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Apresentação:
O Wokenrol faz parte dos veículos de mobilidade “suave”, aqueles que permitem uma mobilidade 
na cidade sem consumo de energia. Em detalhe, ele pertence na categoria “rollers e patins”.
Este produto é constituído por duas partes: o patin garantindo a mobilidade por circulagem e o 
calçado adaptado ao conceito com um sistema de fixador ao patin.
O Wokenrol foi uma primeira tentativa de desenvolvimento nos anos 2005-2010, mas sem sucesso.
As seleçãos e desenvolvimento de tecnologia funcional do patin perguntou muitos testes e vários 
anos. Mas a solução final é funcional e comercializável.
Independentemente do fato de que era impossível encontrar qualquer financiamento, lutei com a 
incapacidade de encontrar um parceiro fornecedor de fabricação de calçados em pequenas séries na 
França e mesmo na Europa.
Para uma discussão mais detalhada, consulte o site wokenrol.com ainda ativo.

Conceito:
Os patins em linha tem um forte crescimento na década de 90, mas dez anos depois, o resultado foi 
curiosa: Alguém poderia pensar que patinar tornou-se o meio ideal de locomoção doces na cidade. 
Mas não foi. Patinação tornou-se um esporte completo com seus clubes, competições e 
"caminhadas" na sexta à noite. Até os nossos dias mais ambientalmente, eles são poucos que vão 
trabalhar em patins, até mesmo por um ou dois quilômetros, ou que utilizão patins, em 
complemento do carro. A razão é simples:
Os rollers não são adequado para tráfego
urbano: sem freios, bloqueados em um lugar
público, para montar uma encosta muito menos
escadas ...
O objetivo do estudo do Wokenrol é
comercializar um pequeno aparelho para o
tráfego urbano por um pedestre em distâncias
curtas (0-2 km). O caso típico é a jornada para
casa - trabalho: ir buscar o trem até a estação
(800 m), descalçar os sapatos e pegar o trem,
calçar de volta para chegar à paragem de
autocarro (200 m), descalçar e pegar o ônibus, e
calçar de volta para completar a viagem para o
escritório (700 m).
Melhor ainda, o objetivo é permitir que alguns
profissionais (estafeta na fábrica, responsável
pelo cliente no aeroporto) para "viver com" o
dia todo com cansaço mínimo.
O argumento do Wokenrol pode ser do tipo:
Três vezes mais rápido do que andar e duas
vezes menos cansativo.

Funções:
O inventário das funções a serem é:
- Ter uma frenagem eficiente basendo nas
respostas naturais do corpo humano, em
particular usando o fato de debruçar-se
inconscientemente para trás em vista de um
obstáculo.
- Ter um antirecuo nas rodas dianteiras. Em
patins convencionais e para evitar recuo, o



usuário é forçado a debruçar-se simultaneamente direita e depois à esquerda para apoiar-se de um 
lado depois o outro para impulsionar-se para a frente. Esta técnica é esgotante e requer o uso de toda
a largura da calçada.
- Poder desligue os sapatos e colocar imediatamente para continuar a pé para entrar num lugar 
público ou simplesmente subir escadas.
- Ter os sapatos quase "normal", leve, confortáveis, utilizáveis durante todo o dia.

Soluções de tecnologia:
Depois vários anos buscando numa
solução "inline skating", eu preferia a
solução "quad" que não requerem suporte
lateral do tornozelo e permite o uso de
sapatos leves.
O travagem com disco é controlado por
um dispositivo sofisticado como a
diferença entre a posição de pilotagem,
ligeiramente inclinado para a frente e a
posição de travagem, quando o utilizador
tem de inclinar-se para trás, para
compensar a inércia.
Ao proibir o movimento para trás, o antirecuo melhora consideravelmente a circulação em linha 
reta. Um simples empurrão em um pé é suficiente para mover três metros ou mais.
A fixação do sapato com o patin tem três pontos, duas na parte frontal e um na parte de trás. Este 
último é disposto sobre um rotativo accionado trava o calcanhar.
Para calçar, o utilizador procede em três fases:
- centrar o salto do sapato no bloqueio
- inclinar o pé para baixo em alinhamento com o eixo do patin
- pressione firmemente com o calcanhar
Toda a operação não leva mais do que dez segundos para os duas patins.
Para os descalçar, basta puxar o gancho para cima. A operação é instantânea.
Os sapatos têm um “cambrion” na sola. Este “cambrion” é uma peça metálica que consiste nos três 
pontos de fixação. Para permitir a flexão do pé no nivel dos dedos, os dois pontos de fixação de 
frente são atras articulaço deles.

Desenvolvimento 07/01/2011:
Naquela época, eu fazia chassis por unidade e eu 
era capaz de fabricar pequenos series.
As partes técnicas do patin foram feitas para a
unidade, e moldagem com zamac. Eles foram, no 
entanto, projetado para ser, em seguida,
produzido facilmente em série, com injeção de
plástico.
Os sapatos acabavam do comércio e foram
modificados na sola. Sobremoldagem
autorizadava a segurando dao cambrion. Mas
esta operação era complexa e dava sapatos
pesadas demais e feias. Era essencial para trabalhar com um fabricante de sapatos franceses ou 
europeus para produzir pequenas séries. Infelizmente, não há mais qualquer fabricante de calçados 
nesta área. Os empresas chamadas “francesas” enganam pela montagem em França sapatos feitos na
China com solas moldadas na França e marcados como "Made in France".
A atividade Wokenrol foi finalizado no início de 2012 com a minha aposentadoria profissional. 



Situação atual:
Eu, claro, conservei arquivos CAD, mapas
de fabricação de todos os componentes,
ferramentas para a fabricação na unidade do
produto.
Desde aquela época, eu descobri dois
coisas: O Brasil e a fabricação aditiva
(impressão 3D).
No primero lado, impressão 3D é um
processo de fabricação novo para uma peça
unica ou pequena serie. Ela permite de fazer
uma peça e depois de fazer uma
modificação de design e uma outra peça
nova. Mais, eu fiz peças de plastico com
20% de carbon que podem substituir as
peças de zamac.
De outro lado, o Brasil é um pais que tem muita
empresas de fabricação de calçados e que tem
uma grande oportunidade de desenvolvimento do
Wokenrol.
Nesse pais, a mobilidade urbana se faz
principalmente de onibus e com muito trajens
complementares a pé. Mais, ele tem cento
cidades com mais de 200 000 moradores e um
boa tempo o ano intero.
Por isso eu estou trabalhando num novo conceito
de calçado. 
O objetivo é de simplificar tanto quanto
possível o sapato e de poder o fazer para
qualquer pessoa que tem uma printer 3D.
A idéia é projetar um sapato simplificado excessivo para um peso mínimo, no espírito dos famosos 
chinelos Havaianas brasileiras e cujos pedaços são realizáveis em impressão 3D. Em torno do 
cambrion de metal assegurar a ligação com o patin, peças feitas de impressão 3D garante o apoio do
tornozelo e o apoio da sola do pé. Cintas de aperto são feitas de correia de judo e velcro. Esta 
técnica dá um 450g sapato, muito barato e acima de tudo reproduzível por qualquer pessoa.
Os primeiros ensaios são animadores e mostram que é possível para aliviar ainda mais o sapato. 
Este método permite comercializar somente os patins e desencadear todo designer de fazer as suas 
sapatos. 


