
B I C I C L O T  

BICICLETES DE
CÀRREGA

BICICLOT CARGO 

Apostem per la mobilitat sostenible a les ciutats i
per això oferim un servei integral per a les
persones, entitats, empreses i institucions que
necessitin adquirir un tricicle de càrrega per a
desenvolupar la seva activitat productiva o per
l'ús personal.

Considerem que la bicicleta sovint és la solució de
transport més simple, econòmica i eficient i, per
això, oferim vehicles òptims per a desplaçar-se
per la ciutat.

BICICLOT
DISTRIBUÏDORS
DE
CHRISTIANIA:

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

C/Pere IV 58 , 08005 Barcelona
Tel. 933077475

Mail. bicicargo@biciclot.coop



PER ÚS PERSONAL  - MODEL

Model Light és la bicicleta de càrrega més versàtil;  tant
per a famílies que necessiten espai per a la compra com
per a transportar als nens. 

Model Light és una bona bicicleta de càrrega per la
mida de la caixa i la seva construcció forta. La caixa
permet portar els nens i nenes a l'escola i transportar
càrregues més pesades.

Al mateix temps, el model Light és la bicicleta de
càrrega amb un gran ventall per a personalitzar-la.  

Pes: 34,00 kg

Dimensions: 208 × 87 × 117 cm

Caixa Dimensions internes: 88 x 62

x 50/36 cm +/- 0,5 cm

Mida de la caixa: 235 L

Càrrega útil: 100 kg

Pes màxim admissible: 235 kg

Rodes: 24 "

Capsa: Fusta Bedoll de 9 mm 

Manillar: Disseny propi, fabricat a

Dinamarca, acer galvanitzat

Cadena: Cadena d'alta gamma

fabricada en acer galvanitzat o

inoxidable

Marc frontal: Aliatge d'alumini

acabat en negre mat

Marc posterior: Aliatge d'alumini

acabat en negre mat, muntat a

Dinamarca

Direcció: Sistema de direcció danès

fabricat amb amortidor de direcció

d'Alemanya de gamma alta

Especificacions técniques

Caixa inclinada  
Frens hidràulics
Sistema d’engranatge de 8 velocitats
amb fre de disc hidràulic
Manillar estàndard

Enviament 
Muntatge 

Servei Tècnic 

(*)Opció sense motor i personalització de components i accessoris 

Model ús personal 
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PER ÚS COMERCIAL I DE SERVEIS

El Model +30 és el model de bicicleta de càrrega més llarg,
té una caixa de 30 cm més llarga que el model Light, per la
qual cosa és una bicicleta de càrrega molt àmplia. 

 Atesa la seva mida, el model +30 també s'ha popularitzat
com a bicicleta de càrrega artesanal i per a ús
empresarial.  Una bicicleta de càrrega útil quan es
transporten grans mides de material i / o molts béns.

Pes: 39,00 kg

Dimensions: 238 × 87 × 117 cm

Caixa Dimensions internes: 118 x 62

x 50 cm +/- 0,5 cm

Mida de la caixa: 366 L

Càrrega útil: 100 kg

Pes màxim admissible: 245 kg

Rodes: 24 "

Caixa: Fusta Bedoll de 9 mm d

Manillar: Disseny propi, fabricat a

Dinamarca, acer galvanitzat

Cadena: Cadena d'alta gamma

fabricada en acer galvanitzat o

inoxidable

Marc frontal: Aliatge d'alumini

acabat en negre mat

Marc posterior: Aliatge d'alumini

acabat en negre mat o marc d'acer

en acabat negre

Direcció: Sistema de direcció danès

fabricat amb amortidor de direcció

d'Alemanya de gamma alta

Especificacions técniques

Model ús comercial i serveis 

Enviament 
Muntatge 

Servei Tècnic 

Caixa recta +30
Frens hidràulics
Sistema d’engranatge de 8 velocitats
amb fre de disc hidràulic
Manillar estàndard

(*)Opció sense motor i personalització de components i accessoris 

C/Pere IV 58 , 08005 Barcelona
Tel. 933077475

Mail. bicicargo@biciclot.coop



PER TRANSPORT DE PERSONES  

El Model T és un tricile molt versàtil per totes les seves
possibilitats i que puguis fer un model únic. 

El model T és especialment popular com tricicle social
per a les organitzacions i passejar a persones. El seient és
pot obrir i tancar amb facilitat com la plataforma per
pujar al tricicle. També pot ser utilitzat per transportar
mercaderies.  

Pes: 59,00 kg 

Càrrega útil: 160 kg

Dimensions: 235 × 99 × 110 cm

Pes màxim adimissible: 319 kg 

Rodes: 24"

Manillar: Disseny propi, fabricat a

Dinamarca, acer galvanitzat

Cadena: Cadena d'alta gamma

fabricada en acer galvanitzat o

inoxidable

Marc frontal: Aliatge d'alumini

acabat en negre mat

Marc posterior: Aliatge d'alumini

acabat en negre mat o marc d'acer

en acabat negre

Direcció: Sistema de direcció danès

fabricat amb amortidor de direcció

d'Alemanya de gamma alta

Especificacions técniques

Model transport de persones 

Enviament 
Muntatge 

Servei Tècnic 

Sistema de fre en rodes
davanteres Shimano rolle
Sistema d’engranatge de 8
velocitats amb fre de disc hidràulic
Manillar estàndard

(*)Opció sense motor i personalització de components i accessoris 
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BICICLETES DE CÀRREGA CHRISTIANIA 

El tricicle pots personalitzar: La caixa, el color, el motor, els frens, el manillar i el "buje". 

Pots afegir l'equipament com portaequipatge, timbre,  llums, retrovisor, etc. 

Personalitza el tricicle 

DEMANA EL TEU PRESSUPOST

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

Contacta 
 933077475 

 bicicargo@biciclot.coop

ASSESSORAMENT I EXPERIÈNCIA DE BICICLOT
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