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Resum 

Aquest projecte pretén descriure el procés que s’ha seguit per al disseny d’un luge tot 

terreny.  El luge és un dels esports denominats d’inèrcia. Consistent en baixar pendents 

pronunciats en un vehicle sense motor i sense mecanismes de tracció, de tal manera que el 

conductor va el més estirat possible.  

La intenció és analitzar el món del luge amb les diferents alternatives i a partir d’aquí, 

mitjançant el canvis pertinents, fer les adaptacions necessàries al disseny més adequat per 

tal que el luge sigui tot terreny. 

El sistema es basa en una xassís estructural on si adapten els eixos, la suspensió i el 

seient. El xassís ha de ser prou resistent per suportar les sol•licitacions alhora que lleuger 

per tal de reduir el pes global al mínim. 

Les diferents parts del projecte engloben la conceptualització, el disseny i el càlcul de 

l’aparell. S’estudiaran diverses alternatives de disseny així com es plantejarà un pla de 

negoci preliminar per l’explotació del vehicle. 

La lectura del document ha de permetre seguir tot el procés, des de l’estudi inicial i 

conceptualització fins al disseny i càlcul del vehicle i poder repetir-se en cas necessari. 
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1. Introducció 

En aquest capítol es detallen els objectius del projecte i es defineixen els estudis que es 

duran a terme al llarg d’aquest. 

1.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu principal el disseny i càlcul d’un exemplar únic de luge tot 

terreny. A més s’inclou l’anàlisi pertinent a la industrialització i fabricació en sèrie del luge 

per la posterior venda, així doncs s’inclou també el pla de negoci. 

1.2. Abast del projecte 

Abans de la fase de disseny s’estudien les diferents alternatives existents al món del luge, 

així com les principals característiques del vehicle, per arribar a una descripció completa i 

poder afrontar la fase de disseny amb un objectiu clar. 

En la fase de disseny, a banda d’escollir algunes parts comercials com ara eixos, rodes i 

rodaments, es fa un  estudi ergonòmic de la posició del pilot, per aconseguir la millor 

configuració. A més s’afegeix un capítol on s’estudiarà la possibilitat de construir el luge en 

sèries petites i no només un exemplar únic. 

Finalment es durà a terme una memòria econòmica, tant del projecte com de la possibilitat 

de comercialitzar-lo mitjançant un pla de negoci preliminar. 

1.3. Motivació del projecte 

La principal motivació per realitzar aquest projecte ha estat la unió de tres aficions 

personals: el luge de carretera, el mountain board i les bicicletes reclinades. 

El luge de carretera, per la seva naturalesa, és un esport de risc i està considerat com 

esport d’inèrcia o gravetat. Consistent en baixar carreteres amb pendent estirat damunt una 

taula o xassís, sense cap sistema de frenada ni de direcció accionada directament pel pilot. 

El mountainboard, de la mateixa manera que el luge de carretera, també està considerat 

com un esport d’inèrcia o gravetat. En aquest cas, però, consisteix en baixar pendents de 

qualsevol tipus, damunt una taula similar al snowboard, però amb rodes i suspensions. 
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D’altra banda, les recumbents bikes, són bicicletes on el pilot va semi estirat, per a major 

comoditat. Habitualment disposen de tres rodes (dos davant i una darrera). 

De la unió d’aquestes tres aficions, sorgeix la idea de dissenyar un vehicle que intenta 

fusionar diverses característiques de cadascun d’ells.  

- La força de la gravetat com a sistema motriu provinent del luge i del mountainboard. 

- La possibilitat de circular per gairebé qualsevol tipus de terreny provinent del 

mountainboard, amb la utilització d’un eix davanter comercial dels mountainboard. 

- La posició semi estirada com a combinació del luge i les bicicletes reclinades. 

- La disposició de tres rodes, així com el sistema de suspensió posterior adaptat de 

les bicicletes reclinades. 

- I finalment, el sistema de frens de les bicicletes reclinades, també utilitzat en les 

bicicletes convencionals. 
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2. Estudi de mercat i alternatives  

En aquest capítol es realitza un estudi de mercat dels luges de carretera convencionals, ja 

que en una primera cerca inicial no s’ha identificat cap vehicle de les característiques del 

luge tot terreny com per disposar d’un estudi de mercat específic. 

No s’ha realitzat cap estudi de mercat relacionat amb els mountain boards ni amb les 

bicicletes reclinades, degut a que el luge tot terreny estarà englobat dins la categoria dels 

luges convencionals i a l’amplitud d’ambdós mercats, que farien inviable l’anàlisi 

d’alternatives. 

Si que es consideraran les diferents opcions comercials per aquelles parts del vehicle que 

correspongui i siguin adaptacions o inclusions de sistemes existents actualment en el món 

del mountain board i les bicicletes reclinades, com ara els seients o l’eix davanter. 

Cadascun d’aquests casos es tractarà convenientment al llarg de l’obra en el corresponent 

capítol. 

2.1. Estudi de mercat 

Actualment el mercat de luge de carretera està molt limitat. Al tractar-se d’un esport 

minoritari i de les necessitats especifiques per a cada pilot, no hi ha empreses que es 

dediquin a fabricar luges de carretera en sèrie per a grans públics.  

Així doncs hi ha poques maneres d’aconseguir un luge comercial, es llisten a continuació: 

 Comprar a través d’internet algun luge fabricat en sèries molt curtes per algun 

afeccionat 

 Construir-se un mateix un luge en base a plànols existents a internet o en literatura 

relacionada, modificant alguns aspectes per adaptar el luge a les pròpies 

necessitats i especificacions. 

Degut als inconvenients existents per trobar un luge de carretera adequat, la majoria de 

pilots opten per a construir-se el seu propi vehicle amb l’enginy i l’experiència que a internet 

o en llibres relacionats es pot trobar. 

Tot i aquesta dificultat, hi ha material comercial relacionat amb el luge i de fàcil adquisició a 

botigues especialitzades o bé a través de pàgines web del sector, a continuació es llisten 

alguns dels components més comuns: 
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 Eixos 

 Rodes 

 Coixinets 

 Adaptadors per a eixos 

 Proteccions 

Actualment, només existeixen en el mercat les següents marques, si bé, no es possible 

disposar d’aquests vehicles de manera ràpida i senzilla. 

 

 

Fig. 2.3.Tizona 608 

 

Fig. 2.2 Stealth 

 

Fig. 2.1 Skateluge USA’s 
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Fig. 2.6 Lugermeineeier 

 

Fig. 2.5.Roger Bros 

 

Fig. 2.4 Ridersfly 
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Cal destacar que totes aquestes marques de luge de carretera treballen per encàrrec, i els 

preus d’aquests vehicles es mouen entre els 250 i 600 €, en funció del model i adaptacions 

particulars que s’hi vulguin aplicar 

L’anàlisi dels diferents luge de carretera existents actualment en el mercat és poc útil des 

del punt de vista d’ajuda al disseny i realització del projecte, és per això, que s’ha 

desenvolupat el següent punt on s’analitzen i comparen les diferents alternatives de 

construcció, tot i no està disponibles actualment al mercat. 

Cal afegir, que de cara al luge tot terreny, objecte d’aquest projecte, l’anàlisi de les opcions 

de mercat i de les alternatives tampoc és massa útil degut a que es tracta d’un nou 

concepte, si bé es pretén obtenir una visió de l’estat de l’art actual. 

 

Fig. 2.8 Alcace Downhill 

 

Fig. 2.7 Blackkross 
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2.2. Alternatives 

Com s’ha vist en el punt anterior les alternatives comercials són més aviat escasses, però 

això no vol dir que no hi hagi diferents tipologies de luge i per tant d’opcions diferents alhora 

dissenyar-ne un de propi, com és un dels objectius d’aquest projecte. 

A continuació es llisten les diverses alternatives [1], es descriuen més endavant per fer un 

anàlisi i poder trobar aquella solució més adequada pel disseny del luge tot terreny segons 

els aspectes de valoració definits (veure punt 2.3): 

 Long board 

 Wood board 

 Rail 

 Sled 

 Aero board 

 Skate car 

D’aquesta llista s’han descartat el long board i l’skate car per no ser exactament luges, sinó 

skate boards llargs en el cas del long board i de un skate board totalment tancat on no es 

pot frenar amb els peus, i per tant queden fora de l’àmbit dels luges. Si bé s’han afegit a la 

llista com a variant pionera del luge en els seus primers temps. 

Per tant, tal com s’entén avui en dia la definició de luge de carretera, només es tractaran 

els wood boards, rail, sled i aero board. 

2.2.1. Wood boards 

Tal com el seu nom indica són taules de fusta, van ser dels primers a utilitzar-se per el seu 

baix cost i facilitat de construcció, si bé avui en dia són minoritaris. 
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2.2.2. Rails 

Els luges anomenats rails, són aquells que estan fabricats amb bigues o perfils d’extrusió 

en forma de U, quadrats o rectangulars. Acostumen a ser molt més lleugers i de més difícil 

construcció. La tendència actual es reduir aquest tipus de luges a la mínima expressió i 

afegir novetats de les que altres tipus de luge no en poden gaudir. 

Se’n poden veure els exemples comercials a les Fig. 2.2, Fig. 2.4, Fig. 2.5 i Fig. 2.6. 

 

Fig. 2.9 Wood Board 
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2.2.3. Sled 

Aquest tipus de luge acostumen a estar construïts amb fusta o metall i estan considerats 

els luges més pesats i robustos. Es podria dir que és el germà bessó del luge de gel. En 

alguns casos, s’han vist luges de gel adaptats amb eixos i rodes per poder circular per 

carreteres. També anomenats trineus d’asfalt. Les últimes versions s’han començat a 

fabricar amb nous materials, com ara la fibra de vidre o la fibra de carboni. 

Se’n poden veure exemples comercials a les Fig. 2.1, Fig. 2.3, Fig. 2.7 i Fig. 2.8Fig. 2.9. 

 

Fig. 2.10 Rail 
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2.2.4. Aero boards 

L’últim tipus de luge que es tractarà és l’Aero board, consisteix en una base semblant al rail 

o sled però coberts amb fibra de vidre per afavorir l’aerodinàmica. 

 

 

Si bé aquesta classificació tracta de diferenciar les diverses maneres de construir un luge, 

no és tancada. En el sentit que qualsevol d’elles pot incloure modificacions per tal 

d’adequar el luge a l’estil de pilot, tant físicament com de pilotatge. Així podem trobar rails 

fabricats de fusta o amb carenats tipus aero boards. 

2.3. Mètode ordinal de valoració de criteris ponderats 

En base a la classificació anterior i a uns paràmetres que tot seguit es defineixen, 

s’utilitzarà el mètode d’anàlisi dels criteris de valoració ponderats [2] per tal de triar quin 

tipus de luge és millor i per tant quina serà la base de luge que posteriorment es 

dissenyarà. 

2.3.1. Criteris ponderats 

A continuació es detallen els diferents criteris que s’han valorat alhora de fer l’anàlisi per 

triar la millor solució i/o alternativa: 

 Facilitat de construcció i muntatge 

o La facilitat de construcció fa referència a materials, processos de fabricació i 

facilitat en la fase de muntatge. 

 

Fig. 2.11 Aeroboard 
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 Cost de fabricació 

o Fa referència al cost dels materials, als processos utilitzats durant el procés 

de fabricació i el temps de muntatge. 

 Estabilitat 

o L’estabilitat del vehicle un cop construït, habitualment ve determinada per la 

composició i la dimensió del vehicle (distància entre eixos, ample de via...) 

 Aerodinàmica 

o Aquells aspectes que determinen una millor aerodinàmica, per tal d’assolir 

una velocitat i acceleració majors. 

 Maniobrabilitat 

o Determinada a partir dels aspectes que permeten una millor conducció del 

vehicle (angle de gir, pes...) 

 Adaptació al luge tot terreny 

o Aspecte que determina la possibilitat d’adaptar la configuració a un luge tot 

terreny. 

A continuació es mostra l’ordre d’importància establert, així com la ponderació assolida 

seguint el mètode ordinal de valoració de criteris ponderats: 

 

Adaptació al luge tot terreny > Facilitat de construcció > Cost de fabricació > Maniobrabilitat > 

Estabilitat = Aerodinàmica 

  1 2 3 4 5 6 Σ+1 % 
1 Facilitat construcció  1 1 1 1 0 5 23,8% 

2 Cost de fabricació 0  1 1 1 0 4 19,0% 

3 Estabilitat 0 0  0,5 0 0 1,5 7,1% 

4 Aerodinàmica 0 0 0,5  0 0 1,5 7,1% 

5 Maniobrabilitat 0 0 1 1   0 3 14,3% 

6 Adaptació tot terreny 1 1 1 1 1   6 28,6% 

        21 100% 

Taula 2.1 Ponderació dels criteris de valoració 
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A l’annex A es troben totes les taules utilitzades per arribar als resultats que seguidament 

es mostren: 

 

Segons els resultats obtinguts, la millor opció sota els criteris de valoració establerts és el 

Wood board juntament amb el Rail. Si bé el Rail ha sortit com la millor solució per 

l’adaptació al luge tot terreny, es per això que l’elecció a desenvolupar durant el projecte 

serà el rail, tot i que al tractar-se d’un nou concepte de vehicle, només es tindrà en compte 

a nivell conceptual. 

  1 2 3 4 5 6 Σ 

A Wood board 0,083 0,400 0,007 0,011 0,043 0,057 0,601 

B Rail 0,083 0,300 0,025 0,021 0,057 0,114 0,601 

C Sled 0,036 0,150 0,014 0,011 0,014 0,029 0,254 

D Aero board 0,036 0,150 0,025 0,029 0,029 0,086 0,354 

Taula 2.2 Resultats del mètode ordinal de valoració dels criteris ponderats 
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3. Descripció del sistema 

En aquest capítol es duu a terme una descripció del sistema, on s’hi descriuen cadascuna 

de les parts que el componen així com la manera en que es tractarà durant el projecte, és a 

dir, si seran components dissenyats o no i de quin món provenen: luge de carretera, 

mountain board o bicicletes reclinades. 

3.1. Parts del sistema 

Les parts que componen el luge tot terreny són (entre parèntesi el món del que provenen o 

en el que estan inspirats): 

 Xassís (luge de carretera) 

 Eix davanter (mountain board) 

• Eix 

• Basculant 

• Molles 

• Rodes 

 Pneumàtic 

 Càmera 

 Llanta 

 Eix posterior (adaptació del món de les mini motos, si bé conceptualment deriva de 

les bicicletes reclinables) 

• Eix 

• Roda 

 Càmera 

 Llanta 

• Fre de disc 
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 Basculant (bicicletes reclinables) 

 Suspensió posterior (bicicletes reclinables) 

 Seient (bicicletes reclinables) 

 Manillar (bicicletes reclinables, luge de carretera) 

• Punys subjecció 

• Maneta del fre 

• Suport 

 Reposapeus (luge de carretera) 

A més d’altres components com rodaments, cargols i femelles que seran components 

estàndard. 

A la Fig. 3.1 que es mostra a continuació es pot veure la disposició de les diferents parts 

que formen el luge tot terreny. 

 

3.2. Definició de prestacions 

En aquest apartat s’especifica el luge tot terreny de manera general. Al tractar-se d’un 

vehicle traccionat únicament per la força de la gravetat no disposa de cap tipus de motor ni 

element motriu que pugui ser accionat pel pilot, com ara pedals i cadena. 

 

Fig. 3.1 Parts del luge tot terreny 
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A continuació es defineixen les prestacions que es volen obtenir del luge tot terreny: 

Xassís: Tub d’acer circular amb conjunció amb tub d’acer rectangular i suports de xapa 

Pes màxim: 25kg 

Distància mínima al terra: 100mm 

Suspensió posterior: Basculant amb esmorteïdor que proporcioni uns 80 mm de recorregut 

vertical a la roda posterior. 

Suspensió davantera: Incorporada al eix davanter que és específica de mountainboard. 

Esmorteïdor posterior:  De bicicleta de muntanya. 

Pneumàtics davanters: Específics de mountainboard de  200 mm de diàmetre. 

Pneumàtic posterior: Fora carretera de 10” (254 mm) muntat en una llanta de 4”. 

Fre posterior: Fre de disc provinent de les bicicletes de muntanya. 

Pendent màxima de seguretat: 25º 

Direcció: La direcció del vehicle s’obté de la inclinació del sistema de l’eix de 

mountainboard. 

3.3. Dimensions generals del luge tot terreny 

Com a font d’inspiració pel dimensionat general s’ha utilitzat la normativa imposada per la 

IGSA (International Gravity Sports Association) a nivell competitiu, tot i que sigui específica 

per als luges de carretera, és una bona referència per al luge tot terreny. 

Segons la normativa de la IGSA el luge està limitat en llargada i amplada, tal com indica a 

la pàgina 9 del document corresponent: 

- Llargada: 

• La llargada màxima permesa és de 300 centímetres (3.000 mm). 

• La llargada mínima permesa és de 125 centímetres (1.250 mm). 

- Amplada: 

• L’amplada màxima permesa és de 61 cm (610 mm). 
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• No està limitat en amplada mínima. 

Dins d’aquests marges ha d’estar dissenyat el luge tot terreny, en el capítol corresponent a 

components dissenyats es desenvolupa i s’especifica la mida final sota els paràmetres de 

disseny finals.  

L’ampla de via ve definit per l’eix davanter, que al ser un conjunt estàndard és de 304 mm. 

Pel que fa a la distància entre eixos s’ha establert una dimensió inicial mínima de 1.200 

mm, variable en funció dels requeriments finals de disseny, sense sobrepassar els 

1.500mm. S’ha establert alhora una distància mínima del xassís al terra de 100 mm. 

3.4. Components comercials 

En aquest apartat s’especifiquen tots aquells components que no han estat dissenyats, tots 

ells disponibles al mercat. De manera que per a un possible prototip s’especifica la compra 

de cada component i per la fase d’industrialització s’analitza la possibilitat de disposar de 

proveïdors en majors quantitats. Al capítol corresponent es troben detallades les 

especificacions de cada component així com els motius pèls quals s’ha triat una solució o 

altre. 

Els components que es seleccionaran d’entre els comercials són: 

 Rodes (pneumàtics i llantes). 

 Eix davanter. 

 Fre de disc posterior. 

 Esmorteïdor posterior. 

 Cargols, femelles, dolles, rodaments i volanderes. 

3.5. Components dissenyats 

En aquest apartat només es citen aquells components que posteriorment es dissenyaran. 

Cal tenir en compte que en una primera fase de desenvolupament (prototip) poden arribar a 

ser diferents, bàsicament per tal de reduir cost i per procés de fabricació, però alhora de 

prestacions molt similars per tal de garantir la funcionalitat del disseny destinat a la 

fabricació en sèrie de petites quantitats. 

Els components que es dissenyaran són: 
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 Xassís 

 Seient 

 Manillar 

 Reposapeus 

 Basculant 

 

3.6. Visualització del luge tot terreny 

A continuació es mostra a la Fig. 3.2 una vista global del luge tot terreny que s’ha dissenyat 

a partir de les consideracions exposades fins aquest capítol i de l’anàlisi d’ergonomia que 

s’exposa al capítol següent. 

 

  

 

Fig. 3.2 Vista del luge tot terreny 
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4. Ergonomia. Anàlisi de la postura 

En aquest capítol es duu a terme l’anàlisi de la postura de l’usuari del vehicle objecte 

d’estudi del present document i per tant de l’ergonomia relativa a la posició d’utilització. 

El que es pretén és determinar quina és la posició adequada per la conducció del vehicle, 

tenint en compte aspectes generals d’ergonomia, en cap cas es desenvolupa un anàlisi 

ergonòmic en profunditat. Es tracta d’obtenir les pautes de disseny adequades i d’acord a 

aquests aspectes generals relatius a l’ergonomia. 

4.1. Mesures del cos humà, valors de referència 

Per al bon disseny dimensional del luge tot terreny és indispensable partir de les mesures 

de referència del cos humà [3], per tal de dimensionar i establir la base dimensional de la 

posició.  

Com a valors de referència per al càlcul s’ha establert el 50 percentil, a partir del qual, en 

alguns aspectes i paràmetres de disseny, s’estableix un 20% de marge per a la regulació 

tant positiva com negativa (posició del reposapeus). A la Fig. 4.1 es poden veure els valors 

de referència per un home 50 percentil. 

Els valors que s’han tingut en compte per al disseny del luge tot terreny es mostren a la 

següent taula: 

 

Denominació Designació Dimensió [mm] 

Alçada d’espatlles assegut Hea 600mm 

Alçada popliti  Hp 444 mm 

Longitud popliti  Lp 500mm 

Inclinació del cap còmode  αc 0-15º 

Distància espatlla colze  Dec 366mm 

Distància colze dits  Dcd 480mm 

Longitud del braç   Lb 279mm 

Alçada al centre de gir del cap  Hcgc 185mm 

Amplada del peu  Ap 99mm 

Longitud canell fins al centre del palmell Lcp 76mm 

Alçada de l’espatlla respecte el gir de tòrax Lesp 514mm 

Longitud de l’avantbraç Lab 257mm 

Longitud de la mà Lm 190mm 

Longitud de la cuixa Lc 434mm 

Taula 4.1 Valors i designació de les dimensions del Home 50 percentil 



Disseny i desenvolupament d’un luge tot terreny  Pàg. 25 

 

 

 

Fig. 4.1 Dimensions de referència home 50 percentil [3] 
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4.2. Posició de conducció 

El paràmetres principals de disseny per determinar la posició de conducció són l’angle que 

conforma el respatller i l’horitzontal (α1), l’angle que forma el propi seient i l’horitzontal (α2) i 

l’angle que formen la part inferior de les cames i l’horitzontal (α3). Cal tenir present, però, 

que s’ha de respectar l’angle que formen el cap amb la vertical del cos (α4), ja que és tracta 

d’un paràmetre important a considerar en quan a comoditat i que pot influir en la visibilitat 

del pilot (α0) durant la conducció. El valor de l’angle α0 es considera habitualment de 30º. 

Tots els altres paràmetres es poden veure en la Fig. 4.2. 

 

Per a la correcta posició de conducció es parteix d’un anàlisi preliminar de diferents 

posicions de conducció d’altres vehicles semblants. A continuació es mostren les imatges 

amb la posició de conducció de quatre vehicles representatius i escaients, on la principal 

característica que s’ha considerat ha estat que la posició de conducció sigui el màxim 

horitzontal possible, sense que això impedeixi la correcta visibilitat del pilot ni que sigui una 

incomoditat per als girs ni per a trajectes de major distància. 

Opció A. Bicicleta reclinada passeig 

La bicicleta reclinada de passeig disposa de certa comoditat i facilitat d’ús. A la Taula 4.2 es 

poden veure els valors dels angles de referència. Es tracta d’una bona referència per a la 

posició de les cames, no per a la posició del cos (massa elevat). 

 

Fig. 4.2 Figura del cos del pilot amb els angles característics 
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Opció B. Bicicleta reclinada competició 

La bicicleta reclinada de competició de caràcter més agressiu, disposa d’una configuració 

molt més allargada i estirada. Es tracta d’una bona referència per a la posició del cos del 

pilot, no ho és en el cas de les cames, ja que inclús en algun moment de l’ús estan en una 

posició per sobre del seient. 

 

Opció C. Bicicleta reclinada mixta 

La bicicleta reclinada mixta consisteix en un híbrid, permet una certa comoditat en front a 

pèrdua de agressivitat i allargament en la configuració de la posició de conducció del pilot. 

 

Fig. 4.3 Bicicleta reclinada de passeig 

 

Fig. 4.4 Bicicleta reclinada de competició 
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Opció D. Luge de carretera 

El luge de carretera és la referència bàsica per a la posició inicial del pilot, però cal tenir en 

compte que volem millorar la comoditat i alhora fer que el luge sigui tot terreny i per tant, 

que la posició de conducció s’adapti convenientment a les irregularitats del terreny. 

 

A la Taula 4.2 es poden veure els valors dels angles característics de les diferents opcions. 

 

Opció α1 α2 α3 α4 

A 35º-40º ~10º 0º-20º ~25º 

B 25º-30º ~20º ~20º 30º-40º 

C 30º-35º 0º-10º 0º-10º ~30º 

D 0º 0º 0º >45º 

Taula 4.2 Valors del angles característics del pilot en la posició de conducció 

 

Fig. 4.5 Bicicleta reclinada mixta 

 

Fig. 4.6 Luge de carretera 
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Entre totes aquestes solucions particulars s’ha establert la solució amb els paràmetres 

següents: 

 

El valors dels paràmetres s’han definit com el valor mig entre el valor màxim i mínim dels 

diferents valors analitzats en les diferents opcions, per tal d’obtenir una posició equilibrada, 

en quan a comoditat i aerodinàmica, i intermèdia entre la posició extrema del luge de 

carretera i les altres opcions de bicicleta reclinada. 

4.3. Evolvent del cos en la posició de conducció 

Un dels aspectes importants de trobar la posició de conducció adequada es l’evolvent del 

mateix cos en aquesta posició, ja que gràcies a ella es poden trobar els plans de contacte 

del cos amb la resta del sistema. 

D’aquesta manera, serà més simple trobar els punts de contacte i la situació envers el cos i 

la posició i definició del seient, de cara a obtenir una posició correcte, així com les 

dimensions bàsiques del xassís. 

Un cop trobada la posició de conducció del pilot en l’apartat anterior (Fig. 4.2 i Taula 4.3) i 

de les dimensions de referència del cos humà establertes a la Taula 4.1, és senzill trobar 

gràficament l’evolvent del cos, tal com mostra la Fig. 4.7. 

Paràmetre Valor 

α1 20º 

α2 10º 

α3 10º 

α4 30º 

Taula 4.3 Valors dels angles característics del pilot en la posició de conducció 
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Per a la definició del seient cal tenir present els plans AB, BC, CD i DE mostrats a la Fig. 

4.7, mentre que per la definició del reposa peus cal tenir en consideració el punt Prp. 

El pla AB és el pla format per la recta paral•lela a la posició del cap respecte el tòrax a una 

distància de 99 mm i formant un angle de 50º respecte el pla horitzontal. 

El pla BC és el pla format per la recta paral•lela a la recta que forma el tòrax des del centre 

de gir de les cuixes fins el centre de gir del cap a una distància de 122 mm i formant un 

angle de 20º respecte el pla horitzontal. 

El pla CD és el pla format per la recta paral•lela a la recta que forma la cuixa des del centre 

de gir de les cuixes fins el centre de gir de les cames a una distància 81 mm i formant un 

angle amb el pla horitzontal de 10º. 

El pla DE és el pla format per la recta paral•lela a la recta que forma la cama des del centre 

de gir de la cama fins al centre de gir del peu a una distància 60 mm i formant un angle de 

10º respecte al pla horitzontal. 

El punt Prp és el punt de tall de la prolongació de la línia que forma la cama amb la planta 

del peu. 

 

Fig. 4.7 Evolvent del cos en la posició de conducció del pilot 
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4.4. Centre de gravetat del pilot 

Per al càlcul del centre de gravetat del pilot cal tenir en compte principalment quina és la 

seva posició durant la conducció, així com també la distribució de pesos de les diferents 

parts del cos humà [4], tal com es mostra a la Fig. 4.8. 

 

Per al càlcul no s’han considerat diferents posicions de conducció que es donen al llarg 

d’un trajecte, només s’ha tingut en compte la posició idònia i la que durant més temps 

acostuma a adoptar el pilot. 

D’altra banda, a continuació, s’esmenten les consideracions realitzades en referència a les 

parts del cos i la distribució dels pesos: 

- Cap i coll es considerarà com una única unitat: Cap 

 

Fig. 4.8 Distribució de pesos del cos humà 
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- Braç, avantbraç i mà es considerarà com una única unitat: Braç 

- La cama i el peu es considerarà com una única unitat: Cama 

A l’annex 1 apartat 1.1 Càlcul del centre de gravetat del pilot en la posició de conducció es 

desenvolupa el càlcul particular per a cadascun dels membres del cos del pilot i per al cos 

complert en la posició de conducció. 

Dels càlculs realitzats i mostrats a l’annex A s’obté que el centre de gravetat del pilot en la 

posició de conducció és Xp = -117,1 mm i Yp = 98,5 mm respecte el centre de coordenades 

definit, tal com es mostra a la Fig. 4.9. 

 

4.5. Posició del pilot respecte al luge tot terreny 

La posició del pilot respecte al luge tot terreny és important per al repartiment de forces i 

per tant d’esforços i tensions que patirà l’estructura del luge en funcionament. 

Per a determinar aquesta posició es parteix de la posició bàsica establerta per l’experiència 

dels diferents pilots de luge de carretera. Aquesta posició bé determinada per la vertical del 

genoll, que es troba una mica més avançada que l’eix del davant. No hi ha un valor exacte 

establert, però es pot definir un interval entre els 0 i 200mm per davant de l’eix de davant. 

Com la posició del pilot en el luge tot terreny és més erigida que la posició del luge de 

carretera s’ha establert la posició del genoll al nivell de l’eix davanter per tal de mantenir el 

centre de gravetat global en una posició similar al luge de carretera. 

 

Fig. 4.9 Centre de gravetat en la posició de conducció 
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Això implica que la distància entre l’eix del davant i el centre de gravetat del pilot en posició 

de conducció és segons la fórmula següent: 

Xd = Lc • cos α2 + Xp = 434 • cos 10º + 117,1 = 544,5mm 

Per tal de simplificar es defineix una distància entre el centre de gravetat del pilot en posició 

de conducció i l’eix del davant de 540mm. 

 

Fig. 4.10 Posició del pilot respecte el luge tot terreny 
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5. Disseny i dimensionat de components 

En aquest capítol es desenvolupen tots aquells components descrits en el capítol 4, així 

com s’esmenten d’acord amb les decisions de disseny aquells que s’han escollit com a 

components comercials. 

A continuació es presenten els principals motius de disseny, així com els càlculs pertinents, 

mentre que a l’annex 1 es desenvolupen els càlculs complets i en l’annex 3 es presenten 

els plànols corresponents a cadascun dels components dissenyats a continuació. 

 

5.1. Xassís 

El xassís és el component que serveix d’estructura, ressaltat a la Fig. 5.2 amb un color 

diferent, a més de ser l’ànima on s’hi subjecta la majoria de components. 

A la part posterior s’hi subjecta el basculant, a la part del davant l’eix davanter, mentre que 

a la part superior s’hi sustenta el seient on va posicionat el pilot. Per tant, la seva principal 

funció és la de suport i és per aquest motiu que ha de tenir una bona rigidesa per garantir 

l’estabilitat del conjunt. 

 

Fig. 5.1 Vista 3D del luge tot terreny 
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El xassís és un conjunt soldat composat per diferents tubs, tant circulars com quadrats, i 

per platines de xapa. A la Fig. 5.3 es pot veure la composició del xassís. 

S’ha seleccionat una estructura de doble tub tancada per tal d’assolir les característiques 

de rigidesa i disposar de suficient espai per col•locar els diferents suports que mantindran 

unides les diferents parts del luge tot terreny. 

Per al seu disseny el que s’ha valorat principalment ha estat el material de fabricació, alhora 

de triar-lo existeixen dues opcions, l’acer o l’alumini. Amb l’alumini es pot aconseguir un 

menor pes del conjunt però com a contrapartida resulta més car com a  matèria primera i 

tecnologia de fabricació (soldadures). Es per això que la millor opció és l’acer, ja que els 

costos seran més reduïts i el pes, al tractar-se en la seva majoria de tub de secció circular 

relativament reduïda, no representarà un problema (el pes total del xassís estarà entre 5-

6kg). 

Entre els diferents acers disponibles per a la fabricació del xassís s’ha optat per un acer 

d’ús general, per tractar-se de productes amb bona soldabilitat i bona aptitud pel 

plegament, entre aquests s’ha escollit l’acer S235 JR segons la norma UNE-EN 10027-

1:2006, que té un cost aproximat de 3 €/m per a perfil circular de 20x2mm. 

 

Fig. 5.2 Xassís 
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La secció del tub principal del xassís (Fig. 5.3 – 1) i dels tubs centrals (Fig. 5.3 – 2) s’han 

dimensionat de manera ajustada per tal de reduir la quantitat de material, de tal manera 

que el tub és de secció circular de 20mm de diàmetre i 2mm de gruix de paret. Mentre que 

els tubs travessers de reforç interiors (Fig. 5.3 – 3/4/5) són de secció quadrada de 20 mm x 

15 mm i 1mm de gruix. A més, es disposa de dues platines plegades per als reposapeus 

(Fig. 5.3 – 6), una platina plegada en forma de U com a suport de l’esmorteïdor (Fig. 5.3 – 

7), una platina central de suport de l’eix inferior (Fig. 5.3 – 8) i dues platines de fixació de 

l’eix del basculant (Fig. 5.3 – 9), totes elles de 2mm de gruix.  

Al tractar-se d’una estructura robusta, tancada i de compondre’s de diferents tubs i platines, 

l’element crític és la soldadura d’unió entre els diferents elements que la componen. A la 

Fig. 5.4 s’hi poden veure les diferents soldadures necessàries per a fabricar el xassís. 

 

Fig. 5.3 Elements del xassís 
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Les soldadures del xassís són les que es descriuen a continuació (els números es 

relacionen amb la Fig. 5.4): 

1. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub d’acabament inferior 

2. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub d’acabament superior 

3. Soldadura dels dos tubs centrals amb els dos tubs longitudinals (soldadura superior 

i inferior) 

4. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub travesser suport esmorteïdor 

5. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub travesser suport basculant 

6. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub travesser reforç mig 

7. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub travesser reforç inferior seient 

 

Fig. 5.4 Detall de les soldadures xassís 
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8. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb el tub travesser suport manillar 

9. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb les platines del reposapeus 

10. Soldadura dels dos tubs longitudinals amb la platina suport de l’eix davanter 

11. Soldadura del tub travesser suport esmorteïdor amb les platines suport del 

esmorteïdor 

12. Soldadura del tub travesser suport basculant amb les platines suport del basculant 

13. Soldadura dels tub travessers interiors suport del seient als tubs centrals 

Cal destacar les soldadures dels tubs centrals amb els tubs longitudinals, la dels travessers 

de suport de l’esmorteïdor i del basculant i la de la platina del suport de l’eix de davant. 

El procés de muntatge del xassís parteix dels diferents components fabricats, ja siguin els 

tubs longitudinals tallats i plegats, la resta de tubs tallats, plegats i mecanitzats i les platines 

tallades a làser. Un cop tots els components s’han fabricat, es comença amb el muntatge 

de l’estructura bàsica: els tubs longitudinals i els tubs d’acabament superior i inferior. 

Aleshores es solden els tubs centrals, per després reforçar l’estructura bàsica amb els tubs 

travessers, les platines, els suports per als peus i els suports del basculant i de 

l’esmorteïdor, assegurant aquelles cotes crítiques. 

Un cop s’han soldat els diferents component que formen el xassís, es procedeix a recalibrar 

el xassís, que amb les soldadures hagi pogut perdre l’orientació d’alguna de les cotes 

crítiques. 

5.1.1. Dimensionat del xassís 

El dimensionat del xassís s’ha realitzat a partir de les consideracions i càlculs realitzats en 

l’anterior apartat. A continuació a la Fig. 5.5 se’n mostren les dimensions principals. 
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5.2. Suspensió posterior 

La suspensió posterior està formada per dos elements: el basculant i l’esmorteïdor 

posterior. Per al disseny de la suspensió posterior s’ha desenvolupat un sistema 

d’esmorteïdor central d’accionament directe sobre el braç del basculant (altrament 

coneguda com a suspensió “mono-shock”), per tal de reduir components i pes del conjunt, 

tot i disposar en aquesta configuració d’un sistema robust i de provada eficàcia en 

motocicletes tot terreny. A la Fig. 5.6 es pot veure el conjunt de la suspensió posterior. 

 

Fig. 5.5 Dimensionat del xassís 
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Al tractar-se d’un vehicle tot terreny s’ha definit que la suspensió posterior disposi de prou 

recorregut per tal d’absorbir impactes sense arribar a fer topall físic, fet que afectaria 

l’estabilitat del vehicle. És per aquest motiu que s’ha definit inicialment un recorregut de la 

suspensió entre 110 i 130mm, prenent com a referència el món de les bicicletes de 

muntanya. A l’annex 1 s’estudia en detall la geometria de la suspensió. 

5.2.1. Esmorteïdor posterior 

Per a la selecció de l’esmorteïdor posterior s’ha procedit a consultar diverses marques 

d’esmorteïdors per a bicicletes de muntanya. Les dimensions d’aquests components estan 

normalitzades segons la longitud entre forats de fixació i segons el recorregut de 

compressió de l’esmorteïdor, de tal manera que se’n facilita la selecció i especificació. 

De l’estudi de la geometria de la suspensió posterior desenvolupat en l’annex A, se n’extreu 

que el recorregut ha de ser de 35mm i la distància entre els forats de fixació ha de ser de 

165mm. 

 

Fig. 5.6 Conjunt suspensió posterior 
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Dels diversos esmorteïdors vistos entre els diferents fabricants el que compleix amb les 

característiques necessàries és el model DV-22 165x35mm de la marca DNM, model que 

es mostra a la Fig. 5.7. 

5.2.2. Basculant 

El basculant és la peça que uneix l’eix de la roda posterior amb el xassís de tal manera que 

pot tenir llibertat de moviment angular respecte l’eix que l’uneix al propi xassís. 

El basculant és un conjunt soldat composat per diferents tubs, tant circulars com quadrats, i 

per platines de xapa, formant una estructura robusta i lleugera. A la Fig. 5.8 es pot veure la 

composició del basculant. 

 

Fig. 5.7 Esmorteïdor DV-22 de la marca DNM 
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S’ha decidit per una estructura de doble tub en forma de forquilla unida al tub principal on 

s’hi fixarà l’eix d’unió amb el xassís, l’estructura a més està reforçada amb el suport per a 

l’esmorteïdor. 

Cal tenir present també que el basculant serà on s’hi fixarà la pinça de fre, és per això que 

s’hi disposa una peça soldada en la posició adequada amb els punts de fixació ja preparats 

per poder-hi fixar qualsevol pinça estàndard de fre, ja que es tracta de dimensions 

estàndard del món de les bicicletes de muntanya. Com a consideració per a la posició s’ha 

tingut en compte la dimensió del disc de fre, en aquest cas de 160mm de diàmetre. 

Per al disseny del basculant en general, al igual que per al xassís, també s’ha definit l’acer 

com la millor opció com a matèria primera, per la facilitat de soldadura i cost, encara que en 

resulti més pesat que l’alumini, en aquest cas tampoc serà un problema, sent el pes total 

del basculant aproximadament entre 0,5-0,7kg). 

S’ha seleccionat el mateix tipus d’acer que per el xassís, un acer de construcció de 

resistència millorada, per tractar-se d’un conjunt amb característiques i sol•licitacions molt 

semblants, així doncs s’ha escollit l’acer S235 JR segons la norma UNE-EN 10027-1:2006. 

 

Fig. 5.8 Basculant 
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5.2.3. Eix del basculant 

L’eix on pivota el basculant respecte al xassís quan es mou respecte a aquest en el 

funcionament de la suspensió és l’eix del basculant. La connexió entre el basculant i el 

xassís es realitza mitjançant un eix que llisca dins uns coixinets autolubricants, que serà 

suficient per a l’aplicació objecte d’estudi d’aquest apartat, ja que el moviment angular és 

reduït i les càrregues són petites en comparació a altres aplicacions amb altres solucions 

més robustes com ara rodaments. A la Fig. 5.9 es mostra un croquis de la secció de l’eix 

del basculant. 

 

Per a realitzar la unió s’utilitza un eix de diàmetre 12mm en el primer tram i diàmetre 10mm 

en el seu extrem, on a més s’hi fa una rosca de mètrica 10. El material de l’eix és acer 

2C45 segons la norma UNE-EN 10083-1:2008. Els suports soldats al xassís estan 

adequats a les dimensions del diàmetre de l’eix, tal com es veu en el croquis, sent en una 

banda el forat de 10mm i de 12mm en l’altra. Així s’aconsegueix prémer la unió cargolada 

sense travar el funcionament de la suspensió. 

Al interior del tub principal del basculant s’hi mecanitzen allotjaments per encabir-hi els dos 

coixinets de fricció autolubricants de la marca AMES, gamma SELFOIL, que estan 

col•locats per interferència i solidaris al basculant. Aquests allotjaments s’han realitzat per 

aquesta funció amb un diàmetre de 17mm. Es tracta de dos coixinets amb valona de 

designació SELFOIL B-12-17-25. A la Fig. 5.9 es poden veure aquests coixinets ratllats en 

sòlid. 

 

Fig. 5.9 Secció de l'eix del basculant 
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Un cop col•locats els coixinets en el basculant, es col•loca el propi basculant en la posició 

correcta al xassís per tal de fer passar l’eix i prémer la unió cargolada amb la volandera i la 

femella corresponent, fent l’eix solidari al xassís i permeten girar al basculant amb 

lliscament en els coixinets de fricció, de tal forma que quan la suspensió funciona, el 

basculant té un moviment suau respecte l’eix i el xassís. 

5.2.4. Eixos de l’esmorteïdor 

L’esmorteïdor de la suspensió posterior va fixat pels seus extrems al basculant i al xassís 

mitjançant dos eixos iguals. El concepte d’eix és similar al eix del basculant, sent un eix de 

dos diàmetres roscat en un extrem per ser solidari amb la part fixa de la unió. 

En aquest cas, els eixos de l’esmorteïdor són de 10mm de diàmetre en la part del cos 

central i de rosca mètrica 8 en l’extrem inferior. De la mateixa manera que per a l’eix del 

basculant, es defineix el material per a l’eix l’acer 2C45 segons la norma UNE-EN 10083-

1:2008.  

Els suports de l’esmorteïdor, tant el que es troba al basculant com el del xassís disposen de 

forats adequats a cada costat (de 8 i de 10mm) per fer la unió compacte i fixa amb l’eix de 

l’esmorteïdor corresponent. 

Per a minimitzar el fregament de la unió durant el seu funcionament, es disposarà d’una 

dolla interior de niló de diàmetre exterior 14mm i dos volanderes laterals també de niló de 

2,5mm de gruix. Així la unió tindrà un joc de 0,5mm un cop muntada evitant que quedi 

travada durant el seu funcionament, el croquis de la Fig. 5.10 mostra la secció de la unió. 

 

 

Fig. 5.10 Secció de l’eix de l'esmorteïdor 
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5.3. Seient 

El seient és l’element que sustenta el pilot i el manté en la posició adequada per la 

conducció del vehicle, per això ha de ser resistent i robust però alhora ergonòmic.  

Alhora de definir el seient existeixen dues alternatives: 

1. Element comercial: S’ha descartat per les necessitat pròpies del vehicle, tot i existir 

al mercat possibilitats que s’hi acosten provinents del món de les bicicletes 

reclinables. 

2. Element fabricat expressament: S’ha definit finalment aquesta via com l’alternativa 

més adequada, ja que d’aquesta manera es podrà dotar al seient de 

característiques que d’una altra manera no seria possible, com per exemple la 

forma del laterals per ajudar al pilot en el contrapès durant els canvis de direcció. 

El seient es composa de dues parts ben diferenciades, la primera és l’estructura i la segona 

l’encoixinat. A la Fig. 5.11 es pot veure el seient en la seva totalitat col•locat damunt el luge 

tot terreny. 

 

 

Fig. 5.11 Seient 
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5.3.1. Estructura seient 

L’estructura del seient és la part que ha de donar resistència al seient i s’ha d’adaptar a la 

posició del pilot segons el capítol 5, és per això que s’ha definit com un cos massís de fibra 

de vidre de 5mm de gruix. 

En aquest projecte no s’aprofundeix més en la selecció, definició ni fabricació de 

l’estructura del seient, ja que no és l’objectiu del mateix, sinó donar una visió general alhora 

de dissenyar el vehicle en la seva totalitat.  

Si es necessita més informació per a la definició d’un seient tipus es pot consultar el PFC 

“Disseny, fabricació i muntatge d’un seient de fibra de carboni en un Formula Student” d’en 

Josep Martínez Castañeda, on es detalla el disseny i fabricació d’un seient similar al que es 

defineix en aquest capítol, si bé s’hauria d’adaptar a la posició del pilot segons el capítol 4 

del present projecte. 

A diferencia de la definició en el projecte esmentat anteriorment, en aquest cas, es creu 

més convenient definir el seient en fibra de vidre pel cost més reduït, alhora que el nivell de 

les sol•licitacions mecàniques i físiques no serà tan elevat. 

Cal destacar que s’ha evitat la inclusió d’inserts o altres elements que puguin complicar el 

procés de fabricació de fibra i s’ha traspassat aquesta operació a mecanitzat, per facilitar 

així el posterior muntatge i ajust del seient. És per això, que s’han deixat 4 forats passants 

avellanats per fixar amb cargols de mètrica 8 el seient a l’estructura del xassís. 

5.3.2. Encoixinat 

Com a protecció de l’estructura del seient s’ha definit un encoixinat lleuger d’espuma, per 

dotar al seient de cert confort i protecció. 

S’ha seleccionat cautxú EVA industrial de 10mm de gruix, que ha de cobrir tota la zona 

inferior de l’estructura del seient, tal com mostra la Fig. 5.11 (l’encoixinat és la peça de color 

negre). En el cas que sigui necessari l’espuma podria estar coberta per una capa de tela (a 

mode de entapissat) per donar major protecció, durabilitat i tacte al cautxú EVA industrial. 

Tota la capa de cautxú ha d’anar encolada a l’estructura del seient de tal manera que 

encaixin els forats de l’espuma amb els cargols de fixació adequadament per poder 

desmuntar el seient del xassís sense haver de desenganxar el cautxú del seient. 
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5.4. Conjunt manillar 

El manillar és l’element que permet al pilot agafar-s’hi de mans i ajudar a realitzar els canvis 

de direcció, a més sustenta la maneta de fre. 

Està composat pel manillar i els punys, tal com es pot veure a la Fig. 5.12. 

 

 

5.4.1. Manillar 

El manillar està realitzat amb un tub de secció circular de 22mm de diàmetre i 1mm de gruix 

de paret, ja que els components comercials del món de les bicicletes adequats per a 

manillars habitualment són per a 22mm de diàmetre, si bé hi ha altres mides majors. S’han 

de realitzar també operacions de corbat per tal que el tub adquireixi la forma adequada. 

S’ha seleccionat el mateix tipus d’acer que per el xassís i el basculant, un acer d’ús general. 

Així doncs s’ha escollit l’acer S235 JR segons la norma UNE-EN 10027-1:2006. 

La fixació al xassís es realitza mitjançant dues platines plegades i cargolades al suport 

central del xassís, tal com mostra la Fig. 5.13. La unió es realitza amb dos cargols i les 

respectives volanderes i femelles. Les platines disposen de colissos per poder ajustar la 

fixació en el moment del muntatge. 

 

Fig. 5.12 Manillar 
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5.4.2. Punys 

Entre les diverses possibilitats que ofereix el mercat de punys de protecció del manillar, s’ha 

de tenir en compte que es disposa de poc espai per ubicar-hi punys massa llargs, ja que 

s’ha de col•locar a continuació la maneta de fre.  

És per això que s’ha seleccionat una mida estàndard de 90mm, la marca Ozrider ofereix 

uns punys escumats i ergonòmics, de forma hexagonal per evitar les vibracions i la fatiga, 

que són adequats per a l’aplicació que es defineix. A la Fig. 5.14 se’n pot veure el model 

definit: “Ozrider Ultra Highdensity Grips 90mm”. 

 

 

 

Fig. 5.13 Detall fixació del manillar al xassís 

 

Fig. 5.14 Punys de protecció del manillar Ozrider Ultra Highdensity 90mm 
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5.5. Dispositiu de frenada 

Com a dispositiu de frenada s’ha dotat al vehicle d’un únic fre de disc a l’eix posterior. El 

dispositiu de frenada es composa del disc de fre, ubicat a l’eix de darrera, la pinça de fre, 

col•locada al basculant i actuant sobre el disc de fre, i la maneta de fre, situada al manillar 

per a ser accionada amb la mà del pilot. 

S’han descartat altres tipologies de frens, com per exemple de tambor o tipus cantilever per 

no ser totalment compatibles amb la tipologia d’eix posterior, i d’altra banda per no oferir les 

mateixes prestacions que els frens de disc, ja que s’ha reduït el dispositiu de frenada a un 

únic element a l’eix posterior. 

5.5.1. Disc de fre 

Per la selecció del disc de fre s’ha definit un disc de 160mm de la marca Avid, ja que 

ofereix un equilibri qualitat-preu molt raonable. Específicament s’ha seleccionat el model 

Avid HS1 Rotor, se’n pot veure una imatge a la Fig. 5.15. 

 

 

S’han descartat diàmetres majors del disc de fre, ja que el diàmetre de la roda és de 11 

polzades i augmentar la mida del disc de fre no seria recomanable a nivell de seguretat. 

 

Fig. 5.15 Disc de fre “Avid HS1 Rotor” 
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5.5.2. Pinça de fre 

Pel que fa a la pinça de fre es defineix un component comercial estàndard provinent de les 

bicicletes de muntanya. S’ha seleccionat una pinça d’accionament mecànic amb cable 

d’acer de la marca Avid, específicament el model BB7 Mountain Mechanical Disc Brake, 

que ofereix unes prestacions adequades als requeriments del vehicle, a la Fig. 5.16 se’n 

pot veure una imatge. 

 

 

A l’apartat 6.2.2, se’n descriuen els punts de fixació, que tal com es comenta existeix un 

estàndard internacional, que bàsicament diu que la distància entre els centres dels punts de 

fixació de la pinça ha de ser de 51mm. 

5.5.3. Maneta de fre 

Per a la maneta de fre, s’ha seleccionat un component més petit del que acostuma a ser 

habitual en les bicicletes de muntanya. És per això que s’ha buscat dins el catàleg de la 

marca Odyssey, especialista en components per a BMX. 

El model escollit és el Odyssey M2 Lever mida mitjana (disponibilitat de major i menor mida 

per possibilitat d’ajust en cas necessari), a la Fig. 5.17 es mostra el model seleccionat. Com 

es habitual en les manetes de fre, es pot regular la tensió del cable de fre per ajustar-se al 

tacte del pilot. 

 

Fig. 5.16 Pinça de fre “Avid BB7 Mountain™ Mechanical Disc Brake” 
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5.6. Conjunt eix davanter  

El conjunt de l’eix davanter és l’element que dóna direcció al vehicle mitjançant el canvi 

d’inclinació de l’eix respecte el xassís. Es composa de l’eix pròpiament, de les llantes i els 

pneumàtics. 

Al tractar-se d’un element de vital importància per al funcionament de la direcció del luge tot 

terreny, es defineixen els components comercials d’una de les marques capdavanteres en 

el món del mountainboard, MBS. 

5.6.1. Eix davanter 

Entre els diversos models i tipologies d’eixos existents, s’ha seleccionat l’eix de matriu i 

canal estàndard, de característiques suficients per a l’aplicació on va destinat. En aquest 

model ja s’hi poden ajustar les dureses de les molles, dels elastòmers i les boixes, suficient 

per adaptar-se a les necessitats i gustos particulars del pilot. 

Així doncs, l’eix seleccionat ha estat el MBS Matrix Truck, tal com es mostra a la Fig. 5.18. 

 

Fig. 5.17 Maneta de fre “Odyssey M2 Lever” 



Pág. 52  Memòria 

 

 

 

5.6.2. Llantes 

Les llantes que s’han seleccionat per muntar a l’eix davanter són també de la marca MBS. 

Es tracta de llantes de niló dissenyades en dues parts per facilitar el manteniment, es 

poden veure a la Fig. 5.19. 

 

Cal tenir present que cada llanta munta dos rodaments de boles, la pròpia marca disposa 

d’aquests rodaments específics. Per a les llantes seleccionades els rodaments adequats 

són els MBS 12x28mm d’acer inoxidable. 

 

Fig. 5.18 Eix davanter estàndard de mountain board 

 

Fig. 5.19 Llantes MBS Tri-spoke hubs per a rodes de 9” 
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5.6.3. Pneumàtic davanter 

Els pneumàtics que s’han seleccionat per a l’eix davanter són pneumàtics estàndard de la 

mateixa marca que l’eix i les llantes. Es tracta de pneumàtics de 9 polzades de diàmetre 

d’alta durabilitat, són exclusius per a les llantes MBS Tri-spoke hubs. 

A la Fig. 5.21 es poden veure els pneumàtics MBS T2 seleccionats. 

 

 

Fig. 5.20 Rodaments MBS 12x28mm d’acer inoxidable 

 

Fig. 5.21 Rodes MBS T2 de 9” 
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5.7. Conjunt eix posterior 

El conjunt de l’eix posterior és l’element que sustenta la roda del darrera i per tant el que 

transmet les forces des del terra cap la suspensió posterior passant pel basculant. Per 

aquest motiu es tracta d’un element d’elevada resistència i vital importància per al bon 

funcionament del vehicle. 

La base de disseny de l’eix posterior del luge tot terreny és l’habitual disseny utilitzat en els 

patinets motoritzats, ja que per dimensió, resistència, cost i característiques és el més 

escaient per a les semblants necessitats de ambdues aplicacions. 

El conjunt de l’eix posterior es composa del propi eix posterior, la llanta posterior i el 

pneumàtic posterior, a la Fig. 5.22 es pot veure el conjunt complet. 

 

 

5.7.1. Eix posterior 

L’eix posterior s’ha definit pensant en la fabricació de petites series, pel que s’ha simplificat 

al màxim. D’aquesta manera l’eix està composat d’una peça mecanitzada amb els extrems 

 

Fig. 5.22 Conjunt eix posterior 
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roscat amb mètrica 10, que se sustenta damunt de les pistes interiors de dos rodaments 

rígids de boles escollits del catàleg de la marca SKF, el model seleccionat és el SKF 6201 

Z, de diàmetre interior 12mm i exterior 32mm, amb una amplada de 10mm. 

Entre els rodaments s’hi disposa coaxialment a l’eix una dolla d’acer que fa les funcions de 

separador. Per fer que la unió de l’eix formi un paquet fix sense possibilitat de moviment, 

s’hi col•loquen dos dolles més, també d’acer, entre els rodaments i el basculant, tal com es 

mostra a la Fig. 5.23. 

 

 

La llanta mentrestant por girar lliurament al ser solidaria a la pista exterior dels rodaments, 

de tal manera que un dels rodaments queda fix i l’altre lliure. 

 

Fig. 5.23 Secció de l'eix posterior 
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5.7.2. Llanta 

Per equipar al vehicle es defineixen llantes específiques fabricades en fosa d’alumini. Es 

descarta per a la sèrie les llantes comercials, per no adaptar-se totalment a les necessitats i 

funcionalitats que se li demanen. Si bé seria una bona alternativa per a primers prototips i 

primeres unitats de probes fer una adaptació de una llanta ja existent per abaratir costos 

d’inversió en fases inicials. 

L’aliatge escollit per a les llantes és l’alumini L-2560 segons UNE 1706:2011 (AlSi10Mg), el 

disseny es realitza a mida per allotjar-hi els rodaments que s’han seleccionat prèviament i 

s’hi realitzen 6 forats roscats de mètrica 5 per fixar el disc de fre, i en cas que fos necessari 

en un futur, una possible corona de transmissió a l’altra banda. 

A la Fig. 5.24 es mostra la llanta, amb el detall dels forats de fixació a la vista i l’allotjament 

per als rodaments. 

 

5.7.3. Pneumàtic 

Els pneumàtics escollits per al luge tot terreny són de 11 polzades de diàmetre i 4,1 

polzades d’ample amb un diàmetre de llanta de 4 polzades. És un tipus de pneumàtic 

 

Fig. 5.24 Llanta posterior 
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habitual en vehicles tot terreny unipersonals com els patinets motoritzats. Al tractar-se d’un 

vehicle tot terreny s’ha de seleccionar un pneumàtic amb un dibuix que permeti la circulació 

fora carretera, per pistes i camins de terra. 

El model de pneumàtic seleccionat ha estat un Kenda fora carretera, model sense càmera, 

“Kenda Brand Tubeless size 4.10/3.50-4 with K304A Thread Pattern”, que es mostra a la 

Fig. 5.25. 

 

 

5.8. Reposapeus  

Els reposapeus és un element habitual en el món de les BMX, és per això que es defineix 

un reposapeus comercial. S’ha seleccionat el model RL-840 de la marca Redline, que és 

adequat per anar fixat a la platina soldada al xassís, per disposar de posició ajustable. 

 

Fig. 5.25 Pneumàtic “Kenda Brand Tubeless size 4.10/3.50-4 / K304A Thread Pattern” 
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Fig. 5.26 Reposapeus “Redline RL-840” 
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6. Muntatge i manteniment 

En aquest capítol es desenvolupen les pautes a seguir per al procés de muntatge i el 

manteniment del vehicle, de tal manera que serveixin com a referència bàsica.  

6.1. Muntatge 

Per al muntatge del luge tot terreny es parteix del subconjunt del xassís ja soldat, que 

mitjançant un útil específic, es col•locarà en la posició adient per a que se li incorporin la 

resta peces i components estàndard. 

El següent pas es fixar el basculant al xassís mitjançant el seu eix, els coixinets de fricció 

Ames, la volandera i la femella, formant un paquet, de tal manera que quedi fixat però 

pugui rotar al voltant d’aquest eix.  

Tot seguit si incorporarà l’esmorteïdor fixant primerament la part situada al xassís i després 

la que va col•locada al basculant, de la mateixa manera que per al basculant, s’utilitzaran 

els eixos, coixinets de niló, volanderes i femelles adients. 

A continuació, i després d’haver-hi fixat el disc de fre, es fixarà la roda de darrera al 

basculant, amb l’eix corresponent, els rodaments, volanderes i femelles adequades. A la 

vegada que es munta la pinça de fre per tal d’ajustar-ne la posició en relació al disc de fre. 

El següent element a col•locar és l’eix davanter, que a priori s’ha d’haver muntat segons 

instruccions del fabricant, ja que es tracta d’un component comercial. L’eix davanter s’ha de 

fixar al xassís amb 4 cargols directament a la planxa de fixació. 

Un cop muntats els eixos del darrera i del davant, es pot muntar el manillar, amb l’ajut de 

les peces de fixació i els elements corresponents, s’ha de fixar al xassís de tal manera que 

es pugui regular la inclinació amb el passador de regulació. 

Al disposar del manillar muntat s’hi ha de col•locar la maneta de fre i posteriorment els 

punys de protecció. Un cop s’ha col•locat la maneta de fre es fa passar el cable del fre al 

llarg del xassís fixant-lo amb les brides corresponents, fins ajustar-lo amb la pinça de fre. 

Finalment s’hi ha de col•locar el seient, que va fixat amb els quatre cargols de fixació 

adients al xassís. Posteriorment s’hi adhereix la goma EVA com a protecció i confort per al 

pilot. 
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El darrer i últim pas és col•locar els reposapeus al xassís, mirant d’ajustar-ne la posició per 

al correcte recolzament dels peus del pilot. 

Cal destacar que, prèviament a la utilització del vehicle, caldrà fer una revisió dels elements 

que van fixats al xassís, així com ajustar la posició del manillar i del reposapeus, per tal que 

l’usuari final pugui gaudir-ne des del primer moment. 

6.2. Manteniment 

De les diferents feines de manteniment que tenen sentit en un vehicle d’aquestes 

característiques, se’n destaquen bàsicament les del manteniment preventiu, ja que les 

corresponents al manteniment correctiu són aquelles concretes per a resoldre problemes 

que puguin sorgir durant la utilització del vehicle i que en cap cas estan planificades. 

El manteniment preventiu es farà periòdicament per l’usuari o per un tècnic d’una de les 

botigues especialitzades. Cal revisar i comprovar el següents aspectes per realitzar el 

manteniment preventiu correctament: 

- Estat dels pneumàtics, des de la pressió fins als rodaments, passant per el desgast 

pròpiament. 

- Estat del fre, des del disc de fre i les pastilles de fre, substituint-ne els components 

desgasts per uns de nous en cas necessari, revisant seguidament la tensió del 

cable per assegurar una frenada adequada. 

- Estat dels esmorteïdors, principalment el de darrera i en menor mesura els de l’eix 

davanter, que cal revisar segons instruccions del fabricant. 

- Estat dels elements mòbils del vehicle, com la fixació del basculant al xassís, de 

l’esmorteïdor posterior, del manillar i dels reposapeus. 

- Estat del seient, des del desgast de la protecció de goma, la fixació al xassís i el 

propi estat de la fibra de vidre. 

En cas de dubte, cal sempre substituir aquells elements desgastats i que puguin ocasionar 

una fallada major al vehicle. 
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7. Impacte ambiental 

En el disseny d’un vehicle de les característiques del que s’exposa en el present projecta 

cal considerar tots els aspectes al llarg de la vida del producte final, és per això que en 

aquest capítol es realitzen les consideracions oportunes en referència al impacte ambiental 

que suposaria la fabricació, utilització i posterior rebuig del vehicle. 

7.1. Impacte ambiental durant la fabricació 

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 ser portat 

a plantes de reciclatge específiques. 

Els processos de soldadura del xassís es faran en cabines aïllades amb extractors de 

renovació d’aire, per tal d’evitar la contaminació atmosfèrica. 

El pintat del xassís també es durà a terme en cabines aïllades amb extractors de renovació 

d’aire. 

La fabricació del seient s’haurà de realitzar en les condicions apropiades per al tractament 

de la fibra de vidre, tant en el moment de producció com en el tractament del rebuig 

ocasionat pel procés. 

7.2. Impacte ambiental durant la utilització 

Durant la utilització del vehicle no es preveu cap impacte ambiental significant, més enllà 

del desgast de l’entorn en cas que no s’utilitzi adequadament o fora d’itineraris on sigui 

permès circular amb vehicles de característiques similars. 

7.3. Impacte ambiental en el rebuig del vehicle 

La major part de peces del vehicle són d’acer i alumini, materials totalment reciclables, a 

més, cal destacar que s’han dissenyat per tal que siguin de fàcil separació dels altres 

materials, per tal de facilitar així la preparació per al procés de reciclatge. 
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Les majoria de peces plàstiques incorporades al vehicle també poden ser recuperades a 

posteriori, ja sigui per incorporació en el cicle de fabricació del mateix material o pel 

reciclatge i la fabricació d’altres plàstics reciclats de característiques diferents, així com la 

goma EVA industrial. 

La resta de materials no reciclables directament, poden ser tractats en plantes de 

tractament de residus sòlids per tal de produir energia elèctrica i minimitzar així el impacte 

sobre el medi ambient que podrien tenir els materials en abocadors descontrolats o en mig 

de la natura.  
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8. Estudi econòmic 

Per tal de donar una visió global al projecte s’ha incorporat el present capítol, on s’hi 

desenvolupa un estudi econòmic complet, per tal d’analitzar les possibilitats reals de 

fabricació i comercialització del luge tot terreny. 

8.1. Criteris generals 

A continuació es detallen els diferents aspectes que s’han considerat per a la realització de 

l’estudi econòmic i pla de negoci inicial. 

L’aspecte principal està en l’establiment i estimació del cost base industrial, a partir del qual 

s’estimarà un preu de venta al públic, que ha d’ésser coherent i lògic dins uns marges, 

alhora que assumible per a potencials usuaris. 

Primerament, però, s’estableixen les hipòtesis inicials, com a punt de partida per al càlcul 

del compte de pèrdues i guanys i del flux de caixa, d’aquesta manera es podran analitzar la 

rendibilitat i sensibilitat del pla de negoci. 

8.2. Hipòtesi inicials 

Inicialment cal establir les hipòtesis de partida per poder confeccionar un estudi econòmic 

lògic i dimensionat a les característiques del producte, és per això que s’estableixen les 

hipòtesis que es detallen a continuació. 

S’ha establert una capacitat de producció anual màxima de 2.000 unitats, tenint en compte 

una potencial demanda d’un vehicle d’aquestes característiques, en especial en mercats on 

els esports d’inèrcia estan força implantats. On les inversions inicials per poder fabricar el 

producte cal contemplar-hi els utillatges per la soldadura del xassís i per al muntatge del 

vehicle, el motllo per al seient i maquinaria bàsica per al taller inicial de muntatge. El total 

ascendeix a 85.000€, i s’ha considerat una amortització de les inversions de 5 anys.  

Les despeses de desenvolupament i R+D+i s’hi imputen 72.000 €, on es contemplen les 

despeses d’enginyeria i delineació, gestió i administració, material divers d’informàtica i els 

prototips. Per a l’amortització d’aquesta partida s’han establert 3 anys. 

Cal considerar que per poder fabricar i comercialitzar el producte s’ha de disposar d’una 

estructura bàsica per al funcionament propi. Així s’ha considerat, en aquest apartat, les 

despeses de mà d’obra indirecte. Des de la gerència, l’administració, comercial, 
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departament tècnic i fins expedicions. Considerant un total de 4 persones amb un total de 

129.000€/any. 

A més, per la vessant comercial cal contemplar el disseny i desenvolupament d’una web, 

tant per a la promoció com per a la venda en línia, amb uns costos anuals associats al 

manteniment i gestió. D’aquesta manera s’han considerat 6.000€ inicials més 4.400€/any, 

amb una amortització de les despeses inicials de 3 anys. 

Finalment, definir el marge sobre el cost d’explotació per tal de poder establir el preu de 

venda al públic final. 

 

Per poder fer l’estimació del valor total, s’han de definir les hipòtesis de mercat adients, com 

són l’estimació de vendes i el creixement al llarg del temps. Per a poder disposar d’una 

valoració més amplia s’han definit tres possibles escenaris: 

- Escenari pessimista: Considerant una estimació de vendes inicial baixa i un 

creixement baix i constant en el temps 

- Escenari realista: Considerant una estimació de vendes inicial moderada i un 

creixement realista i variable en el temps 

- Escenari optimista: Considerant una estimació de vendes inicial elevada amb un 

creixement elevat i sostingut en el temps 

A la Taula 8.2 se’n recullen les dades que s’utilitzaran per al càlcul. 

Descripció Valor 

Inversió inicial 85.000 € 

Amortització inversió inicial 5 anys 

Projecte R+D+i 72.000 € 

Amortització R+D+i 3 anys 

Cost mà d’obra indirecte 129.000 €/any 

Despesa inicial comercial 6.000 € 

Amortització comercial 3 anys 

Màrqueting, gestió i manteniment web 4.400 €/any 

Marge sobre cost explotació 40% 

Taula 8.1 Dades inicials 



Disseny i desenvolupament d’un luge tot terreny  Pàg. 65 

 

 

  

8.3. Cost base d’explotació. Preu venda al públic 

Per al càlcul del cost base d’explotació, primerament s’han considerat els següents costos: 

- Costos directes: 

o Cost de les matèries primeres 

o Cost dels processos 

o Cost dels elements comercials 

o Cost del muntatge 

- Costos indirectes industrialització 

o Cost energètic (5% del cost directe):  

o Cost manteniment (1% del cost directe) 

o Altres despeses indirectes (10% del cost directe) 

- Cost distribució (10% sobre cost industrial) 

A l’annex 2: Memòria econòmica es troben detallats els càlculs particulars per a cadascun 

d’aquests costos.  

A la Taula 8.3 se’n mostra un breu resum per facilitar la compressió del capítol i tenir una 

referència ràpida accessible. 

Escenari 

Estimació  

vendes 

inicial 

Estimació creixement 

Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Pessimista 1.000 u/any 5% 5% 5% 5% 

Realista 1.200 u/any 10% 20% 20% 10% 

Optimista 1.500 u/any 25% 25% 25% 25% 

Taula 8.2 Escenaris d'estimació valors de mercat 
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Així doncs, s’estableix un cost base d’explotació segons els càlculs anteriorment descrits de 

444,93 €/u.  

Amb aquest cost d’explotació total i el marge definit, es calcula el preu de venda al públic, 

resultant un total de 620 €/u. 

8.4. Compte de pèrdues i guanys 

A continuació s’exposen els resultats dels càlculs referents al compte de pèrdues i guanys, 

prenen de referència les hipòtesis inicials d’inversions, amortitzacions, estimacions de 

mercat i cost base d’explotació. 

Per tal de facilitar la compressió al lector, a continuació se’n mostra un resum, amb el 

resultat net de l’exercici per a cadascun dels escenaris, els detalls es poden trobar a l’annex 

2: Memòria econòmica. 

 

Descripció Cost [€/u] 

Cost directe 348,69 

Matèria primera 45,44 

Processos 138,00 

Elements comercials 147,25 

Muntatge 18,00 

Cost indirecte industrialització 55,79 

Energia (5%) 17,43 

Manteniment (1%) 3,49 

Altres despeses (10%) 34,87 

Subtotal Industrial 404,48 

Distribució (10%) 40,45 

Total cost explotació 444,93 

Taula 8.3 Detall del cost base d'explotació 
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Tal com es pot veure en les taules anteriors, l’afectació de l’estimació de les vendes i el 

creixement al llarg del temps es un factor molt important, com era d’esperar. 

Així, l’escenari pessimista, fins l’any 4 no en resultaria positiu, tenint un acumulat negatiu al 

llarg dels 5 primers anys. Per tal caldria anar en compte i dedicar esforços a superar el 

llindar mínim de vendes anuals per poder tenir un acumulat positiu al cap de 5 anys. 

En el cas de l’escenari optimista, al primer any ja es disposa un resultat positiu i un 

acumulat al 5è any de més de 500 mil euros. Cal tenir present que s’hauria de buscar 

aquest resultat, però tenint en compte que per aconseguir-lo algunes de les accions a duu 

a terme modificarien alguns dels costos variables i per tant el resultat final (no s’ha 

considerat aquest nivell de detall en l’estudi objecte d’aquest projecte). 

Escenari optimista Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Total 

Estimació 
vendes 

u/any 1.500 1.875 2.344 2.930 3.662 12.311 

Resultat net 
exercici 

€/any 17.035 52.296 98.364 175.267 253.231 596.193 

Taula 8.6 Resum compte pèrdues i guanys escenari optimista 

Escenari realista Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Total 

Estimació 
vendes 

u/any 1.200 1.320 1.584 1.901 2.091 8.096 

Resultat net 
exercici 

€/any -14.314 2.107 27.598 76.558 97.969 189.918 

Taula 8.5 Resum compte pèrdues i guanys escenari realista 

Escenari pessimista Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Total 

Estimació 
vendes 

u/any 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 5.526 

Resultat net 
exercici 

€/any -41.328 -34.322 -26.539 5.259 11.468 -85.461 

Taula 8.4 Resum compte pèrdues i guanys escenari pessimista 
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Per tant, en els següents apartats es consideraran les dades i resultats obtinguts en 

l’escenari realista, per tractar-se d’estimacions i creixements assolibles dins uns valors i 

marges lògics. 

8.5. Flux de caixa 

A continuació s’exposen els resultats que s’obtenen en l’escenari realista per al flux de 

caixa. Cal tenir presents les hipòtesis definides a l’apartat 9.2 d’aquest mateix capítol, 

resumides a la Taula 8.1 Dades inicials. 

A la Taula 8.7 se’n resumeix els resultats obtinguts, d’on se’n pot fer la següent gràfica: 

 

Tal com es pot veure a la Gràfica 8.1 al primer any el flux de caixa ja seria positiu, tot i que 

amb el nivell d’inversions inicials no es recuperaria la inversió fins a finals del tercer any.  

Amb aquests valors es pot calcular el valor del TIR i el VAN, per veure la viabilitat i 

rendibilitat del negoci. Els resultats obtinguts han estat un TIR del 50,75% i un VAN de 

299.389€, tenint en compte una taxa d’interès del 7%. Per tant, es pot concloure que la 

viabilitat i rendibilitat del negoci es adequada i justificaria una inversió inicial d’aquestes 

característiques. 

 

Gràfica 8.1 Flux de caixa i flux de caixa acumulat, escenari realista 
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8.6.  Anàlisi de sensibilitat 

Com ja s’ha vist en l’apartat 9.4, la sensibilitat a les vendes i el creixement al llarg del temps 

és acusat i ja ha quedat avaluat amb els diferents escenaris analitzats. En aquest apartat, 

s’avaluarà la sensibilitat a la variació d’altres variables que puguin afectar a la viabilitat i 

rendibilitat del negoci, com ara la variació de la inversió inicial, del cost d’explotació i del 

preu de venda. 

A la següent taula es recullen les variables i les variacions que s’avaluaran en aquest 

anàlisi de sensibilitat.  

 

S’ha considerat com a base d’anàlisi de sensibilitat, l’escenari realista, tal com ja 

s’avançava en les conclusions de l’anàlisi dels diferents escenaris. 

8.6.1. Sensibilitat a la inversió inicial 

Al augmentar la inversió inicial un 20%, s’obté un TIR del 41,15% i un VAN de 266.789 €, 

per tant, tot hi augmentar la despesa inicial es podria considerar acceptable la viabilitat i 

rendibilitat del projecte. 

En el cas que es disminuís la inversió inicial el 20%, s’obtindria un TIR del 64,12% i un VAN 

de 331.989€, resultat un projecte més rendible. 

Per tant la variació de la inversió inicial es un factor que afecta a la rendibilitat, però no serà 

determinant per definir el llançament del projecte. 

8.6.2. Sensibilitat al cost d’explotació 

Al augmentar el cost d’explotació un 10%, s’obté un TIR de 21,71% i un VAN de 91.266€, 

encara seria una operació rendible. El moment en el qual es desaconsellaria la inversió en 

aquest projecte s’assoleix en un valor màxim de variació per al cost d’explotació de 13,85%, 

d’aquesta manera s’obtindria un TIR equivalent a la tassa d’interès i un VAN 

aproximadament 0. 

Variable Variació 

Inversió inicial ±20% 

Cost d’explotació ±10% 

Preu venda al públic ±10% 

Taula 8.8 Variables i variació de l'anàlisi de sensibilitat 
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En cas contrari, si el cost d’explotació disminueix un 10%, s’obtindria un TIR del 75,20% i 

un VAN de 500.190€, millorant considerablement les condicions de rendibilitat del projecte. 

Per tant, és important la definició i ajust del cost d’explotació del luge tot terreny, per tal de 

determinar la viabilitat del projecte, ja que l’afectació sobre la rendibilitat és elevada. 

8.6.3. Sensibilitat al preu de venda 

Al augmentar el preu de venda un 10%, el TIR que s’obté és del 84,37% i un VAN de 

579.201€, sent la variació en la rendibilitat més important.  

En cas contrari, si el preu de venda disminueix un 10%, el TIR que s’assoleix és 6,68% i el 

VAN de -1.894€, desaconsellant la inversió en aquest cas.  

La variació en el preu de venda ens permet jugar de sortida amb un preu més elevat, 

disposant de marge per baixar-lo al llarg del temps i fer promocions, per assolir les vendes 

que es considerin oportunes en funció de la resposta del mercat, però sempre considerant 

un preu suficientment elevat per disposar del marge adequat i obtenir els resultats desitjats. 
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Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte, es pot esmentar que s’han assolit els objectius definits 

inicialment: el disseny i desenvolupament d’un luge tot terreny, incloent-hi càlculs pertinents 

per a l’ergonomia del pilot i pel disseny d’un dels components crítics, la suspensió posterior.  

D’altra banda, en l’anàlisi de la viabilitat com a negoci independent per dotar al mercat de 

vehicles d’aquestes característiques, s’ha vist que es factible desenvolupar, sota uns 

condicionants i hipòtesis realistes, llançar aquest producte al mercat obtenint beneficis a 

mig termini. 

Cal esmentar, però, que degut al limitat ús d’aquesta tipologia de vehicles seria convenient 

realitzar certes millores per tal d’ampliar els moments i llocs d’utilització. Es per això que 

se’n deriven les següents recomanacions: 

- Modificar l’eix davanter, canviant la peça actual estàndard per un nou subconjunt 

dissenyat especificat per aquest xassís. Així milloraria l’estabilitat del vehicle en 

situacions de major velocitat i permetria adaptar la posició del pilot per millorar-ne el 

confort, especialment incrementant l’ample de via. 

- Modificar el seient per tal d’adaptar-ne la posició per millorar el confort i afegint 

regulació per admetre diferents pilots. 

- Incorporar un motor elèctric al conjunt per dotar de tracció mecànica al vehicle, 

augmentant la capacitat per poder circular en pla i pujades suaus, incrementant 

clarament els moments d’ús. Cal considerar que actualment hi ha espai al xassís 

sota el seient, però caldria fer-ne un anàlisi exhaustiu per veure quines implicacions 

tindria de manera global. 

. 
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