
B I C I C L O T  

BICICLETES DE
CÀRREGA

BICICLOT CARGO 
 
Som cooperativa de treball, un model d’economia
social centrat en les persones, democràtic amb
vocació de servei,
compromís social i mediambiental. Treballem en
complicitat amb les persones, el
territori i les seves entitats socials, escoles,
instituts, centres educatius,
empreses i administracions públiques. 
 
Promovem la bicicleta com a mitjà de transport
ecològic, econòmic i saludable des de diferents
vessants

BICICLOT
DISTRIBUÏDORS
DE
RADKUTSCHE:

C/Pere IV 58 , 08005
Barcelona
Tel. 933077475
Mail. 
bicicargo@biciclot.coop

C/Pere IV 58 , 08005 Barcelona
Tel. 933077475

Mail. bicicargo@biciclot.coop



MODEL MUSKETIER

 
Musketier ofereix una combinació perfecta a nivell de transport de càrrega per una
mobilitat sostenible. 
 
Un model flexible que permet la personalització de la plataforma i les varietat
modulars tant per a repartidors, artesans o logística de la ciutat. El Musketier
permet transportar la càrrega amb facilitat i de forma còmoda. El quadre és d'acer
i fet a mà, un producte d'alta tecnologia.
 
Aquest model ha permès a clients dissenyar diferents models de negoci a partir de
la bicicleta de càrrega. 

Quadre d’acer soldat a mà i forquilla de doble corona

Rodes de 24X2 cobertes antipunxada

Frens hidràulics de 210 mm

Canvi de marxes de torn continu NuVinci

Accessoris: timbre, llums, comptaquilòmetres, retrovisors

Color original verd amb possibilitat de paleta de colors Ral.

Mesures de xassís: 2620 mm de llarg X 997 mm d’ample.

 Llargada màxima amb caixa 2930mm

Pes: 58 Kg

Plataforma apte per la càrrega d’un Europalet (1200 x 800)Càrrega útil: 300 kg

Volum màxim càrrega: 1.340 L. 

Superfície màxima de publicitat: 5,3m2

Motor a la roda davantera marca eZee de 250W 70Nm

Bateria d’alt rendiment de Lithium-lonen-Manga 15Ah de fins a 200km d’autonomia
 
 

Especificacions técniques
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OPCIONS MODEL MUSKETIER

Model Bici Taxi 

Enviament - Muntatge 
Servei Tècnic 

Bicicleta pel transport de persones. 

Incorporació d'una plataforma amb

banc i seients. 
Personalitza el color del quadre del teu
Bici Taxi 

 

Model Muskebox 

Enviament - Muntatge 
Servei Tècnic 

Panells d'alumini de 9 mm de la
capsa
Opció amb tancament i revestiment
tèrmic per productes peribles. 
Sistema que permet carregar i
descarregar fàcilment 

 

Model Parada

Enviament  - Muntatge 
Servei Tècnic 

Plataforma de parada amb energia
solar. 
Transport de provisions de forma
sostenible i ecològica. 
Opcions per a exposició i venta de
serveis i productes.
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MODEL RAPID

El Rapid ofereix la possibilitat de viure i moure's de forma sostenible creant
experiències inoblidables. Permet realitzar viatges de forma estable però àgil,
entregant de forma segura la carrega al seu destí. 
 
La bicicleta de càrrega transporta dins a 200kg amb una excel·lent
maniobrabilitat. Un vehicle que sorprèn per la facilitat de conducció com el
seu moviment dinàmic. 
 
L’àrea de carrega és versàtil ja que es pot adaptar a diferents contenidors o
equipaments.

Quadre d’acer soldat a mà i forquilla d’alta resistència

Rodes de darrere de 26X2 i cobertes de descens de 20X

2Frens hidràulics de 180mm

Canvi de marxes de torn continu NuVinci

Transmissió amb corretja de carboni (20000 Km sense manteniment)

Accessoris: timbre, llums, comptaquilòmetres, cavallet.

Color original verd amb possibilitat de paleta de colors Ral.

Mesures de quadre: 2680 mm de llarg X 500 mm d’amplePes: 28 Kg

Plataforma apta per a la càrrega de mig Europalet (600 x 400)

Càrrega útil 200 kg Volum màxim de càrrega 350 L. 

Superfície màxima de publicitat: 1,4m2

Motor a la roda davantera marca eZee de 250W 70Nm

Bateria d’alt rendiment de Lithium-lonen-Manga 10Ah de fins a 200km d’autonomia
 
 

Especificacions técniques
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OPCIONS MODEL RAPID

Model Bici Taxi 

Enviament - Muntatge 
Servei Tècnic 

Bicicleta pel transport de persones. 

Incorporació d'una plataforma amb

banc i seients. 
Personalitza el color del quadre del teu
Bici Taxi 

 

Model Rapid

Enviament - Muntatge 
Servei Tècnic 

Resistent quadre fet a mà d'acer. 

Una càrrega de pes total fins a

200kg

Personalització de colors 

 

Model Caixa missatgeria

Enviament  - Muntatge 
Servei Tècnic 

Capacitat de 350 L 
La tapa de la capsa es pot plegar i al
mateix temps es queda oberta per
facilitar la càrrega i descarrega de
mercaderies. 
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ELS SERVEIS DE BICICLOT CARGO RADKUTSCHE

Demostració de BiciCargos i pressupost 
Aconsellem i donem a provar les bicicletes que tenim i fer-vos una oferta que sigui
adaptada a les vostres necessitats. 
 
Subministrament
 Posem al vostre abast vehicles totalment equipats i adaptats als vostres requeriments a
traves de la representació de la reconeguda marca Alemanya «Radkutsche» 
 
Finançament leasing 
 Us financem la vostra compra de Bicicargos a traves d’un contracte de lloguer de tres
anys (amb el servei de manteniment, la renovació de la bateria i l’opció de compra al
final del tercer any de funcionament)   
 
Transport i assessorament in situ
Els vehicles arriben de la fàbrica Alemanya a Barcelona, on els acabem d’equipar i
adaptar segons les vostres preferències per oferir-vos uns acabats ajustats a les vostres
necessitats. Us els portem a la vostra seu amb un transport propi per tenir-ne cura fins a
l’últim moment.
Us lliurem presencialment el vostre vehicle de càrrega per poder donar-vos consells de
manteniment i de funcionament.
 
Servei postvenda
Us continuem donant suport tècnic pel que fa al manteniment dels vostres vehicles i
respondrem de les responsabilitats del fabricant i les garanties de materials, xassís i
caixes.

DEMANA EL TEU PRESSUPOST

Vine a la nostra botiga:  
C/Pere IV 58 , 08005 Barcelona. 

 
Contacta 

 93307747 
 bicicargo@biciclot.coop

ASSESSORAMENT I EXPERIÈNCIA DE BICICLOT
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