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Disseny d’un tot terreny elèctric. Avantprojecte 

Resum 

Aquest projecte neix arran d’una idea de vehicle no existent al mercat que té com a 

objectiu cobrir les necessitats dels treballadors del camp (ramaders i grangers) i els 

aficionats al món dels tot terrenys per convertir-los en el seu públic objectiu.   

Es considera que l’ús adequat pel vehicle dissenyat pot ser: transport de bestiar, 

collites, llenya, transport de la compra alimentària (del mercat per exemple), petits 

desplaçaments entre pobles i circulació en aquestes. També per la realització de rutes 

per muntanya i l’assistència a zones de trial especials per cotxes. 

Per assolir aquestes capacitats, es pretén dissenyar un cotxe propulsat amb energia 

elèctrica amb capacitat per a dues persones i una gran zona de càrrega; tot això en 

unes dimensions reduïdes i un pes objectiu no molt elevat. També es requereix que 

disposi d’unes bones aptituds per l’avanç en terrenys adversos per cobrir les 

exigències del públic objectiu. Per tant, és necessari la tracció a les quatre rodes.  

L’elecció de propulsar el vehicle amb electricitat es deu a diferents factors. Un 

d’aquests és el contacte que es preveu que tingui aquest vehicle amb el medi ambient. 

A més, l’augment de la contaminació viscuda en els darrers anys i la disminució de 

reserves de combustibles fòssils sustenta el fet d’utilitzar l’energia elèctrica pel 

desplaçament del vehicle. 

Actualment, els vehicles elèctrics tenen un gran inconvenient; aquest està relacionat 

amb la baixa autonomia de la que disposen i el temps necessari per recarregar-se. En 

aquest aspecte, els vehicles de combustió suposen un gran avantatge. Tanmateix, per 

la utilització habitual que se’n preveu no suposa un gran inconvenient, ja que està 

pensat per un públic amb una necessitat de quilometratge al dia baixa. A més, el fet de 

poder recarregar el vehicle a la pròpia casa o granja pot evitar viatges innecessaris a 

la benzinera (que, en alguns casos, pot quedar lluny de la zona d’ús habitual del 

cotxe). 

A partir d’aquesta idea i amb els coneixements bàsics sobre els tot terrenys 

convencionals, s’han cercat diversos estils i marques de motors elèctrics. Finalment, 

s’ha optat per la incorporació de quatre motors elèctrics de cub, que es col·loquen 

dintre la mateixa llanta i incorporen el cub de la roda i el sistema de frenada. Aquest 

sistema té grans avantatges, ja que elimina tota transmissió present en un vehicle amb 

motor central; per tant, s’elimina l’elevat pes d’aquests mecanismes que, a més, 

acostumen a ser elements cars i difícils de fabricar i dissenyar. 
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El fet que no es requereixi d’un motor central i d’una transmissió que connecti aquest 

amb les quatre rodes allibera un gran espai en el vehicle (zona davantera i baixos), 

perfecte per la col·locació de bateries per tal d’emmagatzemar l’energia necessària per 

impulsar-lo. Així doncs, aprofitant les parts baixes del vehicle amb un doble fons on es 

situaran aquestes bateries, es pot aconseguir baixar el centre de gravetat del vehicle. 

També s’ha optat per la incorporació de dos eixos rígids, que uneixen d’una forma fixa 

les dues rodes d’un mateix tren, davanter i posterior (vegis figura 3). Aquest sistema 

millora les aptituds en terrenys complexes, mantenint una alçada constant amb el terra 

i equilibra les forces que rep de costat a costat; també és un sistema que acostuma a 

ser més econòmic de cares a la fabricació, assemblatge i modificació.  

El fet d’eliminar el motor central de combustió i la transmissió, que condueix el parell 

d’aquest a les quatre rodes motrius, genera un canvi important en el disseny de 

diferents elements. El mecanisme que necessita més modificacions és la unió de l’eix 

rígid amb cada roda, que ha de permetre el gir de les davanteres. L’eliminació dels 

diferencials i els paliers també suposen un canvi en l’eix. 

Pel que fa al sistema de suspensió, després de la modificació, es troba amb menys 

impediments, com l’eliminació del motor de la part davantera o la no incorporació d’una 

transmissió entre la caixa de velocitats i el diferencial de cada eix (que s’encarrega 

d’assegurar una distància i inclinació pel correcte funcionament). 

El xassís també es veu afectat pel canvi de motricitat. No ha de subjectar el motor, la 

transmissió, el sistema d’admissió ni el d’escapament; però, en canvi, ha de ser capaç 

de contenir les bateries i els elements de control dels motors.  

Així doncs, a cada un dels eixos rígids, se’ls ha incorporat un sistema de suspensió 

dirigit per un sistema de quatre links i regulat per un conjunt amortidor-molla en forma 

de coil-over. Aquests tenen unes capacitats excel·lents, permetent un recorregut de 

10” i l’eliminació dels topalls de compressió i extensió gràcies a la seva tecnologia 

Internal by-pass. 

Pel que fa a la direcció, s’ha fet un disseny basat en el kit de la marca TrailGear, que 

permet reduir el pes del sistema de direcció a més de fer-lo més estable (es noten 

menys els impediments de les rodes al volant). 

El resultat del disseny final de l’avantprojecte ha complert amb els requeriments 

principals, aconseguint millorar-ne en gran mesura alguns. Es preveu que el tot terreny 

dissenyat tingui unes bones aptituds per superar obstacles difícils i es considera que 

seria un vehicle molt útil per a la gent del camp, tal i com s’ha plantejat des d’un inici. 

Aquest projecte, però, no dóna una solució ni finalitzada conceptualment ni, per 

suposat, constructiva. Per tant, s’espera que projectes futurs el completin. 


