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1 INTRODUCCIÓ 
 

ECOSOL, empresa d’economia solidària de Càritas Diocesana de Girona, té interès en 

dissenyar i construir un tricicle de càrrega amb assistència elèctrica a fi de realitzar diferents 

activitats de proximitat, com transportar roba de segona mà, transportar una o dues 

bicicletes o bé paqueteria diversa. Per aquest motiu ha interessat el finançament d’un 

prototip a partir d’un conveni amb una de les empreses que col·laboren en es tasques 

solidàries de Càritas Diocesana. En la Figura 1, es mostra un vehicle de concepte similar 

que podem trobar en l’actualitat al mercat. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 

2 DESCRIPCIÓ CONCEPTUAL 

El concepte de tricicle ha nascut arran de la simplicitat mecànica i estructural que ofereixen 

aquest tipus de vehicles. Aquest vehicle és un mitjà de transport molt polivalent, ja que pot 

transportar paqueteria de tot tipus, amb un límit de volum de 1,5 m³ i un pes de càrrega que 

no pot superar els 120 kg. 

La finalitat d’aquest mitjà és poder arribar a distribuir en zones de les ciutats on amb un 

furgó convencional és limitat el seu accés, ja sigui per la dificultat de l’amplada dels carrers o 

per les franges horàries d’accés als barris antics o cascs urbans, que solen limitar les hores 

de circulació de vehicles motoritzats. Per aquest motiu el tricicle és una bona opció ja que és 

un vehicle silenciós, poc voluminós i de maniobra fàcil. 

En la Figura 2 podem veure el disseny final del prototip. 
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Fig.2 : Solució 

2.1 Aspectes generals de la solució 

La solució es basa en un xassís, on la part davantera és molt semblant al de una bicicleta 

convencional, i en la part posterior hi hem acoblat un triangle que fa de suport per la caixa 

on hi va la mercaderia.  

La caixa on hi va la mercaderia, va recolzada per tres punts directament sobre del xassís a 

través d’uns bolcs de goma que absorbeixen els moviments de la caixa i les irregularitats del 

terreny. 

2.2 Principi de funcionament 

Pel que fa a la part de cicle, consta d’un mecanisme biela-manovella amb un sol plat, igual 

que els que porten les bicicletes convencionals, un canvi de marxes integrat de vuit 

velocitats i un diferencial que transmet el parell a les dues rodes posteriors. El canvi de 

marxes disposa d’un rang de relacions de transmissió que poden augmentar el parell de 

transmissió fins a un 325%. A més el diferencial redueix aquesta relació en un 175% més 

cosa que fa que tinguem una transmissió de parell importat a les rodes posteriors. Cal 

destacar que a l’eix posterior només s’hi transmet parell provinent del conductor. 
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El motor elèctric de rang 250-2000W només proporciona parell a la roda davantera i aporta 

una assistència notable a la propulsió del tricicle. Amb aquest tipus de vehicle és molt 

convenient incorporar-hi un motor elèctric ja que una persona habituada a anar amb bicicleta 

pot fer mitjanes de potència d’entre 200 i 400W i això fa que per poder moure amb efectivitat 

el tricicle requereix d’una assistència.  

El motor es posa en funcionament quan el conductor es posa a pedalar. Llavors el sensor de 

revolucions, que es troba a la caixa de pedalier, detecta el moviment i envia la senyal al 

controlador. Aquest envia senyal directament al motor perquè entregui la potència necessari 

amb la qual ha estat programant prèviament. 

El motor disposa de cinc  nivells d’assistència, que es poden configurar en funció de les 

necessitats del conductor i de la quantitat de pes que esta transportant el tricicle. 

El kit d’assistència elèctrica disposa d’un display on hi podem veure diferents paràmetres, 

com la velocitat, el quilometratge, l’estat de càrrega de la bateria o el mode en el qual esta 

treballant el motor. 

3 CONCLUSIONS 

 

El vehicle compleix totes les especificacions acordades amb el client a l’inici del projecte.  

Es tracte d’un vehicle versàtil, de fàcil maneig i amb un caràcter amigable i sostenible. 

Pel que fa al xassís, aquest compleix amb les expectatives desitjades de seguretat i confort. 

Al ser un xassís tubular de perfil rectangular no requereix de maquinària i utillatges especials 

per fabricar-lo , i aquest és un aspecte en el qual hem hagut de tenir molt en compte alhora 

de dissenyar-lo. Totes les peces i materials projectats es troba al mercat. 

Finalment dir que aquest és un vehicle que té potencial per esdevenir un vehicle de transport 

de mercaderies habitual en els cascs antics de les ciutats.  

 

 

 


