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1. Introducció 

 

En aquest annex estudiaré els components principals de la motocicleta (a part del 

motor, és clar) per tal que aquesta s’adapti a unes condicions prèvies explicades en 

el plantejament. 

Per aconseguir-ho, m’orientaré estudiant i variant components d’una motocicleta 

capaç d’assolir grans velocitats en circuits. 
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2. Plantejament 
 

La motocicleta s’haurà d’adaptar al circuit de Montmeló, de manera que el pilot que 

la condueixi pugui fer una volta a aquest circuit de la forma més còmoda i ràpida 

possible. 

 

Partint de la Honda CBR 1000 RR, la versió comercial d’una motocicleta que ha 

estat dissenyada per córrer en tots els circuits de moto GP, i amb l’estudi previ dels 

circuits més destacats de moto GP, variaré alguns aspectes per fer-la més rendible 

en el circuit desitjat. 

 

Amb això també he d’establir les condicions meteorològiques: 

- Estat de la pista: completament sec. 

- Temperatura: 21º C. 

- Vent: nul. 
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3. Estudi del circuit de Montmeló 
 

Aquí podem observar un seguit de circuits  amb les seves característiques principals. 

Compararé el circuit de Montmeló amb altres circuits per investigar si aquest és un 

circuit fora del normal, ja que si és així, les geometries de la motocicleta també 

hauran de ser anòmales. 

  

Circuit de Montmeló 

 Longitud: 4727 m 

 Corbes a l’esquerra: 5 

 Corbes a la dreta: 8 

 Recta més llarga: 1047 m 

 

 

 

 

 

Circuit de Losail 

 

 Longitud: 5380 m 

 Corbes a l’esquerra: 6 

 Corbes a la dreta: 10 

 Recta més llarga: 1068 m 
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Circuit de Jerez 

 

 Longitud: 4423 m 

 Corbes a l’esquerra: 5 

 Corbes a la dreta: 8 

 Recta més llarga: 600 m 

 

 

 

 

Circuit d’Indianapolis 

 

 Longitud: 4186 m 

 Corbes a l’esquerra: 10 

 Corbes a la dreta: 6 

 Recta més llarga: 800 m 

 

 

 

Circuit de Laguna Seca 

 

 Longitud: 3610 m 

 Corbes a l’esquerra: 7 

 Corbes a la dreta: 10 

 Recta més llarga: 966 m 

 

 

40 
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Circuit de Sachsenring 

 

 Longitud: 3671 m 

 Corbes a l’esquerra: 10 

 Corbes a la dreta: 4 

 Recta més llarga: 800 m 

 

 

 

Circuit de Sepang 

  

 Longitud: 5548 m 

 Corbes a l’esquerra: 5 

 Corbes a la dreta: 10 

 Recta més llarga: 920 m 

 

 

 

 

Mitjana de corbes 

(13 + 16 + 13 + 16 + 11 + 14 + 15) / 7 = 14  

La mitjana de corbes dels circuits és 14. El circuit de Montmeló té 13 corbes, per 

tant, està una mica per sota de la mitjana. 

Recta més llarga 

(1047 + 1068 + 600 + 800 + 966 + 800 + 920) / 7 = 773,2 metres 

Com podem veure, el circuit de Montmeló té una recta que supera en gran quantitat 

la longitud de les rectes més llargues dels altres circuits. 

42 

43 

http://www.rtve.es/deportes/motogp/calendario-circuitos/sachsenring.shtml
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Mitjana de corbes molt tancades 

(2 + 1 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4) / 7 = 2,71 

La mitjana  està una mica per sobre. 

 

Comparacions 

 Circuit de Montmeló Mitjana dels circuits 

Nombre de corbes 13 14 

Recta més llarga 1047 773,2 

Corbes molt tancades 2 2,71 
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4. Característiques principals de la Honda CBR 1000RR 
 

Seguidament mostraré els aspectes principals de la motocicleta de la qual partirem. 

De totes les dades que hi ha, només em faran falta les que estan subratllades, ja 

que seran les que investigaré per variar-les o no. 

No hi ha les dades del motor ja que el que hi ficarem serà elèctric. 

 

Bastidor 

Xassís Doble biga d’alumini 

Dimensions 
2.080 x 685 x 1.130 

mm 

Distància entre eixos 1.410 mm 

Angle de la forquilla 23Â° 18' 

Trail 96,3 mm 

Radi de gir 3,2 m 

Altura del seient 830 mm 

Distància lliure al terra 130 mm 

Màxima capacitat de 

càrrega 
180 kg 

 

 

Suspensió 

Suspensió de davant 
Forquilla invertida HMAS 

de 120 mm de recorregut 

Suspensió de darrere 

Sistema Unit Pro-Link 

amb esmorteïdor de gas 

HMAS ajustable en 

extensió y compressió; 

135 mm de recorregut 
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Rodes, llandes i pneumàtics 

Roda de davant 
Alumini amb tres braços de 

secció buida 

Roda de darrere 
Alumini amb tres braços de 

secció buida 

Llanda de davant 17M/C x MT3,50 

Landa de darrere 17M/C x MT6,00 

Pneumàtic de davant 120/70 ZR17M/C (58W) 

Pneumàtic de darrere 190/50 ZR17M/C (73W) 

Pressió dels pneumàtics 
250 kPa (davant), 290 kPa 

(darrere) 
 

 

 

Frens 

Davant Doble disc hidràulic de 320 x 

4,5 mm. Amb pinces radials i 

pastilles de metall sinteritzat.  

Darrere Disc hidràulic de 220 x 5 mm. 

Amb una pinça de pistó i 

pastilles de metall sinteritzat. 

 

Pes – 176 kg 

Velocitat màxima – 299 km/h 
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5. Disseny i elecció dels components 

5.1. Geometria de la motocicleta 
 

Ens hem de fixar en tres apartats de la fitxa tècnica de la motocicleta per saber la 

seva geometria: distància entre eixos (wheelbase), angle de la forquilla (caster) i 

avançament (trail). 

Wheelbase 1410 mm 

Caster 23º 18’  

Trail 96,3 mm 

 

Aquests factors tenen una relació directa amb el comportament dinàmic de la 

motocicleta, i el meu objectiu consisteix en buscar l’equilibri perfecte entre aquests i 

el circuit estudiat anteriorment. 
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5.1.1. Distància entre eixos (wheelbase) 

És la distància que hi ha entre els eixos de les rodes de les motocicletes quan les 

seves suspensions estan en repòs. 

Aquesta distància és un factor molt important, ja que determina, en gran part, 

l’estabilitat de la motocicleta.  

Si augmentem la distància entre els eixos, l’estabilitat de la motocicleta augmentarà, 

si disminuïm aquesta mateixa distància, l’estabilitat disminuirà també, però la moto 

tindrà més facilitat en iniciar una corba. 

Per tant, hem de buscar la distància que més s’adapti al circuit tenint-ne en compte 

si és un circuit amb moltes corbes o poques i tenint en compte la potència de la 

motocicleta. 

Característiques: 

 

Wheelbase gran 

 

 

Wheelbase petit 

 

Més estabilitat direccional. 

 

 

Menys estabilitat direccional. 

 

Direcció pesada (costa començar a 

girar). 

 

 

Direcció de reacció ràpida. 

 

Major transferència de pes1 en 

frenades i acceleracions. 

 

Menor transferència de pes en 

frenades i acceleracions. 

 

 

                                                           
1
 Moment pel qual la roda de darrere tendeix a aixecar-se en frenades  i la roda de davant tendeix a 

aixecar-se en accelerades. 
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Tipus de motocicleta Wheelbase 

chopper 1600-1700 mm 

scooter 1350-1400 mm 

motocròs Depèn de la potència del motor 

Honda CBR 1000RR 1410 mm 

 

5.1.2. Angle de la direcció (caster) 

 

És l’angle d’inclinació de la forquilla de la motocicleta respecte la vertical. 

Determina la rapidesa de reacció de la direcció en els canvis de trajectòries. A més a 

més, també determina la força que s’ha d’aplicar sobre el manillar per iniciar una 

corba. 

Com més gran sigui l’angle de la direcció, més força s’haurà de fer per girar. Està 

directament relacionat amb el trail (explicat posteriorment), ja que la combinació dels 

dos determinen la rapidesa de la direcció a ficar-se paral·lela amb la motocicleta. 

Com més gran sigui el caster, més ràpid es ficarà recta la direcció. 

Amb la inclinació de la forquilla també aconseguim esmorteir els obstacles de la 

traçada amb més eficàcia. Tot i això, en aquest cas, no hi haurà obstacles al circuit. 

Normalment l’angle d’inclinació és de 23º 

Tipus de motocicleta Angle d’inclinació 

chopper 40-45º 

scooter 0-12º 

motocròs 26-28º 

Honda CBR 1000RR 23º 18’ 
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5.1.3. Trail 

 

Distància entre la vertical que passa per l’eix de la roda i la prolongació de la forquilla 

respecte el terra. 

Aquesta distància només s’aplica a la roda davantera, ja que serveix per aconseguir 

una resposta automàtica de la roda, que tendeix a ficar-la paral·lela a la direcció de 

la velocitat. 

Com he dit abans, està directament relacionada am el caster. 

Tot i així, una gran distància produeix molta inestabilitat de la direcció, ja que la roda 

tendeix a adaptar-se ràpidament al sentit de la velocitat.  

Com he dit abans, està directament relacionada 

am el caster. 

En la següent imatge, la T indica el Trail. 

 

 

Hi ha tres maneres de variar aquesta distància:                                      

-Variant el caster (si l’angle augmenta, el trail també augmentarà, i a 

l’inrevés). 

-Desplaçant el punt de subjecció de la forquilla amb el coixinet de la roda 

(exemple del carret de supermercat explicat posteriorment). 

-Variant el radi de la roda (sigui posant una roda o un pneumàtic diferents). Si 

el radi és més gran, el trail també ho serà. Són directament proporcionals. 
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Un clar exemple són les rodes dels carrets de supermercat. Podem observar que, en 

aquestes rodes, l’eix està a una gran distància amb la paral·lela del coixinet que 

uneix el carret amb la roda (2). 

Això és així perquè les rodes del carret s’adaptin 

ràpidament al sentit de la velocitat i puguin girar a 

totes direccions amb facilitat. 
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5.1.4. Canvis 

 

En aquest apartat faré els canvis necessaris de la geometria fixant-me en els estudis 

fets anteriorment. 

 Circuit de Montmeló Mitjana dels circuits 

Nombre de corbes 13 14 

Recta més llarga 1047 773,2 

Corbes molt tancades 2 2,71 

 

Wheelbase 1410 mm 

Caster 23º 18’  

Trail 96,3 mm 

 

Com que el circuit té una corba menys que la mitjana i la recta més llarga supera 

enormement en metres a la mitjana, la motocicleta haurà de ser una mica més 

estable. A més, les corbes molt tancades també estan per sota la mitjana, això ens 

indica que la Honda CBR 1000 RR és una mica inestable pel circuit de Montmeló. 

Per això hem de passar a reduir alguns factors: 

Dels tres que podem variar m’he decantat per augmentar el wheelbase, ja que el 

motor elèctric ocuparà molt espai, i una mica més d’espai anirà bé.  

Geometria: 

Wheelbase 1430 mm 

Caster 23º 18’  

Trail 96,3 mm 

 

Només he augmentat en 2 cm el wheelbase, ja que la diferència entre el circuit de 

Montmeló i els altres no és gaire gran. 
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5.2. Suspensions 
 

Centre de gravetat: 

És el punt d’aplicació de les diverses forces de gravetat que actuen sobre un cos, és 

a dir, en una peça homogènia com podria ser un cub fet totalment del mateix 

material, el seu centre gravitatori seria el centre geomètric del cub. 

Aquest punt és molt important, ja que determina moltes reaccions de les 

motocicletes: 

-Determina la transferència de pesos quan està en moviment, sobretot en accelerar i 

desaccelerar. 

-Controla el nivell de tracció de les rodes (adherència). Si el centre de gravetat està 

més a prop de la roda de darrere, aquesta guanyarà adherència, mentre que la roda 

de davant en perdrà. 

-És l’encarregat de mantenir les rodes sobre el terra (juntament amb altres elements, 

com les suspensions). 

Però una motocicleta no és una peça homogènia, per això el seu punt de gravetat el 

determinen diferents factors: 

-Repartiment de masses sobre els eixos (quanta massa suporta l’eix de davant i 

quanta el de darrere). 

-Dimensió de les rodes amb els pneumàtics posats. 

-Longitud i angle del basculant. 

-Caster (angle de la suspensió de davant) i duresa de les suspensions. 

-Pes i ubicació d’elements importants com el motor, el bastidor, el xassís... 

Com afecta el centre de gravetat: 

A davant A darrere 

Sobrecàrrega de la roda de davant Sobrecàrrega de la roda de darrere 
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Direcció pesada i dura Direcció àgil, però inestable 

Limitació de la potència del fre de 

darrere 

Tendència al bloqueig del fre de 

davant 

Facilitat d’aixecament de la roda de 

darrere durant les frenades brusques. 

Facilitat d’aixecament de la roda de 

davant en acceleracions brusques. 

 

Alt  Baix 

Facilitat de transferència de pesos Dificultat per canviar de trajectòria 

 

El millor punt per a una motocicleta de competició en circuits asfaltats és centrat i 

mitjanament baix. 

Per aconseguir-ho, hauré de jugar amb les peces que pesen més de la motocicleta: 

-Motor: a baix, centrat, orientat a la part de davant de la motocicleta. 

-Generador: a baix, centrat, orientat a la part de darrere de la motocicleta. 

-Pilot: a dalt, a la part posterior de la motocicleta. 

-Bateries: disposades al voltant del motor (part davantera de la motocicleta). 

Seguint aquests passos ens quedarà un punt de gravetat centrat i mitjanament baix. 

Respecte les suspensions, mantindré les de la motocicleta Honda CBR 1000RR, 

però s’hauran de calibrar per augmentar la seva duresa, ja que el pes de la 

motocicleta que estic dissenyant és una mica més gran que el de la Honda. 

Centre de gravetat Centrat i mitjanament baix 

Forquilla Forquilla invertida HMAS de 120 mm de 

recorregut 

Suspensió del darrere Sistema Unit Pro-Link amb esmorteïdor 

de gas HMAS ajustable en extensió y 

compressió; 135 mm de recorregut 
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5.3. Pneumàtics 
 

Els pneumàtics són una part molt important de la motocicleta. A simple vista, un 

pneumàtic només suporta el pes de la motocicleta i del conductor d’aquesta, però no 

és així, a part d’això també és l’encarregat de transmetre l’energia mecànica de la 

roda cap al terra, també ha de suportar les forces centrífuga i centrípeta en un corba 

i, encara que sembli estrany, una força de tensió. 

A més els pneumàtics també tenen una altra funció, esmorteir les diferents forces 

que el terra produeix contra la roda, com per exemple, quan vas amb moto i passes 

per sobre qualsevol sot, el pneumàtic és el primer element que el percep, i per això, 

és molt més important que qualsevol altre sistema de suspensió (com per exemple, 

la forquilla). 

Unes rodes sense pneumàtics o sense cap altre element que es deformés 

temporalment, s’haurien de canviar molt sovint, i a més, serien molt insegures ja que 

gran part de la força que el sot transmetés a la motocicleta, se l’enduria el pilot i això 

comportaria desestabilitzar l’equilibri del conjunt podent arribar a fer caure el pilot. 

 

 

5.3.1. Forces que ha de suportar el pneumàtic 

1. Pes del conjunt  

 

Els pneumàtics han de suportar el producte de les masses del conductor i 

motocicleta per l’acceleració de la gravetat. 

Suposem el cas que el pilot té una massa de 85 kg amb tots els equipaments 

inclosos i la motocicleta té una massa de 180 kg.  

La força F que haurien de suportar els pneumàtics seria: 

 

F = (180kg + 85kg) · 9,8m/s2 = 2.599,65 Newtons 
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2. Forces centrífuga i centrípeta 

 

En descriure una corba, la motocicleta està sotmesa a dos acceleracions 

diferents, una que la impulsa cap a fora de la corba i una altra que la impulsa 

cap a dins. Aquestes dos acceleracions es compensen i això fa que la 

motocicleta no vagi ni cap a fora ni cap a dins de la corba, fent que aquesta 

pugui descriure una corba sense sortir del carril.  

Aquestes dues acceleracions són transmeses al pneumàtic en forma d’una 

força, la que fa el terra contra el pneumàtic, coneguda popularment com a 

adherència o força de fricció estàtica (en el moment que la roda patini, 

fricció dinàmica). 

Aquesta força variarà segons la velocitat de la motocicleta i el radi de la corba 

(si la corba és peraltada, també variarà, però en aquest cas no hi hauran 

corbes peraltades). 

 

3. Pressió de l’aire 

 

L’aire de dins la roda exerceix una pressió (P) 

sobre el pneumàtic, que tendeix a expandir-lo.  

La pressió que ha de tenir l’aire de les rodes d’una 

motocicleta sense pes a sobre és: 

 

-2,25 KPa a la roda davantera 

-2,50 KPa a la roda de darrere 

 

Però aquesta pressió, en exercir-li una força a sobre que tendeix a reduir 

l’espai on es troba l’aire de les rodes (el pes del conductor i de la motocicleta), 

produeix diverses forces no paral·leles a la força del pes (fletxes de la imatge 

que es troben dins del pneumàtic). Aquestes forces empenyen el pneumàtic 

cap enfora, produint una tensió (T) que exposa al pneumàtic a una força de 

tracció. 

47 
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Aquesta força també s’ha de tenir molt en compte a l’hora d’escollir un 

pneumàtic adequat. 

4. Força de transmissió 

 

El pneumàtic també és l’encarregat de transmetre l’energia mecànica de la 

roda al terra, de manera que la motocicleta es pugui desplaçar.  

 

Aquestes són les 4 forces bàsiques que rep un pneumàtic, a part, també hi hauria la 

de frenada, que la considerarem com el contrari a la força de transmissió. 

 

Mirant aquests quatre apartats ens adonem que el pneumàtic ha de tenir una 

resistència mecànica important, ja que la força de transmissió i la pressió de l’aire 

tendeixen a estirar-lo. Vist això, ara em posaré a investigar una mica com estan fets 

els pneumàtics i de què estan fets: 

 

 

5.3.2. Com elegir el nostre tipus de pneumàtic? 

 

Per elegir-lo, cal tenir en compte aquests factors: 

 

Tipus de vehicle  Motocicleta de competició 

Mode de conducció Molt ràpid (v. màx. = 246,77 km/h) 

Tipus de trajecte recorregut Circuit asfaltat sense obstacles 

Condicions climàtiques 20 º C, Sol, ambient sec 

 

5.3.3. Tipus de pneumàtics 

 

Existeixen dos tipus de pneumàtics principals: els convencionals i els radials. 

 

Pneumàtic convencionals:  la carcassa d’aquests està 

formada per cordes  situades diagonalment respecte la 

línea central de la banda de rodament1. Les cordes 

generalment estan fetes de tela recoberta de cautxú. 

48 
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Aquests no tenen cinturó per donar-los-hi estabilitat. 

Aquesta estructura li dóna al pneumàtic resistència i estabilitat, però és un sistema 

bastant dolent, ja que aquests pneumàtics són tan durs que no s’adapten a la 

superfície de rodament, i això treu adherència. 

 

Pneumàtics radials: la carcassa d’aquests està formada per 

cordes situades perpendicularment respecte la línea central 

de la banda de rodament.  

Aquesta estructura no dóna al pneumàtic resistència i 

estabilitat, per això se li afegeix una tira d’acer, anomenada 

cinturó, que li ofereix al pneumàtic la resistència i la 

estabilitat que necessita. A més, gràcies a la disposició de les cordes, el pneumàtic 

s’adapta millor a la superfície de rodament, proporcionant més adherència a la 

motocicleta. 

 

Els pneumàtics que hem de posar a la motocicleta són els radials. Necessitem molta 

adherència perquè el pilot pugui descriure les corbes sense que la motocicleta patini. 

 

5.3.4. Parts del pneumàtic radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Banda de rodament 

Part superficial del pneumàtic que estableix contacte amb el terra i té 

generalment un dibuix a la seva superfície. Normalment feta de cautxú. Té 

com a objectiu principal proporcionar tracció i fregament a l’hora de frenar. 

 

 

49 
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2. Cinturó 

Capa normalment d’acer que recobreix la part interior de la banda de 

rodament per tal d’estabilitzar-la i proporcionar resistència al pneumàtic. 

Protegeix també contra punxades. 

 

3. Capa radial 

Conté la pressió de l’aire juntament amb els cinturons. Aquesta transmet 

totes les forces originades pel pes, les frenades i les accelerades. 

 

4. Paret 

Part superficial que no estableix contacte amb el terra. Compost de cautxú. 

Ha de ser molt resistent a la flexió i a les tensions. A més, també ha de ser 

resistent a condicions climàtiques. 

 

5. Segellant 

Només existent en pneumàtics sense càmera. Són capes de cautxú que 

eviten que l’aire s’escapi. 

 

6. Farciment 

Són peces de cautxú que omplen l’àrea del taló i la part inferior de la paret. 

El seu objectiu és obtenir una transició suau entre l’àrea rígida del taló 

amb l’àrea flexible de la paret. 

 

7. Reforçament del taló 

Continuació de la capa radial, doblegada sobre si mateixa. 

 

8. Rivet 

Element fet servir com a referència per l’assentament adequat del taló. 

 

9. Taló 

Fils d’acer amb alta resistència mecànica utilitzats per mantenir un 

diàmetre fix. 
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5.3.5. Marcatge del pneumàtic 

 

Totes les dades del pneumàtic estan 

inscrites en el seu contorn, a la part que 

no té contacte amb el terra. 

En la imatge de la dreta s’hi pot 

observar una roda de cotxe amb totes 

les seves dades indicades. 

Els mes importants són: l’estructura, el 

diàmetre interior, l’índex de càrrega, el 

codi de velocitat, l’amplada de secció i 

la relació entre altura i amplada. 

 

Principalment, el que determina el tipus de pneumàtic és el vehicle on va, la velocitat 

a la qual serà sotmès, el pes que se li aplicarà i el tipus de terreny per on correrà. 

Com que tot això és el mateix (més o menys) tant per a la Honda com per a la que 

estic dissenyant jo, els pneumàtics seran els mateixos que els de la Honda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A part, aquests hauran de ser de la categoria Slick, que són aquells pneumàtics 

sense cap tipus de dibuix a la part que té contacte amb el terra.  

El dibuix serveix, principalment, per desviar l’aigua pels forats del pneumàtic. Però 

com que estic dissenyant una motocicleta que anirà per asfalt sec, puc posar 

pneumàtics sense dibuix. 

 

 

Pneumàtic de davant 120/70 ZR17M/C (58W) 

Pneumàtic de darrere 190/50 ZR17M/C (73W) 

Pressió dels pneumàtics 
250 kPa (davant), 290 kPa 

(darrere) 
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5.4. Xassís 
 

És la peça que enllaça l’amortidor posterior, el basculant i l’eix de direcció, i, a més, 

defineix la geometria general de la motocicleta. Per dir-ho d’alguna manera, és 

l’esquelet de la motocicleta, ja que aguanta totes les peces al seu voltant. 

 

Existeixen dos tipus principals de xassís:  

 

Tubular: tipus de xassís format per tubs de 

secció circular gairebé sempre. No és molt 

utilitzat en l’actualitat, encara que les Ducati 

solen portar-ne d’aquest tipus.  

Es necessita molta amplada de barres si els 

components de la motocicleta pesen molt. 

 

 

 

 

Doble biga: dos grans perfils surten de la 

direcció deixant un espai al mig per ficar-hi el 

motor.  

Són capaços de suportar molt pes. 
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Altres: a part d’aquests dos grans grups, existeixen xassís totalment diferents, 

però que no són tan comuns ja que solen pesar més que els anteriors. Són 

els que no tenen una estructura com les anomenades abans, per exemple: 

 

Xassís monocasc d’una 

Ossa 250. 

 

 

 

 

 

El pes total calculat aproximadament de la motocicleta és de 180 kg, és a dir, pesa 

molt. Per això, fixant-nos en els tipus de xassís, es pot deduir que el xassís de doble 

biga és el més adequat, ja que és capaç de suportar molt pes sense arribar a pesar 

tant com els altres dos. 

 

Xassís Doble biga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



26 
 

5.5. Frens 

Els frens han de ser capaços d’aturar 265 kg a 246,77 km/h en un cert temps.  

Si ens fixem en el pes de la Honda i en la seva velocitat màxima (176 kg, 299 km/h) 

podem veure que els frens que porta aquesta ja són capaços d’aturar la nostra 

motocicleta, ja que sumant uns 85 kg de massa del pilot a la Honda, les masses 

s’igualen bastant (261 kg), i a més, la velocitat màxima de la Honda és superior. Per 

tant, els frens que porta la Honda són capaços d’aturar velocitats més elevades a les 

que estaran exposats en la nostra motocicleta. 

 

Conclusió: els frens d’aquesta motocicleta seran els mateixos que els de la Honda. 

 

Fre de davant Doble disc hidràulic de 320 x 

4,5 mm. Amb pinces radials i 

pastilles de metall sinteritzat.  

Fre de darrere Disc hidràulic de 220 x 5 mm. 

Amb una pinça de pistó i 

pastilles de metall sinteritzat. 
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6. Croquis 
 

Tenint en compte tots els apartats estudiats anteriorment, aquí mostro el croquis de 

la motocicleta fet amb QCAD.  

Cal recordar que aquest només és un croquis orientatiu, ja que per fer-lo totalment 

exacte caldria estudiar molt detalladament cadascuna de les peces. 

 

 

 

 

 

 

 

1430 

8
3

0
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