a l'acompanyant a l'hora 

d'agafar el telecadira. 

 Es pot agafar els arrossegadors, coneguts popularment com a 

“telearrastres”, gràcies al sistema de doble seguretat “Allargador”. 

 Un silenbloc millora el confort absorbint els sots. 

 Total seguretat gràcies a un dispositiu que impedeix el lliscament cap a 

enrere. 

 Disposen de set talles de seients (una de nens) amb dos alçades diferents 

del respatller. 

 Els seients són intercanviables amb la gamma Uniski & Dualski (figura 3), 

VFC® (figura 6) i Scarver® (figura 8). 

2.3. Uniski® & Dualski® Loisir [3] 

L’Uniski® i el Dualski® “LOISIR” (figura 3) estan destinats a persones amb 

discapacitat en les extremitats inferiors. Aquestes cadires permeten a l’usuari, 

després d’un aprenentatge, accedir a l’esquí de forma totalment autònoma. 

L’Uniski® es el més utilitzat actualment en el mon de la competició en tot el mon. 

Més simple en el seu disseny que el Dualski® i, a l’hora, més econòmic que 

aquest. L’Uniski® Tessier® posseeix elements i característiques de qualitat que el 

fan ser un producte únic. 

El Dualski® va néixer en 1996 i es una cadira ideal tant per a neu dura com per a 

neu verge o primavera. El seu xassís articulat permet gaudir d’una comoditat i 

seguretat en el lliscament incomparable. Es pot utilitzar amb qualsevol tipus 

d’esquís i de fixacions. També es poden modificar els àngels d’inclinació per a 

cada usuari segons la seva discapacitat i nivell d’esquí. 

 

Figura 3: Uniski & Dualski Loisir® 
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Els dos productes han estat dissenyats i perfeccionats amb el fi d’oferir tot el que 

es pot demanar a una cadira d’esquí: 

 Ofereixen gran comoditat i un contacte esquí - neu perfecte, gràcies a una 

suspensió especialment configurada per a aquestes cadires. 

 Es fabrica en dos alçades de xassís: per a iniciació i perfeccionament. 

 Disposen de set talles de seients (una de nens) amb dos alçades diferents 

del respatller. 

 Els seients són intercanviables amb la gamma VFC® (figura 5), Kartski® i 

Scarver® (figura 8). 

 Es poden adquirir dos models d'amortidors : Fournales® i Öhlins®. 

 Gran facilitat per a agafar telecadires, gràcies a un sistema d'elevació 

senzill i patentat. 

 S'adapta fàcilment a tots els esquís i fixacions de qualsevol fabricant, 

gràcies a la seva base d'alumini amb forma de bota d'esquí (longitud 

325mm). 

Tot seguit, es mostra una figura on s’aprecien les dades tècniques de la cadira 

(figura 4) donades per el fabricant: 

 

Figura 4: Dades tècniques de la cadira 
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2.4. V.F.C Uniski/Dualski® [4] 

El VFC (figura 6) està destinat a persones amb discapacitat en les extremitats 

inferiors que ja tinguin un bon nivell d'esquí o que competeixin. El VFC® està 

disponible en Uniski® i Dualski® amb la possibilitat de canviar d'un a l’altre molt 

fàcilment reemplaçant la part inferior (figura 5). 

 

Figura 5: Intercanvi d’Uniski a Dualski 

Les solucions tècniques adoptades permeten un moviment de suspensió d'una 

eficàcia excepcional, així com una gran facilitat per a utilitzar els telecadires. El 

VFC® està íntegrament concebut per a simular el moviment de flexo-extensió de 

les cames d'un esquiador. Això implica una posició d'esquí més alta que en la 

gamma Uniski/Dualski “Loisir” ®. El VFC® no està destinat a reemplaçar aquests 

models, sinó més aviat a complementar la gamma per a una pràctica més 

esportiva. 

 

Figura 6: V.F.C Uniski/Dualski® 

Nou sistema de suspensió amb un moviment perfectament vertical, sense cap 

moviment basculant davant/enrere. 

Ús molt efectiu en els telecadires. L'esquiador es pot mantenir en posició elevada 

sense esforç. L'equilibri assegut en el telecadira és perfecte. 
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L'ús dels telesquís amb un sistema per a agafar “telearrastres” de doble 

seguretat, el qual és molt còmode. 

Set talles disponibles de seients (una de nens). Cadascuna d'elles disponible amb 

respatller alt o baixo depenent de la discapacitat. Els seients són intercanviables 

amb els de la gamma “Loisir” ®, Kartski® i Scarver® (figura 8). 

Disponibles dos models d'amortidors : Fournales® i Öhlins®. 

S'adapta fàcilment a tots els esquís i fixacions de diferents fabricants, gràcies als 

peus d'alumini amb la forma d'una bota d'esquí de 325mm de longitud). 

Tot seguit, es mostra una figura on s’aprecien les dades tècniques de la cadira 

(figura 7) donades per el fabricant: 

 

Figura 7: Dades tècniques de la cadira 

  



 Disseny d’una cadira d’esquí per a minusvàlids 

 - 15 - 

2.5. Scarver® [5] 

Gràcies a un important treball d’ investigació i desenvolupament, i després de 

dues temporades de proves efectuades per membres de l'Equip de França i 

nombrosos candidats, el Scarver® (figura 8) ha estat aprovat per unanimitat 

entre els esquiadors d'alt nivell, i s’anuncia com la nova referència en matèria de 

cadires d'esquí. 

Amb el seu xassís lleuger i rígid, angle de seient ajustable, centre de gravetat 

ajustable, facilitat d'utilització per a pujar al telecadira, amortidor específic 

desenvolupat amb el servei carrera de Öhlins® França i l'elecció entre 3 

moviments de suspensió, el Scarver ofereix possibilitats d'ajustament inèdites, 

amb la finalitat d'oferir una adaptació a mesura. 

En efecte, en funció de la seva forma d'esquiar, l'elecció entre 3 cinemàtiques de 

suspensió, permet un treball òptim de l'esquí des de l'entrada fins a la sortida de 

la corba. 

 

Figura 8: Scarver® 

Quan s'agafa el telecadira, el seu sistema únic de desbloqueig del xassís (1 en 

figura 9) és fiable, molt senzill d'utilitzar i de fàcil accés. Gràcies a la seva 

geometria, n'hi ha prou que l'esquiador s'inclini cap endavant per a mantenir la 

posició alta. A més, és molt estable i senzill quan s'ha de sortir del telecadira, 

gràcies a la seva cinemàtica i la seva placa de seient (2 en figura 9). 

 

Figura 9: Descripció del sistema 



Felip Buendía Farré  

 - 16 - 
 

Encara que el Scarver® s'ha concebut per als esquiadors d'alt nivell, segueix sent 

fàcil d'utilització per als esquiadors que tinguin un nivell d'esquí inferior, gràcies 

als ajustaments de base definits prèviament i molt eficients, que li permeten 

beneficiar-se plenament dels resultats del Scarver®. 

Característiques tècniques: 

Xassís 

 Materials: Alumini mecanitzat i acer. 

 Desplaçament mig de suspensió en el xassís: 120 mm. 

 Angle de seient: de 30° a 40°, ajustable en intervals de 2°. 

 Peu en alumini, de longitud: 325mm. 

 Camp d'ajustament del centre de gravetat en carril graduat: 70 mm. 

 Pes del xassís amb amortidor (sense seient ni protecció de cames): 11kg 

Amortidor Öhlins® 

 Confort i contacte esquí/neu perfectes. 

 Nombroses forces d’amortidor disponibles. 

 Possibilitat d'ajustaments precisos en la compressió i l'extensió. 

Seient 

 Materials: carboni/kevlar/fibra de vidre. 

 7 talles disponibles amb 2 alçades de respatller. 

 Possibilitat de personalitzar. 

 Intercanviables amb els altres aparells Tessier®. 

 



 - 17 - 
 

CAPÍTOL 3:  

REQUISITS DE 

DISSENY 

En aquest capítol de la memòria es descriuen les bases i dades de partida 
establertes, les quals deriven de: 

3.1. La legislació, reglamentació i normativa 
aplicables 

 ISO 9838 1991 “Fijaciones de esquí alpino. Suelas de prueba para las 

pruebas de fijaciones de esquí”. 

 ISO 11088 1998 “Esquís alpinos Montaje, regulación y control de 

conjuntos esquí / fijación / bota de esquís alpinos”. 

 UNE 157001:2002 “Criterios generales para la elaboración de 

proyectos”. 

3.2. El seu entorn socioeconòmic i ambiental 

Per a orientar-se sobre l’entorn socioeconòmic i ambiental del disseny, s’ha 

agafat com a referència la marca Tessier®, ja que és una empresa amb força 

experiència en aquest mercat. 

Per aquest motiu, s’empren material semblants als emprats per aquesta empresa 

i s’orienta el preu d’aquest producte als existents en aquest mercat. 

Val a dir, que al preu del disseny que s’efectua en aquest projecte, s’ha de tenir 

en compte que és una evolució del producte Scarver®, per tant, aquest disseny 

s’encareix respecte a l’esmentat anteriorment. 
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3.3. Els estudis realitzats encaminats a la 
definició de la solució adoptada 

S’han realitzat estudis sobre el producte Scarver de la marca Tessier assignant-lo 

com a base del disseny, i l’idea de millora emprada en aquest disseny, la qual és 

facilitar la conversió de la cadira Scarver® de Uniski a Dualski, emprant com a 

referència el producte V.F.C® de la marca Tessier. 

També s’ha de dir que al tractar-se d'un vehicle d'ús personal per a esquiar, és 

necessari especificar una sèrie de característiques bàsiques, fora de les quals el 

disseny deixaria de tenir sentit funcional. 

 El pes total del conjunt ha de ser reduït i proporcional a les dimensions del 

mateix; la facilitat de transport ha de ser considerable. 

 La regulació dels paràmetres geomètrics de l’esquí, en el qual es basarà el 

seu control, ha de ser intuïtiu i fàcil d'usar, no solament per la seva 

facilitat d'utilització, sinó també per a reduir costos derivats d'un possible 

manteniment o avaria. 

 El preu total del conjunt ha de ser acord al tipus d'usuari final al que va 

orientat el producte i estarà molt lligat a les prestacions finals del disseny. 

 Les dimensions han de ser ajustades, sense llevar comoditat, però tenint 

en compte l’emmagatzematge o transport del futur disseny en diferents 

mitjans com autobús, tren o cotxe. 

Pel que fa al seu funcionament, es requerirà un maneig suficientment intuïtiu per 

a que sigui atractiu a futurs usuaris i, l'estètica del vehicle, s'intentarà cuidar al 

màxim per a aconseguir un major èxit de comercialització, sense el qual, el 

projecte deixaria de tenir sentit. 
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CAPÍTOL 4:      

DISSENY DE LA 

CADIRA D’ESQUÍ 

En aquest apartat es valora si és viable o no tirar endavant el disseny de la 

cadira d’esquí per a minusvàlids, el qual es divideix en tres apartats: 

 Definició de les necessitats. 

 Elecció de la geometria. Ergonomia. 

 Disseny del mecanisme d’intercanvi entre Uniski i Dualski. 

El principal avantatge d'aquest vehicle resideix en una pràctica més esportiva per 

tot tipus de dominis esquiables, en els quals, amb el V.F.C® gaudeixen tant els 

esquiadors professionals com els de nivell avançat d’esquí. 

Un altre gran avantatge és que el disseny d’aquesta cadira d’esquí, permet 

modificacions geomètriques, per tant, compleix perfectament el vessant plantejat 

inicialment, el qual plantejava una pràctica més esportiva i la possibilitat de 

modificar varis paràmetres geomètrics per a la comoditat de l’esquiador. 

En funció del sistema definit i les prestacions que pot arribar a oferir, aquest 

tercer disseny resulta molt més apropiat per als objectius marcats en el projecte, 

i a més, permetrà aplicar molt més profundament els coneixements de mecànica 

adquirits, pel que procedirem al càlcul de tots els aspectes necessaris per a 

plasmar aquest disseny en la realitat. 

Per a realitzar el disseny de la cadira d’esquí, s’utilitza el programa comercial de 

CAD “Solid Works®”. 

El resultat final del predisseny, es pot apreciar tot seguit (figura 10): 
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Figura 10: Imatge del predisseny 

4.1. Definició de les necessitats 

El tipus de cadira d’esquí sobre el qual es basa la realització d’aquest projecte és 

una evolució d’una cadira Scarver®. 

A continuació s’expliquen les característiques que ha de tenir una cadira d’aquest 

tipus, encara que, en el capítol “2 Antecedents” és troben els diferents tipus de 

cadires d’esquí per a minusvàlids que actualment estan en el mercat. 

Les cadires d’esquí Scarver®, son cadires que s’utilitzen sobretot en competició, 

encara que nomes està a la venta en Uniski®. En aquest projecte, es dissenya 

una cadira que, a part d’utilitzar-se en competició, sigui més agradable el 

descens ordinari al poder canviar ràpidament de Uniski® a Dualski®. 

Així doncs, es dissenya una cadira d’esquí Scarver® modificant l’estructura de la 

base per a poder facilitar l’intercanvi i creant un sistema de bieletes semblant al 

del V.F.C® per al Dualski evitant el sobrepès de la cadira. 

En aquest disseny s’estableix una geometria apta per a aquest ús, ja que la 

informació de partida és la que apareix en el punt 2 “Antecedents”, on s’aprecia 

que no es parteix amb cap distància de la cadira i es busca el millor sistema 

d’acoblament per a les bases d’Uniski i Dualski i una regulació òptima (aquest 

concepte s’explica més endavant) per a cada usuari i tipus de descens que vol 

fer. 

Cal dir que és una cadira d’esquí de gamma alta i per tant no s’adopten solucions 

econòmiques que puguin reduir el bon funcionament, la eficiència o la fiabilitat. 

Els components d’aquesta cadira estan al mateix nivell de qualitat que la Scarver 

i en tot cas, s’intenta millorar el seu comportament. 
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4.2. Elecció de la geometria. Ergonomia 

Primerament, ja que no es té accés a les dimensions del Scarver®, es realitza un 

predisseny orientatiu a partir d’imatges extretes de catàlegs del mateix producte. 

Tot seguit es comprova si hi han anomalies en el disseny, les quals s’apreciïn a 

primera vista, tals com moviments erronis o dimensions de peces inexactes, 

aconseguint un moviment de flexo-extensió de la cadira tal que l’esquiador no 

noti una variació de l’angle del seient, respecte al terra, molt acusada. 

Les dades de partida, tal com es pot apreciar en l’apartat 5 del capítol 2 

”Antecedents” del present document son: 

 

Materials: Alumini mecanitzat i acer.       [5] 

Desplaçament mig de suspensió en el xassís: 120 mm. 

Angle de seient: de 30° a 40°, ajustable en intervals de 2°. 

Peu en alumini, de longitud: 325mm. 

Camp d'ajustament del centre de gravetat en carril graduat: 70 mm. 

Pes del xassís amb amortidor (sense seient ni protecció de cames): 11kg. 

 

Amb aquestes dades i fotografies del model Scarver® es comença a fer el disseny 

de cada peça intentant complir les dades numèriques obtingudes. 

Primerament, es dissenya l'estructura central, o cos del giny (figura 11), la qual 

ha de ser suficientment polivalent com per a permetre un fàcil reglatge de tots 

els paràmetres geomètrics possibles. Es decideix plantejar una ranura vertical 

interior, de manera que allotgi en el seu interior el cap de l’amortidor, i a l’hora, 

faci de guia per a ajudar a l’esquiador a pujar al telecadira, elevant el cos 

respecte la fixació fins a l’alçada de la cadira del telecadira. La seva forma estarà 

definida en funció de la llargada de la cadira i la distancia de separació de les 

barres que faran de basculants. 

Un primer disseny consisteix en dues xapes paral·leles, les quals, estan 

separades una distància tal com l’ample de la cadira on anirà posicionat 

l’esquiador, les quals tenen un gruix suficient per a aguantar un pes aproximat 

de 100 kg. Estan inclinades uns 35º respecte l’horitzontal, ja que, tal com s’ha 

mostrat anteriorment, la posició de la cadira de l’esquiador està inclinada 

respecte de l’horitzontal entre uns 30º i 40º. Al principi es planteja una 

estructura en forma d’ela invertida per a estalviar material, i per tant, pes i 

diners. 

A l’estructura central, aniran ancorats també altres elements com passadors o el 

sistema de fixació i guiatge de la suspensió. 
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Figura 11: Estructura central 

Tot seguit, es dissenya el basculant superior (figura 12), el qual, està format per 

un cos que emula tres barres de secció rectangular. S'ha decidit plantejar amb 

dues potes les quals uniran l’estructura central amb el suport superior i un cos 

central que junta les dues potes per a donar resistència al cos basculant. La seva 

forma està definida en funció del moviment de compressió de l’amortidor, ja que 

quan l’amortidor es comprimeixi, farà baixar l’estructura central, la qual pivotarà 

sobre el suport superior gràcies al cos basculant i les barres del basculant 

inferior. 

Un primer disseny consisteix en un cos, el qual, les dues potes estan separades 

una distància tal com la suma del gruix de les dues xapes de l’estructura central 

més la seva separació, mentre que, en l’altre extrem, estan separades una 

distància tal com el gruix del suport superior. El cos del basculant emula una 

barra perpendicular a les dues potes, les quals les ajunta reforçant l’estructura.  

 

Figura 12: Basculant superior 

 



 Disseny d’una cadira d’esquí per a minusvàlids 

 - 23 - 

Després, es dissenya el basculant inferior (figura 13), el qual, està format per 

dues barres iguals i independents entre sí, de secció rectangular. Inicialment s’ha 

decidit que siguin rectangulars per estalviar material, gràcies a la resistència 

d’aquesta forma geomètrica. El disseny d’aquest basculant s’ha decidit amb dues 

barres mestres les quals ajunten l’estructura central de l’enginy amb el suport 

superior i permet el moviment ascendent de la cadira de l’esquiador per tal de 

poder pujar al telecadira sense cap dificultat, juntament, tal com hem comentat 

anteriorment, quan l’amortidor es comprimeixi i faci baixar l’estructura central, la 

qual pivotarà sobre el suport superior gràcies al cos basculant i les barres del 

basculant inferior. 

Un primer disseny consisteix en dues barres de secció rectangular paral·leles, les 
quals, estan separades una distància tal com la suma del gruix de les dues xapes 

de l’estructura central més la seva separació, mentre que, en l’altre extrem, 
estan separades una distància tal com el gruix del suport superior Paral·lelament, 
les mesures finals de llargada vindran determinades per les dimensions d’un 

telecadira model. 

 

Figura 13: Basculant inferior 

Posteriorment, es dissenya el suport superior (figura 14), el qual ha de ser 
suficientment polivalent com per a permetre un fàcil reglatge de tots els 

paràmetres geomètrics possibles. S'ha decidit plantejar una estructura 

arrodonida per a facilitar un bon reglatge dels dos basculants gràcies a les 

diverses perforacions, tres per a cada basculant i un per a la suspensió. La seva 

forma està definida en funció de les llargades dels basculants, ja que necessitem 

definir les zones d’ancoratge de cadascun d’ells, i paral·lelament, la distància 

necessària entre el basculant inferior i l’amortidor. 

Un primer disseny consisteix en un cos, el qual, té el gruix suficient per aguantar 

tot el pes de l’esquiador més l’estructura que suporta sense arribar a una 

deformació plàstica. En la part inferior del suport sobresurten dos cilindres 

roscats, els quals uneixen el suport superior i l’inferior, i a l’hora, serveixen per a 

poder regular l’avanç de la cadira respecte l’esquí gràcies a un carril en el suport 

inferior. 
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Figura 14: Suport superior 

La suspensió, al ser un element de compra, es tria la mateixa que utilitza el 

Scarver,la qual, tal com s’ha dit anteriorment, és de la marca Öhlins®, ja que en 

el model de venta ja s’han fet els estudis pertinents per a triar-la i així ens 

podem centrar més en el disseny de la resta d’elements. 

Per a finalitzar, el mecanisme d’intercanvi del suport inferior, s’explica en 

l’apartat posterior, on es veu l’intercanvi de les dues geometries amb extracció 

ràpida i fàcil. 

4.3. Disseny del mecanisme d’intercanvi entre 
Uniski i Dualski 

Primerament, s’observa la geometria emprada per el Scarver® en L’Uniski (figura 

15), tot seguit es dissenya per a tenir una referència a l’hora de dissenyar 

l’intercanvi ràpid entre les dues modalitats (figura 20). 

El resultat obtingut és el següent: 

 

 

Figura 15: Suport inferior Uniski 
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La ranura superior serveix per a poder regular l’avanç o el retrocés de la cadira 

respecte l’esquí, gràcies als filets roscats que incorpora el suport superior en la 

part inferior, fent de carril guia. 

La puntera i la talonera de la peça, estan normalitzades segons la norma ISO 

9838 1991 “Fijaciones de esquí alpino. Suelas de prueba para las pruebas de 

fijaciones de esquí”, assegurant l’optima fixació amb qualsevol esquí, tal com es 

fabriquen les botes d’esquí actuals. 

Aprofitant l’opció de reglatge per ranura d’aquest disseny, i observant les cadires 

V.F.C® de la mateixa marca, es dissenya un acoblament tal que, utilitzant el 

mecanisme del Dualski d’aquest model, s’intercanviïn les dues desenroscant les 

dos femelles que ajunten el suport superior amb l’inferior. 

El disseny del mecanisme Dualski (figura 19) es planteja amb un suport inferior 

(figura 16), dos balancins (figura 17) i dos ancoratges (figura 18). 

Tot seguit es presenten les imatges d’aquestes peces: 

 

Figura 16: Suport 

inferior Dualski 

 

Figura 17: Balancí 

 

Figura 18: Ancoratge 
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Per tant, el conjunt d’aquest mecanisme ens queda de la següent manera: 

 

Figura 19: Conjunt inferior Dualski 

 

Tot seguit es presenta l’unió amb el suport superior, la qual s’efectua de la 

següent manera: 

 

Figura 20: Unió Uniski 

 

Figura 21: Unió Dualski 

 

Tal com s’observa en les imatges superiors, l’intercanvi entre les dues modalitats 

s’obté ràpidament gràcies a que només es tenen que descargolar les dues 

femelles pintades de color blau. 

L’únic inconvenient que es pot observar és que, quan canviem d’Uniski a Dualski, 

l’alçada de la cadira varia uns 43 mm, encara que, com el valor de variació 

d’alçada no és gaire elevat, es pot afirmar que no és una variació significativa a 

l’hora d’analitzar la cadira en funcionament. 
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CAPÍTOL 5:      

CÀLCULS DE DISSENY 

Aquest capítol es divideix en dos apartats, els quals aportaran un resum amb la 

confirmació de la hipòtesis exposada en el capítol 3 “Requisits de disseny”, la 

qual diu que s’evita la variació de l’angle de la cadira de l’esquiador en els 

moviments de flexo-extensió de la cadira i, tot seguit, es realitzen els càlculs de 

resistència estructural. Per a veure tot el procediment de càlculs desenvolupat, 

veure Annex A “Càlculs”. 

5.1. Verificació de la hipòtesis 

En les cadires d’esquí hi ha una sèrie de mesures que en determinen el 

comportament. Tant a nivell de posició de pilotatge com d’estabilitat. 

Les mesures que defineixen el comportament d’una cadira d’esquí son les 

següents (figura 22): 
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Figura 22: Croquis de la cadira 

 El punt A, representa el punt d’actuació del pes de l’esquiador. 

 La barra DB, representa el basculant superior. 

 La barra EC, representa el basculant inferior. 

Amb aquests elements es faran els càlculs teòrics per a demostrar que al 

flexionar la cadira, l’estructura central no rota. Per a aconseguir això, es 

simplifica el giny a un quadrilàter articulat on la base inferior del croquis, la fixem 

per a que sigui una bancada. 

Tot seguit s’apliquen les equacions següents: 

 VB = VA + VB/A (1) 

 VB = VD + VD/B (2) 

 VC = VA + VC/A (3) 

 VC = VE + VE/C (4) 

Suposant que VA=1m/s i ω1=0 rad/s el sistema d’equacions dona dos resultats, 

els quals són: 

VB = 1 m/s 

VC = 1 m/s 

ω2=7,03x10-3m/s 

ω3=4,78x10-3m/s 

Per tant, es dona la hipòtesis de partida com a vàlida. 
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5.2. Càlculs de resistència estructural 

En aquest apartat s’explica el procediment per al qual s’ha arribat a calcular 

l’estructura de la cadira. 

Es parteix de l’estructura projectada en el capítol 4 “Disseny de la cadira d’esquí” 

fent tot seguit un estudi estàtic en elements finits. 

L’estudi no es realitza a fatiga ja que aquest mecanisme s’usa en temporada 

d’hivern, i el mecanisme només es mou quan passa per bamps o l’esquiador 

realitza un salt. Per tant, com aquestes situacions apareixen molts pocs cops 

durant la vida útil de la cadira, els cicles de fatiga al qual està sotmesa son molt 

baixos, i amb un factor de seguretat de 3,5, aquestes peces poden suportar els 

cicles de fatiga als que es sotmeten en la seva vida útil. 

Tot seguit, es numeren els passos que s’han utilitzat per a fer l’estudi de 

resistència estructural: 

1. S’identifiquen les peces crítiques de l’estructura. 

2. Es fa l’estudi de sòlid lliure de cada peça crítica. 

3. Es fa l’estudi d’elements finits a cada peça crítica partint del seu sòlid lliure 

amb el programa de CAD Solid Works®. 

4. Es realitzen els canvis geomètrics pertinents a cada peça per a aconseguir un 

factor de seguretat de 3,5. 

Tal com s’ha explicat, comencem identificant les peces crítiques, les quals són: 

les dos estructures centrals, el basculant superior, els basculants inferiors, el 

suport superior, el suport inferior Uniski,el suport inferior Dualski i els balancins. 

Es realitzen els diagrames de sòlid lliure de cada una suposant un pes de 

l’esquiador d’uns 100 kg. 

Els resultats obtinguts són els següents: 
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Estructura central 

 

Figura 23: Sòlid lliure 

Resultats: 

BX=-24,92N 

BY=-23,66N 

CX=636,1N 

CY=306,82N 

DX=-611,18N 

DY=-251,46N 

Per tant, els vectors resultants son: 

RB=34,36N 

RC=706,23N 

RD=660,88N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat proper al 3,5, en aquest cas concretament, s’ha 

arribat a un factor de seguretat de 3,97 modificant l’espessor de la peça de 

10mm a 9mm. 

 

Figura 24: Resultat amb Sòlid Works® 
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Basculant superior 

 

Figura 25: Sòlid lliure 

Resultats: 

R1X= R2X=-611,61N 

R1Y= R2Y=-350,82N 

Per tant, els vectors resultants son: 

R1=R2=705N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat superior al 3,5,apreciant un factor de seguretat 

elevat ja que es una peça amb una carga elevada a tracció. En aquest cas 

concretament, s’ha arribat a un factor de seguretat de 7,2 modificant la secció de 

la peça de 30x40mm a 7x30mm. 

 

Figura 26: Resultat amb Sòlid Works® 
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Basculant inferior 

 

Figura 27: Sòlid lliure 

Resultats: 

RX=598,96N 

RY=279,66N 

Per tant, el vector resultant és: 

R=661N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat superior al 3,5, en aquest cas concretament, 

s’ha arribat a un factor de seguretat de 4,7 modificant la secció de la peça de 

30x30mm a 15x3,6mm. 

 

Figura 28: Resultat amb Sòlid Works® 
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Suport superior 

 

Figura 29: Sòlid lliure 

Resultats: 

RX=-9,15N 

RY=65,24N 

Per tant, el vector resultant és: 

R=65,88N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat proper al 3,5, en aquest cas concretament, s’ha 

arribat a un factor de seguretat de 3,5 buidant l’interior de la peça per a fer-la 

més lleugera però conservant la seva rigidesa. 

 

Figura 30: Resultat amb Sòlid Works® 
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Suport inferior Uniski 

 

Figura 31: Sòlid lliure 

Resultats: 

RX=-9,15N 

RY=73,04N 

Per tant, el vector resultant és: 

R=73,61N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat superior al 3,5, en aquest cas concretament, 

s’ha arribat a un factor de seguretat de 6,4 modificant l’espessor de la peça de 

15mm a 10mm. 

 

Figura 32: Resultat amb Sòlid Works® 
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Suport inferior Dualski 

 

Figura 33: Sòlid lliure 

Resultats: 

R1X= R2X=-4,58N 

R1Y= R2Y=33,99N 

Per tant, els vectors resultants son: 

R1=R2=34,3N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat superior al 3,5,apreciant un factor de seguretat 

elevat ja que es una peça amb una carga elevada a cisalla. En aquest cas 

concretament, s’ha arribat a un factor de seguretat de 8,8 modificant l’espessor 

de la peça de 10mm a 5mm. 

 

Figura 34: Resultat amb Sòlid Works® 
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Balancí 

 

Figura 35: Sòlid lliure 

Resultats: 

R1X= R2X=-2,29N 

R1Y= R2Y=17,27N 

Per tant, els vectors resultants son: 

R1=R2=17,42N 

Un cop obtingut el sòlid lliure, es fan els càlculs de resistència per a optimitzar la 

peça amb un factor de seguretat superior al 3,5,apreciant un factor de seguretat 

elevat ja que es una peça amb una carga elevada a fatiga. En aquest cas 

concretament, s’ha arribat a un factor de seguretat de 9,8 aplicant un 

arrodoniment per tot el contorn i aplicant un buidatge més complert a la peça. 

 

Figura 36: Resultat amb Sòlid Works® 
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CAPÍTOL 6: 

REDISSENY DE LA 

CADIRA D’ESQUÍ 

6.1. Dimensions necessàries pel disseny 

Les dimensions de partida per al redisseny (figura 37), com cal esperar, seran 

les del capítol 4 “Disseny de la cadira d’esquí”, encara que s’hauran de modificar, 

ja que algunes d’elles no encaixen amb les poques mesures donades per el 

Scarver, vistes en l’apartat 2 “Antecedent”. 
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Figura 37: Dimensions generals orientatives 

6.2. Material utilitzat 

Per tal de fabricar el conjunt de peces descrites en aquest capítol, s’utilitza 

bàsicament un tipus de material, l’alumini aleat 6061. 

A continuació es presenten les propietats de l’aleació: 

 

Nom de la propietat Valor Unitats 

Mòdul elàstic 6,9 x 1010 Pa 

Coeficient de Poisson 0,33 - 

Densitat 2700 Kg/m3 

Límit elàstic 5,5149 x 107 Pa 

Taula 1: Propietats de l’alumini aleat 60611 

                                       

1 Informació extreta de la biblioteca de materials del Solid Works® 
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6.3. Numeració de plànols 

Per tal d’enumerar els plànols d’una forma intuïtiva, s’ha dividit el giny en dues 

parts, la part de fabricació i la de normalitzats i compra, essent la primera la més 

important del projecte. 

El giny s’enumerarà 503600. Aquest serà el número inicial de tots els plànols. 

A continuació indicarem si pertany a l’apartat de fabricació (11) o bé de 

muntatge (00). 

Finalment, quedarà definir el conjunt de peces. 

L’esquema final té la següent forma: 

 503600111000  Cadira d’esquí 

 503600111001  Estructura central 

 503600111002  Basculant superior 

 503600111003  Basculant inferior 

 503600111004  Suport superior 

 503600111005  Suport inferior Uniski 

 503600111006  Suport inferior Dualski 

 503600111007  Balancí 

 503600111008  Ancoratge 

 503600111009  Barra superior 1 

 503600111010  Barra superior 2 

 503600111011  Barra inferior 

S’ha d’afegir, que tots els elements normalitzats (700) o de compra (800), no es 

fan plànols, per tant, els elements normalitzats seran numerats tal com: 

 503600000701  Cargol Allen 

 503600000703  Volandera 

 503600000704  Cargol tlm 

 503600000708  Femella 

 503600000801  Tub Ø12 

 503600000802  Conjunt amortidor 

 503600000803  Amortidor superior 

 503600000804  Amortidor inferior 

 503600000805  Gruix superior 

 503600000806  Gruix inferior 
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 503600000807 Barra ancoratge 

6.4. Disseny de les parts constitutives 

En aquest apartat, es descriuen les modificacions fetes a les peces calculades en 

l’apartat 5.2 “Càlculs de resistència estructural” del capítol 5 “Càlculs de disseny” 

comparant-les amb les ja mostrades en l’apartat 4.2 “Elecció de la geometria. 

Ergonomia”del capítol 4 “Disseny de la cadira d’esquí”. 

503600111000  Cadira d’esquí 

En aquest conjunt, un dels aspectes més destacats que s’han modificat, es el 

pes, ja que passa de pesar 11 kg a 8,5 kg. 

 

Figura 38: Cadira d’esquí 
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503600111001  Estructura central 

En aquesta peça es modifica el gruix, passant de 10mm a 9mm. 

 

Figura 39: Estructura central 

503600111002  Basculant superior 

En aquesta peça, es modifica la secció general, passant de 30x40mm a 7x30mm. 

 

Figura 40: Basculant superior 
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503600111003  Basculant inferior 

En aquesta peça, es modifica la secció general, passant de 30x30mm a 

15x3,6mm. 

 

Figura 41: Basculant inferior 

503600111004  Suport superior 

En aquesta peça, es buida l’interior per a fer-la més lleugera però conservant la 

seva rigidesa estructural. 

 

Figura 42: Suport superior 
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503600111005  Suport inferior Uniski 

En aquesta peça, s’ha modificat l’espessor de la base, passant de 15mm a 

10mm. 

 

Figura 43: Suport inferior Uniski 

503600111006  Suport inferior Dualski 

En aquesta peça, s’ha modificat l’espessor de la base, passant de 10mm a 5mm. 

 

Figura 44: Suport inferior Dualski 
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503600111007  Balancí 

En aquesta peça, els canvis han estat més aviat estètics, ja que la variació ha 

estat un arrodoniment de les cares, encara que també se li ha aplicat un buidat 

en parts on no el tenia aconseguint reduir el pes. 

 

Figura 45: Balancí 

503600111008  Ancoratge 

En aquesta peça, els canvis han estat més aviat estètics, ja que la variació ha 

estat un afegit per a subjectar la barra ancoratge. 

 

Figura 46: Ancoratge 
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CAPÍTOL 7:  

DETERMINACIÓ DEL 

PES DE LA CADIRA 

D’ESQUÍ 

El consumidor, quan ha de comprar una cadira d’esquí en una de les coses que 

més es fixa és amb el pes. Per tant, s’ha de donar el pes del giny i comparar-lo 

amb els de la competència, servint-nos de referència el del Scarver®, ja que és la 

cadira més semblant existent en el mercat actual. 

En la taula 2, es troba expressat el pes de cada conjunt de peces i el seu 

sumatori. 
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Element Número 

d’elements 

Volum (cm3) Material Massa (g) Suma de 

masses (g) 

Estructura 

central 

2 404 Alumini 

aleat 

6061 

1091 2182 

Basculant 

superior 

1 170 Alumini 

aleat 

6061 

459 459 

Basculant 

inferior 

2 13 Alumini 

aleat 

6061 

36 72 

Suport superior 1 456 Alumini 

aleat 

6061 

1231 1231 

Suport inferior 

Dualski 

1 101 Alumini 

aleat 

6061 

274 274 

Balancí 2 21 Alumini 

aleat 

6061 

55 110 

Ancoratge 2 263 Alumini 

aleat 

6061 

709 1418 

Suspensió 1 - - 446 446 

Barra superior 2 23,7 Alumini 

aleat 

6061 

63,99 127,98 

Barra inferior 2 28,87 Alumini 

aleat 

6061 

77,96 155,92 

Elements 

normalitzats 

(total) 

- - - 2024 2024 

Total: -  - - 8500 

Taula 2: Determinació del pes de la cadira amb l’amortidor 

Si es miren les cadires d’esquí de la competència, el seu pes és molt similar. Això 

vol dir que les hipòtesis de disseny que s’han agafat son bones. 

Mirant més concretament la cadira Scarver®, es pot observar, tal com s’esmenta 

en l’apartat 5 del capítol 2 ”Antecedents”, que el pes d’aquest giny es superior al 

dissenyat en aquest projecte, ja que el Scarver®, segons les dades publicades de 

l’empresa Tessier, pesa uns 11 Kg i aquest en pesa 8,5 kg. 
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CAPÍTOL 8:         

RESUM DEL 

PRESSUPOST 

El preu total de fabricació de la primera cadira d’esquí s’obté de sumar els preus 

de les peces de tall amb làser, els preus dels elements de compra, els preus dels 

elements normalitzats i els preus estimats de les hores de fabricació i muntatge, 

obtenint el següent resultat: 

 

Preu total peces de tall amb làser = 760,71 € 

Preu total elements de compra = 191,2 € 

Preu total elements normalitzats = 150,47 € 

Preu total hores fabricació = 1800,00 € 

Preu total hores muntatge = 150,00 € 

Disseny de la cadira = 11000,00 € 

COST TOTAL fabricació = 14052,38€ 

 

Aquest és el preu per a fabricar una sola unitat i com és d’esperar el preu 

ascendeix molt. S’ha de tenir en compte que el cost del disseny es carrega a una 

sola unitat i no es té una fabricació en cadena que abarateix els costos de 

fabricació. A més a més, el preu dels components son a preu de botiga i no a 

preu de fabricant. 

Es poden fer unes hipòtesis per a saber quan costaria cada cadira si es 

fabriquessin 50 unitats: 

 



Felip Buendía Farré  

 - 48 - 
 

 Es suposa que les matèries primeres surten a meitat de preu, ja que es 

compren directament al fabricant. 

 Com que s’utilitza una fabricació en cadena, en la qual s’optimitza més el 

temps, es suposa que la mà d’obra costa un 25% menys. 

 S’espera obtenir un benefici industrial del 20%. 

Així dons, el cost de les matèries primes per 50 unitats valdrà: 

 𝐶𝑀𝑃 = 50 ∙
760,71+191,2+150,47

2
= 27559,5€ (5) 

La mà d’obra costarà: 

 𝐶𝑀𝑂 = 50 ∙ 0,75 ∙  1800 + 150 = 73125€ (6) 

Així dons, el preu de fabricació de les 50 unitats valdrà: 

 

CMP = 27559,5 € 

CMO = 73125 € 

Disseny de la cadira = 11000,00 € 

COST TOTAL fabricació = 111684,5 € 

 

Concepte Cost 

Preu de fabricació de les 50 unitats 111684,5 € 

Amb el benefici industrial(20%) 134021,4 € 

Amb IVA (16%) 155464,824 € 

PVP Cadira 3109,3 € 

Taula 3:Preu de venta al públic d’una unitat de cadira suposant la 

fabricació de 50 unitats 
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CAPÍTOL 9: 

CONCLUSIONS 

Com s’ha pogut comprovar en el transcurs de la memòria d’aquest projecte, el 

procés que es segueix al dissenyar qualsevol giny no és gens senzill, i a mesura 

que es va avançant, apareixen noves variables a tenir en compte que fan que el 

projecte agafi una gran envergadura. 

De totes maneres, en aquesta obra només es descriu la part del disseny mecànic 

del conjunt, sense entrar en conceptes de fabricació, que per a tenir l’estructura 

materialitzada, s’hauran d’estudiar. 

Al ser una cadira d’esquí experimental, i tractant-se d’un projecte concret, una 

part molt important serà el muntatge i posada a punt de la cadira, així com un 

assaig en condicions extremes, com pot ser la competició, durant un període 

d’un any, que permetrà avaluar-ne la fiabilitat. 

Un cop realitzat la totalitat del projecte, s’arriben als següents resultats: 

 S’ha aconseguit crear una cadira d’esquí basada amb l’Scarver® amb un 

intercanvi ràpid entre Uniski i Dualski. 

 S’ha disminuït el pes del conjunt de la cadira 2,5 kg respecte a l’Scarver®, 

passant de 11 a 8,5 

 El conjunt total de peces s’ha minimitzat, facilitant el muntatge a fàbrica. 

Esperant haver exposat totes les característiques del projecte en qüestió per tal 

de presentar la documentació pertinent per tramitar el corresponent PFC es dona 

per conclosa la present memòria. 
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CAPÍTOL 10: 
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