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Wybierz produkt.   Koło        Zestaw kołowy skrętny      Zestaw kołowy stały   Opaska/Opona

Wyznacz potrzebną nośność.
Wymagana nośność koła bądź zestawu 
kołowego obliczana jest na podstawie 
ciężaru własnego urządzenia transpor-
towego i jego ładunku podzielonego 
przez liczbę kół nośnych lub zestawów 
kołowych. Wynik mnożony jest przez 
współczynnik bezpieczeństwa zależny 
od warunków użytkowania. 
(opis na stronie 33)

W zależności od obszaru zastosowania 
można użyć kół, zestawów kołowych 
skrętnych i stałych lub opasek/opon. 
Zestawy skrętne są obrotowe, natomiast 
zestawy stałe są mocowane na stałe 
w kierunku ruchu. Zestawy kołowe mogą 
być zamocowane na płytę, za pomocą 
otworów centralnych, trzpieni, łącznika 
rozporowego lub trzpienia wstawianego. 
(opis na stronach 32, 74-79)

T =  wymagana nośność na 
 koło lub zestaw kołowy
E =  ciężar własny urządzenia transportowego
Z =  maksymalny ciężar ładunku
n =  liczba nośnych kół  
 lub zestawów kołowych
S =  współczynnik bezpieczeństwa

Wybierz jeden z różnych materiałów wykonania koła.
Twardość, kształt i materiał bieżnika 
mają duży wpływ na komfort jazdy, 
płynność ruchu, jak również na opór 
ruszania z miejsca, toczenia i skrętu 
koła lub zestawu kołowego. Bieżnik 
(opona) koła powinien z reguły być 
bardziej miękki niż podłoże, w przeciw-
nym wypadku bowiem koło może zbyt 
mocno naciskać i uszkodzić podłoże.
(opis na stronach 38-40)
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Opór ruszania z miejsca, toczenia i skrętu koła 
lub zestawu kołowego jest w znacznym stopniu 
zależny od bieżnika, łożyskowania kół, Ø kół, 
obciążenia całkowitego, jak również od właści-
wości podłoża.
(opis na stronach 34-35)

Łatwość manewrowania urządzeniem trans-
portowym zależy od liczby, rodzaju oraz układu 
zestawów kołowych. Te czynniki z kolei wpływają 
na nośność, mobilność, sterowanie, zwrotność 
oraz stabilność pojazdu.
(opis na stronie 41)

4. Opór ruszania, toczenia i skrętu. Łatwość manewrowania.

Mocowanie na płytę

Twardość bieżnika i opony Poziom głośności użytkowania

Opony pneumatyczne, miękka guma

Elastyczna pełna guma, superelastyczna pełna guma

Pełna guma, TPE, Softhane®, Besthane® Soft, guma silikonowa

TPU, Extrathane®, Besthane®

Stal, żeliwo, poliamid, polipropylen, żywica fenolowa

Materiał bieżnika

T =          x SE+Z
n

Opór toczenia i skrętu

Obciążenie

Niewielki opór toczenia

n Duża Ø koła
n Twardy bieżnik
n Wysoka elastyczność bieżnika
n Łożysko kulkowe
n Równe podłoże

Mały opór skrętu  
(zestawy skrętne)

n Twardy bieżnik
n Zaokrąglony bieżnik
n Duży wysięg
n Twarde, równe podłoże
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Odporność na korozję. Odporność temperaturowa. Odporność chemiczna.
Żywotność i funkcjonalność koła lub 
zestawu kołowego jest zależna m.in. od 
tego, w jakim stopniu używane materiały 
lub ich wykończenie są odporne na 

korozję, temperatury i środki chemiczne. 
Przy tym rodzaj i długość oddziaływania 
są również istotnymi czynnikami. 

Informacje na temat odporności 
chemicznej różnych materiałów można 
znaleźć w tabeli na stronach 36-37.

6
Wybierz żądany typ łożyska koła.
Aby wybrać odpowiednie łożysko, należy 
uwzględnić obciążenie, prędkość, wpływ 
środowiska i siłę konieczną do wprawienia 
w ruch urządzenia transportowego. 
Łożyska ślizgowe są proste, wytrzymałe  
i bardzo odporne na wilgoć, posiadają 
jednak niekorzystne parametry tarcia 
i tym samym prowadzą do względnie 
wysokiego oporu ruszania z miejsca 
i toczenia. 

Łożysko ślizgowe Łożysko igiełkowe Łożysko kulkowe

Potrzebne są warianty/wyposażenie?
Funkcja koła lub zestawu kołowego  
może być uzupełniona o różne warianty/
elementy wyposażenia. 

Do każdego zastosowania i do wszyst-
kich wymagań dostępne są odpowiednie 
warianty lub elementy wyposażenia: 
blokady koła i głowicy skrętnej blokujące 
ruch toczny i skrętny zestawów skrętnych, 
osłona stopy pozwalająca uniknąć urazów 
stopy, elektrycznie przewodzące bieżniki 
chroniące przed wyładowaniem elektro-
statycznym i wiele innych.

Szczegółową listę wariantów i elementów 
wyposażenia można znaleźć na stronach 
80-85.

6.

5.

7.
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Łożyska igiełkowe są wytrzymałe, mają niski 
opór toczenia i mały luz promieniowy.
Łożyska kulkowe mają najlepsze właściwości 
ruszania z miejsca i toczenia, najmniejszy luz 
w łożysku, dużą nośność, a ponadto są przysto-
sowane do wyższych prędkości. 
(opis na stronach 60-61)

Mały opór skrętu  
(zestawy skrętne)

n Twardy bieżnik
n Zaokrąglony bieżnik
n Duży wysięg
n Twarde, równe podłoże

STOP
FIX

IDEAL
STOP

STOP
TOP

CENTRAL
STOP

Sprawdzenie odporności na hydrolizę

Kryteria doboru kół i zestawów kołowych w skrócie

www.blickle.com

Skorzystaj z naszego wygodnego konfiguratora produktu w Internecie

KONFIGURATORPRODUKTU 4 kroki do optymalnego produktu.
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Podstawy/wyjaśnienie pojęć

Koło Zestaw skrętny Zestaw kołowy stały

Oznaczenia:
1-3 = obudowa skrętna
 1 = mocowanie na płytę
 2 =  głowica skrętna (łożysko głowicy 

skrętnej)
 3 = widelec skrętny
4  = koło
5  = oś koła

Wymiary:
H  =  wysokość całkowita/konstrukcyjna
F  = wysięg
A,B = wymiary płyty
a,b = rozstaw otworów
d  = średnica otworu pod śrubę

Zestawy skrętne obracają się w pionie  
i umożliwiają manewrowanie maszynami, 
urządzeniami itd. Widelec (widelec skrętny) 
jest połączony z elementem mocującym  
za pomocą głowicy skrętnej (łożyska głowicy 
skrętnej).
Aby umożliwić łatwy skręt widelca, 
koło montuje się z reguły z poziomym 
przesunięciem pomiędzy osiami łożyska 
głowicy skrętnej i koła (wysięg).
Przy właściwym zwymiarowaniu wysięg 
pozwala na łatwe skręcanie zestawu 
kołowego bez dodatkowych środków 
pomocniczych. Ponadto pozwala na 
zachowanie stabilnego kierunku ruchu 
zestawu kołowego przy ruchu w linii prostej.
Zestawy skrętne mogą być wyposażone 
w urządzenie blokujące, za pomocą których 
można zablokować:

 n ruch obrotowy koła
  (blokada koła)
 n  ruch obrotowy koła i ruch skrętny 

widelca
  (blokada koła i głowicy skrętnej)
 n ruch skrętny widelca
  (blokada kierunku).
 

Oznaczenia:
1 = bieżnik/opona
2 = tarcza koła/obręcz
3 = piasta
4 = łożyskowanie koła

Wymiary:
D = średnica koła
d = średnica otworu pod oś
T1 = długość piasty
T2 = szerokość koła

Koła składają się z bieżnika/opony, 
tarczy koła/obręczy i łożyska. 

Koła, w zależności od właściwości,
charakteryzują się różną nośnością, 
różnymi oporami toczenia i różną jakością 
jazdy. Charakterystyczne właściwości 
poszczególnych serii kół zostały szczegółowo 
wyjaśnione na stronie 42 „Serie kół Blickle”.

Przedstawione na stronach produktów
rysunki przekrojowe kół stanowią jedynie 
przykłady danej serii, tzn. ze względów 
technicznych w obrębie jednej serii nie 
można uniknąć różnic konstrukcyjnych.

Oznaczenia:
1 = obudowa stała
2 = koło
3 = oś koła

Wymiary:
H =  wysokość całkowita/konstrukcyjna
A,B = wymiary płyty
a,b = rozstaw otworów
d = średnica otworu pod śrubę

Zestawy kołowe stałe nie obracają się 
i zapewniają maszynom, urządzeniom itp. 
stabilność kierunku.

Opaska/opona

Oznaczenia:
1 = bieżnik/opona
2 = pierścień stalowy

Wymiary:
D = średnica zewnętrzna
d = średnica wewnętrzna
T2 = szerokość

Opaski/opony wykonane są z różnych 
elastomerów i są wyposażone w stalowy 
pierścień lub stalową wkładkę. 
Opaski/opony, w zależności od właściwości, 
charakteryzują się różną nośnością, różnymi 
oporami toczenia i różną jakością jazdy. 
Charakterystyczne właściwości opasek/
opon zostały szczegółowo przedstawione 
na stronie 59 „Serie kół Blickle”.

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Nośność/rodzaje kół i zestawów kołowych

Koła i zestawy kołowe Blickle 
aparaturowe

Koła i zestawy kołowe Blickle 
do urządzeń transportowych 

Koła i zestawy kołowe Blickle
do dużych obciążeń

Koła i zestawy kołowe aparaturowe oraz 
kompaktowe zestawy kołowe montowane są 
przede wszystkim w aparaturze i urządze-
niach stosowanych w pomieszczeniach. 
Zaprojektowane są pod kątem prędkości 
jazdy do 3 km/h. Ich nośność sięga maks. 
280 kg (koła i zestawy kołowe aparaturowe), 
lub 1750 kg (kompaktowe zestawy kołowe).
Zapewniają one dużą swobodę ruchu urzą-
dzeń i możliwie największą płynność ruchu 
przy niewielkim oporze toczenia.
Typowe zastosowania obejmują urządzenia 
medyczne, stojaki informacyjne, urządzenia 
gastronomiczne itp.

Nośność kół i zestawów kołowych Blickle 
aparaturowych oraz kompaktowych zesta-
wów kołowych jest badana wg DIN EN 12530 
na obrotowym stanowisku do testów:

Najważniejsze warunki badania:
n prędkość: 3 km/h
n temperatura: +15° C do +28° C
n  twarda, pozioma powierzchnia toczna 

z przeszkodami o wysokości równej 3 % 
średnicy koła

n czas trwania testu: wymagana liczba
 przejazdów przez przeszkodę odpowiada  
 dziesięciokrotnej średnicy koła (w mm) 
n czas przerwy: maks. 3 min. po każdych  
 3 min biegu

Koła i zestawy kołowe do urządzeń transpor-
towych stosowane są w przemyśle, w po-
mieszczeniach i na zewnątrz. Zaprojektowane 
są pod kątem prędkości jazdy do 4 km/h.
Nośność sięga 900 kg.
Koła i zestawy kołowe do urządzeń transpor-
towych są odporne na wpływ środowiska, 
w dużej mierze nie wymagają konserwacji 
i pracują bezawaryjnie przez długi czas.
Typowe zastosowania obejmują maszyny 
i wszelkiego rodzaju urządzenia, ale także 
palety, rusztowania i kontenery na odpady.

Nośność kół i zestawów kołowych Blickle do 
urządzeń transportowych jest badana 
na obrotowym stanowisku do testów wg 
normy DIN EN 12532:

Najważniejsze warunki badania:
n prędkość: 4 km/h
n temperatura: +15° C do +28° C
n  twarda, pozioma powierzchnia toczna 

z przeszkodami posiadającymi następującą 
wysokość:

 5 % średnicy koła dla kół z miękkim  
 bieżnikiem (twardość < 90° Shore A)
 2,5 % średnicy koła dla kół  
 z twardym bieżnikiem (≥ 90° Shore A) 
n  czas trwania testu: 15.000 x obwód koła 

dla przynajmniej 500 przejazdów przez 
przeszkodę

n czas przerwy: maks. 1 min po każdych  
 3 min biegu

Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń  
przeznaczone są do stosowania przy ciężkich  
ładunkach i/lub dużej prędkości.
Posiadają wyjątkowo stabilną konstrukcję.  
Do przemieszczania ładunków bardzo ciężkich  
stosowane są w tej grupie również zestawy kołowe 
wyposażone w dwa koła (zestawy kołowe podwójne).  
Do transportu zabezpieczonego przed wstrząsami  
nadają się szcze gólnie zestawy kołowe ze sprężynami.
Typowe zastosowania obejmują układnice, wózki  
przemysłowe, systemy montażowe i transportowe itp.

Nośność kół i zestawów kołowych Blickle do dużych  
obciążeń jest badana przy prędkości 4 km/h wg normy 
DIN EN 12532 wzgl. przy wyższych prędkościach 
w oparciu o normę DIN EN 12533 na obrotowym 
stanowisku do testów:

Najważniejsze warunki badania wg 
DIN EN 12532:
n prędkość: 4 km/h
n temperatura: +15° C do +28° C
n  twarda, pozioma powierzchnia toczna  

z przeszkodami posiadającymi następującą wysokość:
  5 % średnicy koła dla kół z miękkim bieżnikiem 

(twardość < 90° Shore A)
  2,5 % średnicy koła dla kół z twardym bieżnikiem 

(twardość ≥ 90° Shore A)
n czas trwania testu: 15 000 x obwód koła przy  
 przynajmniej 500 przejazdach przez przeszkodę
n czas przerwy: maks. 1 min po każdych  
 3 min biegu

Najważniejsze warunki badania na  
podstawie DIN EN 12533:
n prędkość: 6 km/h, 10 km/h,  
 16 km/h, 25 km/h (norma: maks. 16 km/h)
n temperatura: +15° C do +28° C
n twarda, pozioma powierzchnia toczona  
 z przeszkodami posiadającymi następującą wysokość:
 5 % średnicy koła dla kół z miękkim bieżnikiem  
 (twardość < 90° Shore A)
  2,5 % średnicy koła dla kół z twardym bieżnikiem 

(twardość ≥ 90° Shore A)
n czas trwania testu: wymagana liczba przejazdów  
 przez przeszkodę odpowiada pięciokrotnej 
 średnicy koła (w mm)
n czas przerwy: maks. 1 min po każdorazowo  
 3 min biegu

Nośność

Aby określić wymaganą nośność koła 
lub zestawu kołowego, musi być znany 
ciężar własny urządzenia transportowego, 
maksymalny załadunek, jak również liczba 
nośnych kół lub zestawów kołowych. 
Przy zastosowaniu czterech lub więcej 
kół wzgl. zestawów kołowych obciążenie 
przyjmowane przez pojedyncze koła lub 
zestawy kołowe może się zmieniać.
Wymaganą nośność oblicza się 
w następujący sposób:

T = wymagana nośność przypadająca na  
  koło lub zestaw kołowy
E =  ciężar własny urządzenia 

transportowego
Z = maksymalny ciężar ładunku
n = liczba nośnych kół 
  lub zestawów kołowych
S = współczynnik bezpieczeństwa

We współczynniku bezpieczeństwa  
S uwzględniane są odchylenia od stan-
dardowych warunków użytkowania (gładkie 
podłoże, prędkość ruchu, równomierne 
rozłożenie obciążenia, ruch w linii prostej, 
temperatura otoczenia +15° C do +28° C). 
Wpływ na współczynnik bezpieczeństwa ma 
prędkość oraz stosunek Ø koła do wysokości 
przeszkody. Rozróżnia się cztery kategorie:

n Ręczny przesuw w pomieszczeniu
 (wysokość przeszkody < 5% Ø koła):
 współczynnik bezpieczeństwa 1,0 do 1,5
n Ręczny przesuw na zewnątrz
 (wysokość przeszkody > 5% Ø koła):
 współczynnik bezpieczeństwa 1,5 do 2,2
n Przesuw napędzany silnikiem 
 w pomieszczeniu
 (wysokość przeszkody < 5% Ø koła):
 współczynnik bezpieczeństwa 1,4 do 2,0
n Przesuw napędzany silnikiem 
 na zewnątrz:
 współczynnik bezpieczeństwa 2,0 do 3,0

Współczynniki bezpieczeństwa nie 
uwzględniają zużycia bieżnika.

W przypadku kół i zestawów kołowych 
z łożyskami kulkowymi możliwa jest 
prędkość powyżej 4 km/h przy 
jednoczesnym obniżeniu nośności.

Jeżeli koło lub zestaw kołowy stały jest 
wystawiony na działanie przede wszystkim 
obciążeń statycznych, można wtedy przyjąć 
nośność wyższą o wartość do 25%. Przy 
dłuższych postojach przy dużym obciążeniu 
należy wziąć pod uwagę możliwość 
pojawienia się niebezpieczeństwa 
spłaszczenia bieżnika.

Nośność podana została w kg. Do prze licze-
nia na N należy użyć zwykłych współczynni-
ków. W przybliżeniu: 1 kg ≙ 1 daN.

T =          x SE+Z
n
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Twardość bieżnika i opony. Odporność temperaturowa. Opór ruszania z miejsca i toczenia. 
Poziom głośności użytkowania. Stopień ochrony podłoża.

Na stronach produktów przedstawiono gra-
ficznie oraz podano wartość twardości bież-
nika i opony. Im dalej w prawo znajduje się 
oznaczenie, tym bardziej twardy jest bieżnik. 
Graficzne przedstawienie pozwala na szybkie 
oszacowanie twardości bieżnika i opony. 
Podane wartości twardości bieżnika i opony 
umożliwiają porównanie różnych serii kół.
Wartości twardości podane są dla:
n  elastomerów i poliuretanów w skali  

Shore'a A, 
n twardych tworzyw sztucznych w skali  
 Shore'a D i  
n metali w skali Brinella (HB)

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturową przedstawiono 
graficznie w formie zakresów temperatur.
Oznaczenia z lewej strony wskazują, że koła 
nadają się do użytku w wyjątkowo niskiej 
temperaturze, zaś oznaczenia z prawej strony 
– w wyjątkowo wysokiej. Poza graficzną 
prezentacją zakres zastosowania został poda-
ny również za pomocą konkretnych wartości. 
Przy zastosowaniu w podanym zakresie tem-
peratury mogą ulec zmianie właściwości koła 
takie jak twardość bieżnika i opony, nośność, 
opór ruszania z miejsca i toczenia.

Odporność temperaturowa

Opór ruszania z miejsca i toczenia

Opór ruszania z miejsca to siła, jakiej należy 
użyć, aby wprawić w ruch koło znajdujące się 
w stanie spoczynku.
Siła potrzebna, aby utrzymać koło w ruchu 
jednostajnym, nazywana jest oporem toczenia.
Na opór ruszania i toczenia wpływ mają 
następujące czynniki:
n Ø koła
n bieżnik
n twardość bieżnika i opony
n elastyczność bieżnika
n łożyskowanie kół
n podłoże

Opór toczenia powstaje wskutek ciągłego 
sprężania i rozprężania bieżnika w trakcie 
toczenia (histereza).

Pomiar oporu toczenia odbywa się na 
stanowisku do testów. Wartości pomiarów 
określane są w warunkach idealnych:
n równa, gładka, czysta i wolna od przeszkód  
 powierzchnia stalowa
n prędkość: 4 km/h
n temperatura: +20° C
n obciążenie: 2/3 maksymalnej nośności

W tych znormalizowanych warunkach gra-
nicznych można porównywać opory toczenia 
kół różnych serii.

Warunki użytkowania odbiegające od normy
(właściwości podłoża, temperatura, prędkość) 
muszą zostać uwzględnione przy doborze 
mechanizmów jezdnych i mogą w znacznym 
stopniu wpływać na wartości oporu toczenia.

Na opór skrętu wpływ mają następujące 
czynniki:
n bieżnik
n twardość bieżnika i opony
n powierzchnia styku
n wysięg
n podłoże

Im więcej puntów zostanie osiągniętych  
w tej kategorii, tym mniejsze są wstrząsy 
i tym samym emisja hałasu podczas trans-
portu towaru.
Zasadniczo przyjmuje się, że: im większe 
koło i im bardziej miękki i gruby bieżnik, tym 
łatwiej można prowadzić pojazd. Oznacza to, 
że miękki bieżnik powoduje mniejszą emisję 
hałasu, a bardziej twardy – większą.  
Przy niewielkich obciążeniach i miękkim 
podłożu (wykładzina dywanowa) możliwe 
jest również zastosowanie twardych kół przy 
niskiej emisji hałasu i dużym komforcie jazdy.

Poziom głośności użytkowania

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
ochrony podłoża. Twardy bieżnik obciąża pod-
łoże bardziej niż miękki. Bieżnik z pięcioma
punktami w kategorii stopnia ochrony podłoża 
zapewnia zatem wyjątkową ochronę podłoża.

Wartością, na podstawie której można stwier-
dzić stopień ochrony podłoża, jest średni 
nacisk na podłoże. Za wartości orientacyjne 
dla różnych materiałów bieżnika mogą służyć 
poniższe dane:

Opony pneumatyczne ~ 0,8 N/mm² 
Miękka guma ~ 0,8 N/mm² 
Superelastyczna pełna guma ~ 1,5 N/mm² 
Elastyczna pełna guma ~ 1,8 N/mm² 
Pełna guma/poliuretan   ~ 3,5 N/mm²
(ok. 75° Shore A)
Poliuretan   ~ 8,0 N/mm²
(ok. 92° Shore A) 
Termoplastyczny   ~ 11,0 N/mm² 
poliuretan
Polipropylen/poliamid   ~ 40,0 N/mm² 
Zagęszczony odlew  
poliamidu ~ 60,0 N/mm² 
Żeliwo ~ 350 N/mm²
Stal  ~ 500 N/mm²

Stopień ochrony podłoża

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

75° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

doskonały

bardzo dobry

dobry

Zakresy twardości dla serii kół Blickle

Shore A

Brinell HB

Shore D

bardzo miękkie bardzo twarde

100

95

46

100

Między różnymi metodami badań twardości nie istnieją korelacje liniowe. 
Przedstawione wartości zostały określone empirycznie i służą jako wartości orientacyjne.
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Opór toczenia różnych materiałów bieżnika Blickle

Pełna guma 

Materiał bieżnika Patrz strona

93
93, 148

132
136-137
139-140

378
386

88, 145

154
156

158
164

171, 445
180
187
189

448-456
460
467

475-476
192-193

195
197
470
202
471
474
381

VPA
VGA
VE
V

VPP/VPE
VEHI
VKHT

TPA

VW
VWPP

RD
POEV
ALEV
SE

GEV
DS
REV

GEVN
GEVA
BEV

P
PS
PK
PA
VLE

VLEA
BSEV

POSI/ALSI

Seria kół

Miękka guma

Termoplastyczna 
guma-elastomer (TPE)

Elastyczna pełna guma

Opony pneumatyczne

Superelastyczna pełna guma

Guma silikonowa

Guma

Termoplastyczny 
poliuretan (TPU)

Materiał bieżnika Patrz strona

99, 208
213
433
434

222, 445
229
461
468

238

246, 445-446
254

258-259, 446
430
431

438-440
442-443
448-457
462-463

477

268-269, 447
432
441

448-457
464-465

469
478-479

PATH
POTH
FPTH
FPU
ALST
GST

GSTN
GSTA

ALBS

ALTH
SETH

VSTH/GTH
FTH

FSTH
HTH

HTHW
RTH

GTHN
BTH

VSB/GB
FPOB
HB
RB 

GBN
GBA
BB

Seria kół

Elastomer poliuretanowy
Blickle Softhane®

Elastomer poliuretanowy
Blickle Besthane® Soft

Elastomer poliuretanowy
Blickle Extrathane®

Elastomer poliuretanowy
Blickle Besthane®

Poliuretan

Poliamid

Materiał bieżnika Patrz strona

104
276-277, 445

288
300-301

389
435
444
314
338
340

293

394

320, 399
336

330
339
341
466

POA
PO

POW
SPO
POHI
FPO
HPO

GSPO
SPKGSPO

DSPKGSPO

PPN

PHN

G
SPK

SVS
SPKVS
DSPK

SPKVSN

Seria kół

Zagęszczony odlew poliamidu

Polipropylen

Żywica fenolowa

Żeliwo

Tworzywo sztuczne

Stal

Metal

www.blickle.com

Dwuskładnikowa pełna guma
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Miękka guma, dwuskładnikowa pełna guma,

termoplastyc
zna guma-elastomer (T

PE)

Elastyc
zna pełna guma

Termoplastyczny poliuretan (TPU)

Blickle Extrathane®

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Blickle Besthane® Soft

Żeliwo, stal
(na stalowych szynach)

Poliamid
Zagęszczony odlew poliamiduPolipropylen, żywica fenolowa

Obciążenie

Op
ór

 to
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en
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Odporność na korozję

Powierzchnie elementów kół i zestawów 
kołowych wykonanych ze stali zostały ocyn-
kowane galwanicznie lub pokryte warstwą 
lakieru ochronnego.

Test odporności na słoną mgłę wg DIN EN 
ISO 9227 stanowi najpowszechniej stoso-
waną metodę oceny ochrony przed korozją 
różnych materiałów. Elementy są poddawane 
korozji poprzez rozpylenie roztworu soli, 
następnie określany jest czas (w godzinach) 
do pojawienia się białej i czerwonej rdzy.

 Zabezpieczenie  Rdza Rdza 
 powierzchni biała czerwona

 Ocynkowane, niebieskie ~48 h ~96 h
 Ocynkowane, żółte ~144 h ~240 h
 Cynkowo-niklowe  ~720 h
 Lakierowane  ~192 h
 Powłoka proszkowa  ~192 h

Ocynkowane powierzchnie posiadają tę 
zaletę, że w przypadku mniejszych uszkodzeń 
cynk w wyniku procesów elektrochemicznych 
ulega korozji wcześniej niż stal. Tym samym 
odkryta powierzchnia nie rdzewieje. Ocyn-
kowane pojedyncze elementy poddawane 
są dodatkowej obróbce chemicznej zwanej 
pasywacją. Rozróżnia się pasywację niebie-
ską i żółtą, przy czym żółta zapewnia większą 
ochronę przeciw korozji niż niebieska.
Wszystkie nasze produkty są zgodne  
z z RoHS (dyrektywa 2011/65/WE), tzn. nie 
zawierają chromu 6 (Cr6). 
Zaletami powłoki cynkowo-niklowej, która 
może być dodatkowo pasywowana i lakiero-
wana, są wysoka odporność temperaturowa 
oraz działanie zapobiegające powstawaniu 
białej rdzy. 
Elementy lakierowane w przypadku uszko-
dzenia warstwy lakieru tracą ochronę przed 
korozją. Rdza przenika przy tym także na 
miejsca posiadające nienaruszoną warstwę 
lakieru, które znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie uszkodzonych miejsc.
Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to 
proces elektrochemiczny, dzięki któremu 
elementy o skomplikowanej geometrii mogą 
zostać równomiernie pokryte. Zaletą jest 
wysoka odporność temperaturowa oraz dobra 
jakość powierzchni.
W przypadku elektrostatycznej powłoki 
proszkowej stosowany proszek jest rozpylany 
na elemencie, a następnie zapiekany.

 Stal nierdzewna wykazuje 
 dobrą odporność na korozję.  
 Głównie używany materiał 
(1.4301/AISI 304) to chromowo-niklowa stal 
wysokostopowa.

Tworzywa sztuczne charakteryzują się bardzo 
wysoką odpornością na korozję. Najczęściej 
używanymi materiałami są poliamid  
i polipropylen.

Odporność temperaturowa

Sprawne działanie koła wzgl. zestawu koło-
wego zależy również od wpływu temperatury.
Temperatura istotna dla bieżnika koła jest 
wynikiem połączonego wpływu temperatury 
otoczenia i ciepła powstałego na skutek tarcia 
wewnętrznego. Wielkość tarcia wewnętrzne-
go zależy od materiału, kształtu i obciążenia 
bieżnika a także od kierunku, długości 
i właściwości pokonanej drogi.

Na przykład nośność i stabilność tworzyw 
sztucznych zmniejsza się pod wpływem 
zimna bądź gorąca.
Obciążalność i żywotność bieżników znacznie 
zmniejsza się w wyższych temperaturach. 
Ponadto przy wysokim obciążeniu statycznym 
i wysokiej temperaturze wzrasta ryzyko 
spłaszczenia. Z tego powodu zostały opraco-
wane specjalne bieżniki i materiały kół, które 
można stosować w wysokich temperaturach, 
(patrz koła i zestawy kołowe odporne na 
wysoką temperaturę strony 376-400).
W przypadku wielu bieżników elastomero-
wych, szczególnie gumowo-elastomerowych 
i wielu poliuretanowo-elastomerowych,  
w niskich temperaturach zauważalnie  
zwiększa się ich sztywność i twardość. 
 Właściwości elastyczne są wówczas ograni-
czone. Jako konstrukcja specjalna dostępne 
są jednak również elastomery poliuretanowe, 
które zachowują sprężystość i elastyczność 
nawet w temperaturach do -30° C, gdyż ich 
twardość zwiększa się jedynie w niewielkim 
stopniu.

Odporność chemiczna

Na odporność chemiczną koła lub zestawu 
kołowego należy zwracać uwagę szczególnie 
wtedy, gdy mają one bezpośredni kontakt 
z substancjami agresywnymi.
Poniższa tabela zawiera wartości orientacyjne 
odporności chemicznej wybranych materia-
łów na substancje chemiczne.
Należy pamiętać, że odporność chemiczna 
nie zależy wyłącznie od rodzaju substancji 
szkodliwej, ale także od jej stężenia, czasu 
oddziaływania oraz wielu innych czynników 
środowiskowych, jak temperatura i wilgot-
ność powietrza.

Przewodność elektryczna

Przewodność elektryczna kół i zestawów 
kołowych służy do ochrony przed wyłado-
waniami elektrostatycznymi, które mogą być 
wytwarzane przez urządzania transportowe 
lub transportowane przedmioty.

Koło lub zestaw kołowy uznaje się za 
elektrycznie przewodzące, jeżeli ich opór nie 
przekracza 104 Ω (rozszerzenie do symbolu:  
-EL lub -ELS).  
Koło lub zestaw kołowy uznaje się za anty-
statyczne, jeżeli ich opór nie przekracza  
107 Ω (rozszerzenie do symbolu: -AS).

Aby zapewnić przewodność elementów 
lakierowanych, takich jak obręcze lub tarcze 
kół, mogą być one pozbawione farby w miej-
scach mocowania (połączenie z urządzeniem 
transportowym).
Skuteczność przewodności w trakcie użytko-
wania może być osłabiona przez zabrudzenie 
bieżnika lub inne wpływy środowiska, musi 
więc być regularnie sprawdzana przez 
użytkownika.

Mieszaniny chemikaliów mogą mieć zupełnie 
inne działanie niż podane w tabeli.
Odpowiedzialność prawna jest wykluczona. 
W razie wątpliwości, pytań lub niejasności 
zalecamy skontaktowanie z nami.
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Aceton  + 0 + + 0 x +
Acetylen (etyn)  + + + + + + -
Aldehyd octowy 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Alkilobenzeny  x 0 + 0 - - +
Alkohol alkilowy  + + 0 + 0 0 +
Alkohol amylowy  0 0 + + 0 0 +
Alkohol metylowy (metanol)  0 + 0 + + 0 + 
Alkohol propylowy (propanol)  + 0 + + 0 0 +
Aminobenzen (anilina)  x 0 0 + x x +
Aminy, alifatyczne  0 0 + + x x +
Amoniak, wodny 20 + + + + x x +
Antrachinon  - - + + - - -
Atrament, tusz  + + + + + + +
Azotan amonu, wodny  0 + + + 0 + +
Azotan ołowiu  + + - + + + +
Azotan sodu, wodny (saletra chilijska) 10 + + + + + + +
Azotan srebra, wodny  + + + + + + +

Benzen  x x + x x x +
Benzyna, eter naftowy  x x + 0 + + +
Bitum  x 0 + + + + +
Boraks (czteroboran dwusodu)  + + + + + + +
Brom  x 0 x x x x x
Butan  x x + + + + +

Chlor, woda chlorowana  x 0 x x x x x
Chlorek amonu (salmiak)  + + - + x x 0(L)
Chlorek cynku, wodny 10 + + 0 + x x x
Chlorek izopropylowy  x 0 + 0 x x -
Chlorek metylenu (dichlorometan)  x x x x x x +
Chlorek miedzi, wodny  + + 0 + 0 + x
Chlorek niklu, wodny 10 + + 0 + 0 + +(L)
Chlorek potasu, wodny (Sylwin) 10 0 + + + + + +
Chlorek rtęci, wodny  + + x + + + 0(L)
Chlorek sodu, wodny (sól kamienna) 10 0 + + + 0 + +(L)
Chlorek żelaza, wodny 10 0 + x + 0 + x
Cykloheksanol (heksalin, anol)  0 0 + 0 0 x +
Cykloheksanon  0 0 + 0 0 x +
Czterochlorek węgla  x x + x x x +

Dichlorbutylen  x 0 - - x x -
Dichlorobenzen  x x + 0 x x +
Dimetyloanilina  x 0 0 x x x +

+ odporny
0 warunkowo odporny
x nieodporny
L  korozja wżerowa, pęknięcia 
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- brak danych
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Dimetyloeter  0 0 + x + + +
Dimetyloformamid  0 + + + x 0 +
Diphyl, 80° C  x 0 + x x x +

Etanol  + 0 0 + + + +
Etanoloamina (kolamina)  0 + (0) + x x -
Eter (eter dietylowy)  x 0 + x + + +
Eter fenylowoetylowy (fenetol)  x 0 + 0 + + +
Eter izopropylowy (eter diizopropylowy)  0 0 x x + + +
Etylen (eten)  x x + 0 + + +

Fenylobenzen (biferyl)  x x - - x x +
Fluor  x x x x x x x
Fluorek uranu  - - x - - - -
Formaldehyd (metanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamid, czysty (metanamid)  + 0 + + x x +
Fosforan sodu, wodny 10 + + + + + + +
Furfural (furfurol)  x x 0 x x x +

Gazy szlachetne  + + + + + + +
Gliceryna  + + + + + + +
Glikol (glikol etylenowy)  + + 0 + 0 0 +
Glikol dietylenowy  + + 0 + 0 0 +
Glukoza  + + + + + + +

Heksan  x 0 + 0 + + +

Jodyna  + + x + x x +(L)

Karbolineum  x - + + x x -
Kazeina  - - + - - - -
Klej  + + + + + + +
Klofen  x 0 + x x x +
Krezole  x x x 0 x x +
Krzemian sodu, wodny 10 + + + + x 0 +
Ksylen  x x + x x x +
Kwas akrylowy >30° C   - + x + x x -
Kwas borowy, wodny 10 + + 0 + 0 + +
Kwas chromowy, wodny 10 x 0 0 + x 0 +
Kwas cytrynowy, wodny 10 + + + + + + +
Kwas fosforowy, wodny 10 0 + x + 0 + +
Kwas jabłkowy  0 + + + x 0 +
Kwas mlekowy  x + x + x x 0
Kwas moczowy, wodny 10 + + + + 0 - +(L)
Kwas mrówkowy (kwas metanowy) 10 0 + x + x x +
Kwas octowy (kwas etanowy) 10 0 + x x x x +
Kwas octowy (kwas etanowy) 30 x 0 x x x x +
Kwas oleinowy (kwas tłuszczowy)  x 0 + + 0 + +
Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy)  x 0 + 0 0 + +
Kwas siarkowy  0 + x + x x +
Kwas solny, wodny 30 0 + x + x 0 x
Kwas stearynowy, wodny  x + + 0 x + +
Kwas szczawiowy, wodny 10 0 + 0 + x x 0
Kwas taninowy (kwas garbnikowy) 10 + + + + 0 + +
Kwas węglowy   + + + + + + +
Kwas winowy, wodny 10 + + 0 + 0 + + 
Kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy)  x 0 + + 0 + +

Ługi bielące (podchloryn sodu) 10 x + x 0 x 0 0(L)

Masło  x + + + + + +
Metyloetyloketon (butanon)  x 0 + 0 x x +
Metylopirolidon  x + - - 0 0 -
Mieszaniny aminokwasów  - - + + - - -
Mleko  + + + + 0 + +
Mocz  + + + + 0 + +(L)
Monobromobenzen (bromobenzen)  x x + 0 x x +
Musztarda  - - + + + + +(L)
Mydliny, 80° C  + + + (+) x 0 +

+ odporny
0 warunkowo odporny
x nieodporny
L  korozja wżerowa, pęknięcia 
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Naftalen  x 0 + 0 0 0 +

Octan amylu, wodny  0 + + 0 x x +
Octan etylu   0 0 + 0 x x (+)
Octan glinu, wodny  + + + + x 0 + 
Octan ołowiu(II), wodny 10 0 + + + 0 + +
Odkamieniacz, wodny 10 - - + + 0 + +
Olej bawełniany   x x + + + + +
Olej kokosowy  x 0 + + + + +
Olej rycynowy  + + + + + + +
Oleje mineralne  x x + 0 + + +
Oleje roślinne  x x + 0 + + +
Olejek świerkowy  x 0 0 + + + +
Olejki cytrusowe  x - + - - - -
Ozon, atmosferyczne stężenie  x 0 x 0 + + -

Parafina  x 0 + + + + +
Piwo  + + + + + + +
Płyny hydrauliczne  x x + 0 x x +
Potaż żrący, wodny (wodorotlenek potasu)  0 + + + 0 + +
Propan  x 0 + + + + +

Ropa naftowa  x x + + + + +
Rtęć  + + + + + + +

Siarczan amonu, wodny  0 + + + + + +
Siarczan miedzi, wodny (witriol miedzi)  0 + 0 + + + +
Siarczan niklu, wodny 10 0 + 0 + 0 + +
Siarczan potasu  + + + + + + + 
Siarczan sodu, wodny 10 0 + + + 0 + +
Siarczan żelaza (witriol żelaza) 10 + + (+) + 0 + +
Siarczek sodu, wodny 10 0 + + + 0 0 +
Skydrol  x x + + x x +
Soda żrąca (wodorotlenek sodu)  + + + + x x +
Sole amonowe  - - - + - - -
Sole baru  + + 0 + + + 0(L)
Sole kobaltu, wodne 20 - + 0 + - - -
Sole magnezu, wodne 10 + + + + 0 + +(L)
Sole manganu, wodne 10 - + 0 - - - +(L)
Sole miedzi, wodne 10 - + x + 0 + -
Sole niklu, wodne 10 + + 0 + 0 + -
Sole wapniowe, wodne  + + x + 0 0 +
Sól do posypywania ulic (roztwór)  + + + + 0 + +(L)
Spaliny  0 - - - x x +
Ścieki  - + + + 0 0 -

Terpentyna  x x + x x x +
Tiocyjanian amonu   - - 0 + 0 + +
Tiocyjanian cynku, wodny 30 - - x - - - -
Tiosiarczan sodu, wodny (antychlor) 10 0 + + + 0 + +(L)
Tlenek węgla, suchy  0 + + 0 x x +
Toluen (metylobenzen)  x x + x x x +
Trichloroeten  x x 0 0 x x +

Wazelina  x 0 + 0 + + +
Węglan amonu, wodny  + + - + x x +
Węglan sodu, wodny (soda) 10 + + + + x x +
Woda królewska  x x x x x x x
Woda morska  + + + + 0 0 +(L)
Woda, gorąca  0 + + (+) x + +
Woda, zimna  + + + + + + +
Wodorotlenek amonu, wodny 10 - + - + x x +
Wodorotlenek potasu, wodny (potaż żrący)  0 + + + 0 + +
Wodorotlenek sodu, wodny (ług sodowy) 10 + + + + x x +
Wodorowęglan amonu  - - - + - - +
Wosk, 80° C  - - + (+) + + +

Zaprawa, cement, wapno  + + + + 0 0 +
Żelatyna  + + + + 0 + + 

+ odporny
0 warunkowo odporny
x nieodporny
L  korozja wżerowa, pęknięcia 
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Materiał bieżnika

Pełna guma Pełne opony gumowe są uniwersalne, tłumią wibracje, są odporne na wstrząsy, nie niszczą podłoża i są odporne 
na wiele substancji agresywnych, poza olejem (patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Kolor czarny,  
szary wzgl. ciemnoszary. Pełne opony gumowe można stosować w temperaturze -30° C do +80° C.  
Twardość wynosi 80°+5°/-10° Shore A. 
W wysokich temperaturach do +260° C stosowane są specjalne opony odporne na wysoką temperaturę.

n Niebrudząca, szara
n Elektrycznie przewodząca,  
 oporność upływowa <104 Ω 

Opony z miękkiej gumy “Blickle Soft” wykonane są ze specjalnie opracowanej, wysokoelastycznej mieszanki 
gumowej. Nie niszczą podłoża, tłumią wibracje i są odporne na wiele agresywnych substancji, poza olejem 
(patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Ponadto zapewniają najwyższy komfort jazdy i niewielki 
opór toczenia przy niekorzystnych warunkach podłoża i stanowią odporny na przebicie odpowiednik opon 
pneumatycznych. Kolor czarny. Opony z miękkiej gumy “Blickle Soft” można stosować w temperaturze od  
-30° C do +80° C. 
Twardość wynosi 50°+5° Shore A. 

n Niebrudząca, szara  Miękka guma

Opony z dwuskładnikowej pełnej gumy “Blickle Comfort” nie niszczą podłoża, tłumią wibracje i są odporne na 
wiele agresywnych substancji, poza olejem (patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Kolor czarny. Opony 
z dwuskładnikowej pełnej gumy “Blickle Comfort” można stosować w temperaturze od -30° C do +80° C. 
Dzięki specjalnej budowie, twardemu rdzeniowi gumowemu (twardość 90° Shore A) oraz wysokoelastycznemu 
bieżnikowi (65°±4° Shore A) zapewniają większą nośność i niższy opór ruszania z miejsca i toczenia niż pełna 
guma oraz wysoki komfort jazdy. 

n Niebrudząca, szara
 (twardość: 56°±4° Shore A)

Dwuskładnikowa
pełna guma

Pełne elastyczne opony gumowe wykonane są ze specjalnej mieszanki gumowej. Nie niszczą podłoża, 
tłumią wibracje, zapewniają wyjątkowo wysoką nośność, bardzo wysoki komfort jazdy i są odporne na wiele 
agresywnych substancji, poza olejami (patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Kolor czarny. Pełne 
elastyczne opony gumowe można stosować w temperaturze -30° C do +80° C, krótkotrwale w temperaturze do 
+100° C. Dostępne są w dwóch wariantach:
n  Gatunek łatwobieżny: charakteryzuje się wyjątkowo niskim oporem ruszania z miejsca i toczenia przy 

wysokiej odporności na ścieranie. Twardość wynosi 65°±3° Shore A.
n  Gatunek napędowy: charakteryzuje się wyjątkowo wysoką odpornością na ścieranie przy niskim oporze 

ruszania z miejsca i toczenia. Twardość wynosi 65°±3° Shore A.

n Niebrudząca, szara
n Niebrudząca, niebieska
n Niebrudząca, naturalna
n  Gatunek koła ciernego, 70°±5° 

Shore A
n Elektrycznie przewodząca,  
 oporność upływowa <104 Ω 

Elastyczna pełna guma

Opony pneumatyczne wykonane są z gumy, nie niszczą podłoża, tłumią wibracje i są odporne na wiele 
agresywnych substancji, poza olejem (patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Ponadto zapewniają 
najwyższy komfort jazdy i niewielki opór toczenia przy niekorzystnych warunkach podłoża. Grubość opony 
(wytrzymałość osnowy) określana jest przez liczbę warstw osnowy w oponie. Im wyższa liczba warstw osnowy 
w oponie, tym większa wytrzymałość. W oponach lekkich znajduje się od 2 do 4 warstw osnowy, w oponach 
ciężkich od 6 do 10 warstw. Wytrzymałość osnowy określa maksymalne ciśnienie i nośność opony. Aby 
zapewnić optymalne zastosowanie i wysoką żywotność, należy dokładnie przestrzegać wartości ciśnienia opony 
podanych w tabeli i regularnie je kontrolować. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie opony może doprowadzić 
do ich uszkodzenia bądź zniszczenia. Kolor czarny. Opony pneumatyczne można stosować w temperaturze 
od -30° C do +50° C. Rozmiary kół i opon dotyczą nowych opon bez obciążenia; podczas pracy szerokość 
i średnica mogą w niewielkim stopniu ulec zmianie. 

n Niebrudząca, szaraOpony pneumatyczne

Superelastyczne pełne opony gumowe to opony składające się z kilku komponentów. 
Rdzeń gumowy wykonany jest z ciągliwo-twardej mieszanki gumowej ze wzmocnieniem z drutu stalowego 
zapewniającej stabilne osadzenie opony na obręczy nawet przy dużym obciążeniu. Wysokoelastyczna poduszka 
pośrednia powoduje, że nawet przy dużym obciążeniu i dużej prędkości gwarantowana jest niska temperatura opony. 
Gruby, odporny na ścieranie bieżnik chroni oponę przed zewnętrznymi uszkodzeniami i gwarantuje długą żywotność.
Opony te, dzięki specjalnej budowie, są odpowiednie do szczególnie trudnych warunków użytkowania.
Nie niszczą podłoża, tłumią wibracje i są odporne na wiele agresywnych substancji, poza olejem (patrz „Odpor ność 
chemiczna”, strony 36-37). Kolor czarny.
Superelastyczne pełne opony gumowe można stosować w temperaturze -30° C do +80° C, krótkotrwale w temperaturze 
do +100° C.
Ponadto zapewniają najwyższy komfort jazdy i niewielki opór toczenia przy niekorzystnych warunkach podłoża. 
Przewaga nad oponami pneumatycznymi polega na odporności na przebicie i braku potrzeby konserwacji, do brej 
stabilności i wytrzymałości struktury, precyzji sterowania i odporności bieżnika na ście ranie. Rozmiary kół i opon dotyczą 
nowych opon bez obciążenia; podczas pracy szerokość i średnica mogą w niewielkim stopniu ulec zmianie.

Superelastyczna pełna guma n Niebrudząca
n Antystatyczna,  
 oporność upływowa ≤107 Ω
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Termoplastyczna guma-elastomer nie niszczy podłoża, jest niebrudząca i zapewnia wysoki komfort jazdy, jest 
cichobieżna, ma niski opór toczenia i skrętu i jest odporna na wiele agresywnych substancji (patrz „Odporność 
chemiczna”, strony 36-37). Kolor szary. Termoplastyczna guma-elastomer jest stosowana w temperaturze od 
-20° C do +60° C. Twardość wynosi 85°±3° Shore A. Materiał ten zawiera śladowe ilości oleju. W przypadku 
wrażliwego podłoża może dojść do zmiany zabarwienia.

n  Elektrycznie przewodząca, 
niebrudząca, szara, oporność 
upływowa <104 Ω 

Termoplastyczna 
guma-elastomer (TPE)
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Guma silikonowa Odporny na wysoką temperaturę elastomer silikonowy nie niszczy podłoża, jest niebrudzący, odporny na 
ścieranie, wysoko elastyczny, nadaje się do stosowania w autoklawie, jest odporny na starzenie, bezzapachowy, 
bezsmakowy, fizjologicznie nieszkodliwy oraz odporny na wiele agresywnych substancji i promieniowanie 
UV. Nie jest jednak odporny na silne ługi, węglowodory chlorowane i węglowodory aromatyczne. Elastomery 
silikonowe wykazują jedynie przeciętne właściwości mechaniczne. Zapewniają wysoki komfort jazdy i niewielkie 
odkształcenia. Kolor czarny. 
Odporny na wysoką temperaturę elastomer silikonowy można stosować w temperaturze od -30° C do +250° C.
Twardość wynosi 75°±4° Shore A. 

n Niebrudząca, szara

Termoplastyczny wtryskowo formowany elastomer poliuretanowy (TPU) produkowany jest na bazie 
poliestropoliolu (serie PATH, POTH, FPU) lub poliolu polieterowego (seria FPTH), diizocyjanianu i glikolu.  
Nie niszczy podłoża, tłumi wibracje, jest niebrudzący, nie zmienia zabarwienia, jest elastyczny, bardzo odporny 
na ścieranie i odporny na wiele agresywnych substancji, ale jedynie warunkowo odporny na gorącą wodę 
i parę wodną (patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Ponadto wykazuje niewielki opór toczenia. Kolor 
ciemnoszary. Termoplastyczny poliuretan można stosować w temperaturze od -30° C do +70° C, krótkotrwale 
w temperaturze do +90° C. W temperaturze otoczenia powyżej +35°C następuje spadek nośności. 
Twardość wynosi 92°±3°, 94°±3° wzgl. 98°±2° Shore A.
Koła z poliolem polieterowym (seria FPTH) są odporne na hydrolizę (patrz „Odporność chemiczna”, strony 
36-37).

n  Elektrycznie przewodzący, 
niebrudzący, szary, oporność 
upływowa <104 Ω 

Termoplastyczny  
poliuretan (TPU)

Blickle Softhane® to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliestropoliolu, 
diizocyjanianiu i glikolu. Nie niszczy podłoża, tłumi wibracje, jest niebrudzący, nie zmienia zabarwienia, jest 
bardzo odporny na ścieranie, elastyczny i odporny na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV, 
jednakże nieodporny na gorącą wodę i parę wodną, gorące, wilgotne powietrze i rozpuszczalniki aromatyczne 
(patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Ponadto zapewnia wysoki komfort jazdy, niski opór toczenia 
i niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym. Kolor zielony.
Blickle Softhane® można stosować w temperaturze -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze do +90° C. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej -10° C sztywność zwiększa się. 
Twardość wynosi 75°+5° Shore A.  

n Antystatyczny, niebrudzący, szary,  
 oporność upływowa ≤107 Ω

Elastomer poliuretanowy 
Blickle Softhane®

Blickle Besthane® Soft to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliolu 
polieterowego, diizocyjanianu i diolu. Nie niszczy podłoża, jest niebrudzący, nie zmienia zabarwienia, jest 
bardzo odporny na ścieranie, elastyczny i odporny na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV 
(patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Ponadto zapewnia wysoki komfort jazdy, bardzo niewielkie 
odkształcenia, bardzo niski opór toczenia, niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym, odporność  
na hydrolizę i szczególnie dobrze nadaje się do większych prędkości do 16 km/h. Kolor niebieski.
Blickle Besthane® Soft można stosować w temperaturze od -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze 
do +90° C. 
Twardość wynosi 75°+5° Shore A.

Elastomer poliuretanowy 
Blickle Besthane® Soft

Blickle Extrathane® to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliestropoliolu, 
diizocyjanianiu i glikolu. Nie niszczy podłoża, jest niebrudzący, nie zmienia zabarwienia, jest odporny na 
ścieranie, elastyczny i odporny na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV, jednakże nieodporny 
na gorącą wodę i parę wodną, gorące, wilgotne powietrze i rozpuszczalniki aromatyczne (patrz „Odporność 
chemiczna”, strony 36-37). Ponadto zapewnia niewielkie odkształcenia, niski opór toczenia i niewielkie 
nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym. Kolor jasnobrązowy.
Blickle Extrathane® można stosować w temperaturze od -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze  
do +90° C. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej -10° C sztywność zwiększa się.
Twardość wynosi 92°±3° Shore A.

Elastomer poliuretanowy 
Blickle Extrathane® 

n Antystatyczny, niebrudzący, szary,  
 oporność upływowa ≤107 Ω
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Elastomer poliuretanowy 
Blickle Besthane® 

Blickle Besthane® to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliolu 
polieterowego, diizocyjanianu i diolu. Nie niszczy podłoża, jest niebrudzący, nie zmienia zabarwienia, jest bardzo 
odporny na ścieranie, elastyczny i odporny na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV  
(patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). Ponadto zapewnia bardzo niewielkie odkształcenia statyczne, 
niski opór toczenia i niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym, odporność na hydrolizę i szczególnie 
dobrze nadaje się do większych prędkości do 16 km/h. Kolor brązowy.
Blickle Besthane® można stosować w temperaturze od -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze  
do +90° C.  
Twardość wynosi 92°±3° Shore A.
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Polipropylen to termoplastyczne tworzywo sztuczne. Jest odporny na uderzenia, niebrudzący, nie zmienia 
zabarwienia, jest odporny na korozję, bezzapachowy, bezsmakowy, fizjologicznie nieszkodliwy i odporny na 
wiele agresywnych substancji, poza silnymi utleniaczami i halogenowodorami (patrz „Odporność chemiczna”, 
strony 36-37). Ponadto zapewnia niewielki opór toczenia i nie pochłania wilgoci. W kontakcie z węglowodorami 
alifatycznymi i aromatycznymi może dojść do pęcznienia, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze otoczenia. 
Kolor naturalny biały. Polipropylen można stosować w temperaturze od -20° C do +60° C. Przy temperaturze 
otoczenia powyżej +30° C następuje spadek nośności. 
Twardość wynosi 60°±5° Shore D. 

n Elektrycznie przewodzący,  
 oporność upływowa <104 Ω
n Kolor czarny

Polipropylen

Poliamid jest termoplastycznym tworzywem sztucznym. Jest odporny na uderzenia, niebrudzący, nie zmienia 
zabarwienia, jest odporny na korozję, bardzo wytrzymały na ścieranie, bezzapachowy, bezsmakowy, higieniczny 
i odporny na wiele agresywnych substancji, jednakże z wyłączeniem kwasów mineralnych, utleniaczy, 
węglowodorów chlorowanych i roztwory soli metali ciężkich (patrz „Odporność chemiczna”, strony 36-37). 
Ponadto zapewnia bardzo niewielki opór toczenia. Poliamid może pochłaniać i oddawać wilgoć, dlatego możliwe 
są wahania rozmiarów w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia. Kolor naturalny biały wzgl. czarny. 
Poliamid można stosować w temperaturze -40° C do +80° C, krótkotrwale dopuszczalne są wyższe 
temperatury. Przy temperaturze otoczenia powyżej +35°C następuje spadek nośności.
W wysokich temperaturach do +250° C stosuje się specjalny poliamid odporny na wysoką temperaturę.  
Kolor szary.
Twardość wynosi 70°±5° Shore D wzgl. 85°±5° Shore D w przypadku specjalnego poliamidu odpornego  
na wysoką temperaturę.

n  Elektrycznie przewodzący, 
niebrudzący, szary, oporność 
upływowa <104 Ω

n Kolor naturalny (specjalny  
  poliamid odporny na wysoką 

temperaturę do +170° C)

Poliamid

Zagęszczony odlew poliamidu to termoplastyczne tworzywo sztuczne odlewane reakcyjnie. Jest odporny na 
uderzenia, niebrudzący, nie zmienia zabarwienia, jest odporny na korozję, bardzo wytrzymały na ścieranie, 
bezzapachowy, bezsmakowy, higieniczny i odporny na wiele agresywnych substancji, jednakże z wyłączeniem 
kwasów mineralnych, utleniaczy, węglowodorów chlorowanych i roztwory soli metali ciężkich (patrz 
„Odporność chemiczna”, strony 36-37). Zagęszczony odlew poliamidu osiąga lepsze wyniki pod względem 
nośności, wytrzymałości na rozciąganie i nacisk, elastyczności, trwałości kształtu i pochłaniania wilgoci niż 
poliamid formowany wtryskowo. Ponadto zapewnia bardzo niewielki opór toczenia. Kolor naturalny beż.
Zagęszczony odlew poliamidu można stosować w temperaturze od -40° C do +80° C, krótkotrwale 
dopuszczalne są wyższe temperatury. Przy temperaturze otoczenia powyżej +35°C następuje spadek nośności. 
Twardość wynosi 80°±3° Shore D. 
W przypadku podłoża wrażliwego na nacisk należy mieć na uwadze względnie wysoki nacisk na podłoże.

Zagęszczony odlew poliamidu

Żywica fenolowa to termoutwardzalne tworzywo sztuczne. Jest odporna na duże obciążenia statyczne i korozję, 
spełnia najwyższe wymagania termiczne i jest odporna na wiele agresywnych substancji. Nie jest jednakże 
odporna na silne kwasy i ługi. Koła z żywicy fenolowej nadają się tylko w ograniczonym stopniu do użytku 
na szorstkiej powierzchni i przejazdów przez przeszkodę ze względu na wysoką ścieralność i ograniczoną 
odporność mechaniczną żywicy fenolowej. Kolor czarny.
Żywicę fenolową można stosować w temperaturze od -35°C do +260° C, krótkotrwale w temperaturze  
do +300° C. 
Twardość wynosi 90°±3° Shore D.

Żywica fenolowa

Wytrzymały, płytkowy odlew z żeliwa szarego EN-GJL-250 (GG 25) wg DIN EN 1561 lub odlew z żeliwa 
z grafitem kulkowym wg DIN EN 1563, bardzo odporny na zużycie, bardzo duża nośność, wytrzymałość na 
rozciąganie i twardość pozostają niemal niezmienne w dużym zakresie temperatur (od -100° C do +300° C), 
odporny na oleje. Żeliwo można stosować w temperaturze od -100° C do +600° C. Grafit zawarty w żeliwie 
zapewnia właściwości umożliwiające pracę łożysk ślizgowych nawet bez smaru i redukuje podatność na 
korozję. 
Twardość wynosi 180 – 220 HB. 
W przypadku podłoża wrażliwego na nacisk należy mieć na uwadze względnie wysoki nacisk na podłoże. 

Żeliwo

Szczególnie nadająca się do kół stal ulepszana cieplnie, bardzo odporna na nacisk i zużycie, o bardzo wysokiej 
nośności statycznej i dynamicznej. Wytrzymałość na rozciąganie i twardość pozostają prawie niezmienne 
w dużym zakresie temperatur, odporna na oleje.
Stal można stosować w temperaturze od -100° C do +600° C. 
Twardość wynosi 190 – 230 HB.
W przypadku podłoża wrażliwego na nacisk należy mieć na uwadze względnie wysoki nacisk na podłoże. 

Stal

Materiał bieżnika
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Trzy zestawy skrętne o tej samej 
wysokości konstrukcyjnej

Cztery zestawy skrętne o tej 
samej wysokości konstrukcyjnej

Dwa zestawy skrętne i stałe o tej 
samej wysokości konstrukcyjnej

Odpowiednie do niewielkich obciążeń  
i wąskich przejść. Urządzenie transportowe 
można bardzo łatwo przesuwać we wszyst-
kich kierunkach. Przy ruchu w linii prostej 
występują trudności w prowadzeniu urządze-
nia transportowego. Poprawa następuje dzięki 
zamontowaniu blokady kierunku na jednym 
z trzech zestawów kołowych skrętnych. Przy 
tym rozmieszczeniu zestawów kołowych 
urządzenie transportowe może mieć tenden-
cję do przechylania się.

Nadaje się do wąskich przejść. Urządzenie 
transportowe można bardzo łatwo przesuwać 
we wszystkich kierunkach. Przy ruchu w linii 
prostej występują trudności w prowadzeniu 
urządzenia transportowego. Poprawa może 
nastąpić dzięki zamontowaniu blokady 
kierunku na dwóch zestawach kołowych 
skrętnych.

Najpowszechniejsze rozmieszczenie 
zestawów kołowych, odpowiednie do operacji 
ciągnięcia. Przy ruchu w linii prostej i jeździe 
po łuku urządzenie transportowe prowadzi 
się bardzo dobrze. W wąskich przejściach 
urządzenie transportowe jest stosunkowo 
trudne do manewrowania.
Alternatywnie w miejsce zestawów kołowych 
stałych można również zamontować zespół 
kół, tzn. dwa koła na jednej osi.

Cztery zestawy kołowe stałe, przy 
czym środkowe mają nieco więk-
szą wysokość konstrukcyjną.

Dwa zestawy skrętne i dwa zesta-
wy stałe, zestawy stałe mają nieco 
większą wysokość konstrukcyjną

Cztery zestawy skrętne, dwa 
zestawy stałe o tej samej wyso-
kości konstrukcyjnej

Korzystne cenowo rozmieszczenie zestawów 
kołowych. Przy ruchu w linii prostej urządze-
nie transportowe prowadzi się bardzo dobrze. 
Poprzez ułożenie obciążenia nad środkowymi 
zestawami stałymi, urządzenie transportowe 
daje się względnie łatwo kierować i obracać 
w miejscu. W przypadku tego rozmieszczenia 
zestawów kołowych urządzenie transportowe 
może mieć tendencję do przechylania się 
i kołysania.
Alternatywnie w miejsce zestawów stałych 
można również zamontować zespół kół, tzn. 
dwa koła na jednej osi.

Odpowiednie do operacji ciągnięcia. Przy ruchu 
w linii prostej i jeździe po łuku urządzenie 
transportowe prowadzi się bardzo dobrze 
i daje się łatwo obracać w miejscu. Przy tym 
rozmieszczeniu zestawów kołowych urzą-
dzenie transportowe może mieć tendencję do 
przechylania się i kołysania. 
Alternatywnie w miejsce zestawów stałych 
można również zamontować zespół kół, tzn. 
dwa koła na jednej osi.

Droższe rozmieszczenie zestawów kołowych, 
odpowiednie do operacji ciągnięcia. Przy ru-
chu w linii prostej i jeździe po łuku urządzenie 
transportowe prowadzi się bardzo dobrze, 
daje się łatwo obracać w miejscu i jest 
szczególnie odpowiednie do dużych obciążeń 
i długich urządzeń.
Ciągły kontakt zestawów kołowych stałych 
z podłożem jest konieczny dla zapewnienia 
sterowności.
Alternatywnie w miejsce zestawów kołowych 
stałych można również zamontować zespół 
kół, tzn. dwa koła na jednej osi.

Nośność

Mobilność

Prowadzenie przy ruchu w linii prostej

Promień skrętu

Stabilność

**

*****

**

****

*

Nośność

Mobilność

Prowadzenie przy ruchu w linii prostej

Promień skrętu

Stabilność

****

*****

**

****

***

Nośność

Mobilność

Prowadzenie przy ruchu w linii prostej

Promień skrętu

Stabilność

****

***

****

**

****

Nośność

Mobilność

Prowadzenie przy ruchu w linii prostej

Promień skrętu

Stabilność

***

**

*****

*****

**

Nośność

Mobilność

Prowadzenie przy ruchu w linii prostej

Promień skrętu

Stabilność

***

****

*****

*****

**

Nośność

Mobilność

Prowadzenie przy ruchu w linii prostej

Promień skrętu

Stabilność

*****

****

*****

*****

*****

W zależności od wymagań dotyczących 
łatwości manewrowania i sterowania urzą-
dzeniami i maszynami, należy odpowiednio 
ustawić zestawy kołowe. 
Poniżej opisane zostały różne możliwości 
rozmieszczenia zestawów kołowych.
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TPASeria

Chemiczne wiązanie

Wysokiej jakości, odporny  
na uderzenia polipropylen, srebr-
noszary (wariant „-ELS” czarny).

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Elektrycznie przewodzące,  
 niebrudzące, szare (-ELS) 
n Uszczelnienia łożysk kulkowych  
 (-KD) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe 
 (-XR)  

88, 145Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Wysokiej jakości, termoplastyczna 
guma-elastomer (TPE), szara, 
zawiera śladowe ilości oleju. 
(opis materiału na stronie 38)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koła z łożyskami kulkowymi (C)  
 standardowo ze zintegrowaną  
 osłoną przeciwwłóknową  
 z tworzywa sztucznego. 
n Zawiera śladowe ilości oleju,  
 może barwić podłoże.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

50 – 200 mm

50 – 250 kg

VPA VGA PATH

49 – 150 mm 100 – 125 mm 50 – 200 mm

93 93, 148 99, 208

40 – 130 kg  90 – 100 kg 75 – 500 kg

Wysokiej jakości pełna guma, 
szara. 
(opis materiału na stronie 38)

Wysokiej jakości pełna guma, 
ciemnoszara. 
(opis materiału na stronie 38)

Wysokiej jakości, termoplastyczny 
poliuretan, ciemnoszary. 
(opis materiału na stronie 39)

80° ±4° Shore A

-20° C - +60° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

80° ±4° Shore A

-20° C - +60° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

94° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Opona wtłaczana Obręcz formowana wtryskowo Chemiczne wiązanie

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid wzgl. polipropylen 
w przypadku wariantu elektrycznie 
przewodzącego „-EL”, czarny.

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia polipropylen, srebrnoszary.

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid, srebrnoszary.

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko ślizgowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Elektrycznie przewodzące,  
 opony czarne, kredujące (-EL) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n Elektrycznie przewodzące,  
 niebrudzące, szare (-ELS) 
n Uszczelnienia łożysk kulkowych 
 (-KD) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe  
 (-XR)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koła z łożyskami kulkowymi (C)  
 standardowo ze zintegrowaną  
 osłoną przeciwwłóknową  
 z tworzywa sztucznego.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koła z łożyskami kulkowymi (C)  
 standardowo ze zintegrowaną  
 osłoną przeciwwłóknową  
 z tworzywa sztucznego.

Niebrudzący

85° ±3° Shore A

-20° C - +60° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com
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POASeria

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

104Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia poliamid, czarny. 
(opis materiału na stronie 40)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

35 – 150 mm

75 – 280 kg

VE V VPP/VPE

80 – 200 mm 80 – 400 mm 80 – 400 mm

132 136-137 139-140

50 – 205 kg 50 – 800 kg 50 – 350 kg

Standardowa pełna guma, czarna.  
(opis materiału na stronie 38)

Standardowa pełna guma, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Standardowa pełna guma, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

80° +5°/-10° Shore A

-25°C - +80° C

zadowalający

bardzo dobry

bardzo dobry

80° +5°/-10° Shore A

-25°C - +80° C

zadowalający

bardzo dobry

bardzo dobry

80° +5°/-10° Shore A

-20° C - +60° C

zadowalający

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Opony połączone z obręczą  
poprzez przetłoczenie.

Opony połączone z obręczą  
poprzez przetłoczenie.

Opona wtłaczana

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Obręcz z blachy stalowej, ocynko-
wana galwanicznie, pasywowana 
na niebiesko, nie zawiera chromu 
6 (Cr6).

Obręcz z blachy stalowej z piastą 
z rury stalowej, skręcana wzgl. 
centralnie wtłoczona, ocynkowana 
galwanicznie, pasywowana na 
niebiesko, nie zawiera chromu 
6 (Cr6).

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia polipropylen wzgl.  
poliamid, czarny wzgl.  
ciemnoszary.

n Łożysko igiełkowe n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Elektrycznie przewodząca (-EL) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Elektrycznie przewodząca (-EL) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe  
 (-XR) 
n Kolor obręczy czerwony (-ROT) 
n Kołpak STARLOCK® ze 
 stali nierdzewnej (ST-KA...) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Obręcz centralnie tłoczona:  
 specjalna konstrukcja odporna  
 na wstrząsy i uderzenia. 

 
Nagrodzony projekt (nagroda 
„Die gute Industrieform”)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koło 80 x 32 mm:  
 twardość bieżnika i opony  
 90°±5° Shore A 
n Koło VPE 260 x 85 mm:  
 twardość bieżnika i opony  
 55°±5° Shore A

Niebrudzący

70° ±5° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com
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VWSeria

Opony połączone z obręczą  
poprzez przetłoczenie.

Obręcz z blachy stalowej z piastą 
z rury stalowej, skręcana wzgl. 
centralnie tłoczona, ocynkowana 
galwanicznie, pasywowana na 
niebiesko, nie zawiera chromu 
6 (Cr6).

n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

154Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Guma miękka “Blickle Soft”,  
profil okrągły, czarna.  
Ø koła 260 mm dodatkowo z twar-
dym rdzeniem gumowym. 
(opis materiału na stronie 38)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Obręcz centralnie tłoczona:  
 specjalna konstrukcja odporna  
 na wstrząsy i uderzenia. 

Nagrodzony projekt (nagroda 
„Die gute Industrieform”)

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

125 – 260 mm

 50 – 200 kg

VWPP RD POEV

125 – 260 mm 100 – 280 mm  80 – 300 mm

156 158 164

 50 – 200 kg 100 – 650 kg 140 – 650 kg

Guma miękka “Blickle Soft”,  
profil okrągły, czarna. 
Ø koła 260 mm dodatkowo  
z twardym rdzeniem gumowym. 
(opis materiału na stronie 38)

Dwuskładnikowa pełna guma 
“Blickle Comfort”, twardy rdzeń 
gumowy i bieżnik o wysokiej 
elastyczność, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek łatwobieżny  
“Blickle EasyRoll”, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

50° +5° Shore A

-20° C - +60° C

dobry

doskonały

doskonały

65° ±4° Shore A

-25°C - +80° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

65° ±3° Shore A

-25°C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Opona wtłaczana Opony połączone z obręczą 
poprzez przetłoczenie.

Opona nawulkanizowana

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia polipropylen, czarny.

Obręcz z blachy stalowej z piastą 
z rury stalowej, skręcana wzgl. 
centralnie tłoczona, ocynkowana 
galwanicznie, pasywowana na 
niebiesko, nie zawiera chromu 
6 (Cr6).

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia poliamid, czarny.

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe  
 (-XR)  
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n Niebrudząca, szara opona,  
 56° Shore A (-VLI)  
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Niebrudząca, niebieska opona (-SB) 
n Elektrycznie przewodząca (-EL) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe (-XR) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe (-XK) 
n Uszczelnienia łożysk kulkowych (-KD) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe i  
 osłona z tworzywa sztucznego (-XKA)  
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Obręcz centralnie tłoczona:  
 specjalna konstrukcja odporna  
 na wstrząsy i uderzenia. 

Nagrodzony projekt (nagroda 
„Die gute Industrieform”)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Wariant elektrycznie  
 przewodzący (-EL) o zwiększo - 
 nym oporze toczenia.

OpcjonalnieNiebrudzący

50° +5° Shore A

-25°C - +80° C

dobry

doskonały

doskonały

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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ALEVSeria

Opona nawulkanizowana

Odlew ciśnieniowy z aluminium.

n Łożysko kulkowe

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Elektrycznie przewodząca (-EL) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

171, 445Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek łatwobieżny 
“Blickle EasyRoll”, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Wariant elektrycznie  
 przewodzący (-EL)  
 o zwiększonym oporze toczenia.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

100 – 250 mm

200 – 650 kg

SE GEV DS

 80 – 415 mm 250 – 620 mm  300 – 620 mm

180 187 189

200 – 1150 kg 725 – 3000 kg 1500 – 6000 kg

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek łatwobieżny 
“Blickle EasyRoll”, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek łatwobieżny, 
czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek łatwobieżny, 
czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

65° ±3° Shore A

-25°C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

65° ±3° Shore A

-25°C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

65° ±3° Shore A

-25°C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie Opcjonalnie –

Opona nawulkanizowana wzgl. 
wzmocniona drutem stalowym, 
wtłaczana.

Opona wzmocniona drutem 
stalowym, wtłaczana.

Opona wzmocniona drutem 
stalowym, wtłaczana.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Grubościenna obręcz z blachy 
stalo wej, potrójnie spawana, z piastą 
z rury stalowej, lakierowana, kolor 
antracyt. 
Koło Ø 80-125 mm: wysokiej jakości, 
odporny na uderzenia i wzmocniony 
poliamid, czarny.

Odlew z żeliwa szarego, ze 
smarowniczką, lakierowana, kolor 
antracyt.

Bardzo stabilna konstrukcja 
spawana ze stali, z piastą z rury 
stalowej i smarowniczką, lakiero-
wana, kolor antracyt.

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko kulkowe n Łożysko kulkowe

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Smarowniczka (-NI)

n Niebrudząca opona  
 w naturalnym kolorze (-SN) 
n Kołpak do kół zewnętrznych (-E) 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście (patrz seria GEVN) 
n Koło mocowane na piaście 
 (patrz seria GEVA)

n Kołpak do kół zewnętrznych (-E) 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście seria DSN

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Tarcza koła szczególnie  
 odporna na zanieczyszczenia, 
 wstrząsy i uderzenia. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 10 km/h.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Tarcza koła jest szersza o ok.  
 4 mm od podanej szerokości  
 opony. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości do  
 maks. 16 km/h.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości do  
 maks. 16 km/h.

OpcjonalnieNiebrudzący

65° ±3° Shore A

-25°C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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PSeria

Opona zamontowana na obręczy

Skręcana obręcz o płaskim profilu 
wzgl. potrójnie zespawana obręcz 
o wgłębionym profilu, ocynkowana 
galwanicznie, pasywowana na 
niebiesko, nie zawiera chromu 6 
(Cr6) lub lakierowana, srebrna.

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Odporna na przebicie, wypeł niona  
 pianką opona (-AG), nieco zredu- 
 kowane odkształcenie i komfort  
 jazdy. 
n Kołpak do kół zewnętrznych (-E) 
n Odporne na przebicie koło  
 z gumy miękkiej (patrz seria VW) 
n Koło mocowane na piaście  
 (patrz seria PA)

192-193Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Opony pneumatyczne o rzeźbie 
bieżnika rowkowej lub zygzako-
watej, 2 lub 4 warstwy osnowy, 
czarne. 
(opis materiału na stronie 38)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h. 
n Wymiary szerokości i Ø opony 
 mogą w trakcie eksploatacji  
 ulec zwiększeniu.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

180 – 490 mm

 75 – 525 kg

PS PK VLE

300 – 536 mm 200 – 400 mm 250 – 525 mm

195 197 202

450 – 1300 kg  75 – 250 kg 450 – 1885 kg

Opony pneumatyczne o rzeźbie 
bieżnika zygzakowatej,  
6 - 10 warstw osnowy, czarne. 
(opis materiału na stronie 38)

Opony pneumatyczne o rzeźbie 
bieżnika rowkowej lub zygzakowa-
tej, 2 warstwy osnowy, czarne. 
(opis materiału na stronie 38)

Superelastyczna pełna guma, opona 
składająca się z 2 wzgl. 3 komponentów, 
ciągliwo-twardy rdzeń gumowy, 
wzmocniona drutem stalowym, wysoko 
elastyczna, bieżnik odporny na ścieranie, 
czarna. (opis materiału na stronie 38)

60° ±5° Shore A

-25°C - +50° C

dobry

doskonały

doskonały

60° ±5° Shore A

-20° C - +40° C

dobry

doskonały

doskonały

70° ±4° Shore A

-25°C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

– Opcjonalnie Opcjonalnie

Opona zamontowana na obręczy Opona zamontowana na obręczy Opona wzmocniona drutem stalo-
wym, zamontowana na obręczy.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Ciężka obręcz z blachy stalowej, 
tłoczona i skręcana, ze wspawaną 
piastą z rury stalowej, ocynkowana 
galwanicznie, pasywowana 
na niebiesko, nie zawiera chromu 
6 (Cr6).

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia polipropylen, czarny.

Obręcz z blachy stalowej, tłoczona 
i skręcana, ze wspawaną piastą 
z rury stalowej lub obręczą sta-
lową o wzmocnionej konstrukcji, 
ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

n Łożysko kulkowe n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko kulkowe

n Kołpak do kół zewnętrznych (-E) n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Kolor obręczy czerwony (-ROT) 
n Odporne na przebicie koło 
 z gumy miękkiej (patrz seria  
 VWPP)

n Opona niebrudząca (-SN) 
n Antystatyczna, opona czarna 
 (-AS) 
n Kołpak do kół zewnętrznych (-E) 
n Koło mocowane na piaście  
 (patrz seria VLEA) 

n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 25 km/h. 
n Wymiary szerokości i Ø opony 
 mogą w trakcie eksploatacji  
 ulec zwiększeniu.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności.  
n Wymiary szerokości i Ø opony 
 mogą w trakcie eksploatacji  
 ulec zwiększeniu.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Wymiary szerokości i Ø opony 
 mogą w trakcie eksploatacji  
 ulec zwiększeniu. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 25 km/h. 
n Odporne na awarie i niewy- 
 magające konserwacji

OpcjonalnieNiebrudzący

60° ±5° Shore A

-25°C - +50° C

dobry

doskonały

doskonały

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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POTHSeria

Chemiczne wiązanie

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid, naturalny biały.

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Nierdzewne łożysko igiełkowe  
 (-XR) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK) 
n Uszczelnienia łożysk kulkowych  
 (-KD) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

213Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Wysokiej jakości, termoplastyczny 
poliuretan, ciemnoszary. 
(opis materiału na stronie 39)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności. 

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

 75 – 250 mm

200 – 1000 kg

ALST GST ALBS

 80 – 300 mm 125 – 300 mm  80 – 300 mm

222, 445 229 238

180 – 1150 kg 450 – 1800 kg 180 – 1150 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Softhane®,  
zielony. 
(opis materiału na stronie 39)

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Softhane®,  
zielony. 
(opis materiału na stronie 39)

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane® 
Soft, niebieski. 
(opis materiału na stronie 39)

75° +5° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

75° +5° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

75° +5° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

doskonały

bardzo dobry

bardzo dobry

Bieżnik nalany Bieżnik nalany Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Odlew ciśnieniowy z aluminium Odlew z żeliwa szarego, koła o Ø 
powyżej 160 mm wyposażone 
w smarowniczkę,  lakierowana,  
srebrna.

Odlew ciśnieniowy z aluminium

n Łożysko kulkowe n Łożysko kulkowe n Łożysko kulkowe

n Antystatyczne, niebrudzące,  
 szare (-AS) 
n Mocno zaokrąglony bieżnik (-CO) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście (patrz seria GSTN) 
n Koło mocowane na piaście  
 (patrz seria GSTA)

n Tarcza koła z poliamidu,  
 odporne na hydrolizę,  
 seria POBS 
n Mocno zaokrąglony bieżnik (-CO)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

Niebrudzący

94° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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ALTHSeria

Bieżnik nalany

Odlew ciśnieniowy z aluminium

n Łożysko kulkowe

n Antystatyczne, niebrudzące,  
 szare (-AS) 
n Mocno zaokrąglony bieżnik (-CO) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

246, 445-446Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

 80 – 250 mm

180 – 1000 kg

SETH VSTH/GTH VSB/GB

125 – 250 mm  35 – 1000 mm  80 – 1000 mm

254 258-259, 446 268-269, 447

500 – 1350 kg 100 – 30000 kg 400 – 30000 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

doskonały

dobry

dobry

Bieżnik nalany Bieżnik nalany Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Grubościenna obręcz z blachy sta-
lowej, potrójnie spawana, z piastą 
z rury stalowej, lakierowana,  
w kolorze srebrnym.

Seria VSTH: stal. 
Seria GTH: odlew z żeliwa 
szarego, koła o Ø powyżej 150 
mm wyposażone w smarowniczkę, 
lakierowane, w kolorze srebrnym.

Seria VSB: stal. 
Seria GB: odlew z żeliwa szarego, 
koła o Ø powyżej 150 mm 
wyposażone w smarowniczkę, 
lakierowane, w kolorze srebrnym.

n Łożysko kulkowe n Łożysko kulkowe 
n Łożysko baryłkowe

n Łożysko kulkowe 
n Łożysko baryłkowe

n Smarowniczka (-NI) n Antystatyczne, niebrudzące,  
 szare (-AS) 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście (patrz seria GTHN) 

n Tarcza koła z zagęszczonego  
 odlewu poliamidu, odporne  
 na hydrolizę, seria GSPOB 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście (patrz seria GBN) 
n Koło mocowane na piaście  
 (patrz seria GBA) 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Tarcza koła szczególnie  
 odporna na zanieczyszczenia,  
 wstrząsy i uderzenia.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

Niebrudzący

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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POSeria

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe 
n Łożysko kulkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Elektrycznie przewodzące,  
 niebrudzące, w kolorze szarym  
 (-ELS) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe (-XR) 
n Uszczelnienia łożysk  
 kulkowych (-KD) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe (-XK) 
n Smarowniczka (-NI) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

276-277, 445Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk 
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid, naturalny biały. 
(opis materiału na stronie 40)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności. 

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

50 – 300 mm

75 – 1500 kg

POW PPN SPO

100 – 125 mm 60 – 200 mm  75 – 250 mm

288 293 300-301

200 – 220 kg 80 – 450 kg 300 – 2000 kg

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia poliamid, biały. 
(opis materiału na stronie 40)

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia polipropylen, naturalny 
biały. 
(opis materiału na stronie 40)

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia poliamid, bardzo  
wytrzymała odmiana ciężka,  
naturalny biały. 
(opis materiału na stronie 40)

70° ±5° Shore D

-25°C - +80° C

bardzo dobry

dobry

zadowalający

60° ±5° Shore D

-20° C - +60° C

bardzo dobry

zadowalający

zadowalający

70° ±5° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Wysokoelastyczna poduszka 
pośrednia osadzona metodą 
wtryskową.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Wysokiej jakości, odporny 
na uderzenia poliamid, biały 
i wysokoelastyczna poduszka 
pośrednia z elastycznej pełnej 
gumy, czerwona.

n Łożysko igiełkowe 
n Centralne łożysko kulkowe (C)

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko igiełkowe

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe

n Nierdzewne łożysko igiełkowe  
  (-XR) 
n Uszczelnienia łożysk kulkowych  
 (-KD) 

n Elektrycznie przewodzące,  
 czarne (-EL) 
n Nierdzewne łożysko igiełkowe  
  (-XR) 
n Kolor czarny, seria PP 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n Smarowniczka (-NI) 
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK) 
n Osłona przeciwwłóknowa (-FA)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Dobre tłumienie hałasu,  
 pochłania wstrząsy i uderzenia. 
n W standardzie ze zintegrowaną 
 osłoną przeciwwłóknową  
 z tworzywa sztucznego. 
n Koło o konstrukcji typu sandwich

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +30° C następuje  
 spadek nośności. 

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności. 

Niebrudzący

70° ±5° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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GSPOSeria

n Łożysko kulkowe 
n Łożysko baryłkowe

n Łożysko ślizgowe do obciążeń 
 statycznych lub bardzo niskich  
 prędkości 
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK) 
n Łożysko baryłkowe (-PR) do  
 zastosowań wymagających  
 bardzo dużej wydajności pracy.

314Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporny na uderzenia, ciągliwo-
-twardy, wysoko zagęszczony 
odlew poliamidu, naturalny beż. 
(opis materiału na stronie 40)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Względnie wysoki nacisk na  
 podłoże.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

 35 – 1000 mm

100 – 50000 kg

G SVS SPK

 80 – 250 mm  65 – 300 mm  50 – 250 mm

320, 399 330 336

250 – 1400 kg 750 – 15000 kg 400 – 3500 kg

Odlew z żeliwa szarego, ze sma-
rowniczką, lakierowane,  
kolor srebrny. 
(opis materiału na stronie 40)

Stal ulepszana cieplnie,  
powierzchnia lekko oliwiona. 
(opis materiału na stronie 40)

Odlew z żeliwa szarego, koła  
o Ø powyżej 125 mm (bez kołnie-
rza) wyposażone w smarowniczkę, 
lakierowane, srebrne. 
(opis materiału na stronie 40)

180 – 220 HB

-100° C - +600° C

doskonały

wystarczający

wystarczający

190 – 230 HB

-25°C - +120° C

doskonały

wystarczający

wystarczający

180 – 220 HB

-100° C - +600° C

doskonały

wystarczający

wystarczający

Patrz opis materiału, strona 40 Patrz opis materiału, strona 40 Patrz opis materiału, strona 40

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe 
n Odporne na wysoką temperaturę  
 łożysko kulkowe (IK)

n Łożysko kulkowe n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko baryłkowe (-PR) do  
 zastosowań wymagających  
 bardzo dużej wydajności pracy.

n Odporne na wysoką temperaturę  
 łożysko kulkowe (łożysko do  
 wózków piekarniczych, -IK),  
 Odporność na temperaturę:  
 -30° C do +300° C, przy  
 zredukowaniu nośności  
 o 50%: +300° C.

n Względnie wysoki nacisk  
 na podłoże. 
n Łożysko ślizgowe: należy  
 pamiętać o regularnym  
 smarowaniu.

n Względnie wysoki nacisk  
 na podłoże. 

n Kołnierz i powierzchnia toczona  
 są przetaczane.  
 Wznios powierzchni toczonej  
 względem osi koła ok. 3°. 
n Łożysko ślizgowe: należy  
 pamiętać o regularnym  
 smarowaniu. 
n Podane nośności dotyczą  
 profili szyn A 45, A 55 (DIN 536).

Niebrudzący

80° ±3° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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SPKGSPOSeria

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe

n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK) 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście, seria SPKGSPON 
n Z obudową stałą

338Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporny na uderzenia, ciągliwo-
-twardy, wysoko zagęszczony 
odlew poliamidu, naturalny beż. 
(opis materiału na stronie 40)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Wznios powierzchni toczonej  
 względem osi koła ok. 3°. 
n Podane nośności dotyczą  
 profili szyn A 45, A 55  
 (DIN 536).

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

 50 – 250 mm

220 – 3000 kg

SPKVS DSPKGSPO DSPK

 50 – 400 mm 50 – 200 mm  50 – 200 mm

339 340 341

500 – 9000 kg 50 – 700 kg 120 – 1200 kg

Stal ulepszana cieplnie,  
powierzchnia lekko oliwiona. 
(opis materiału na stronie 40)

Odporny na uderzenia, ciągliwo-
-twardy, wysoko zagęszczony 
odlew poliamidu, naturalny beż. 
(opis materiału na stronie 40)

Stal ulepszana cieplnie,  
powierzchnia lekko oliwiona. 
(opis materiału na stronie 40)

190 – 230 HB

-25°C - +120° C

doskonały

wystarczający

wystarczający

80° ±3° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

190 – 230 HB

-25°C - +120° C

doskonały

wystarczający

wystarczający

Patrz opis materiału, strona 40 Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz opis materiału, strona 40

n Łożysko kulkowe n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe

n Łożysko kulkowe

n Odporne na wysoką temperaturę 
 łożysko kulkowe (łożysko do  
 wózków piekarniczych, -IK) 
n Łożysko baryłkowe (-PR) do  
 zastosowań wymagających  
 bardzo dużej wydajności pracy. 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście (patrz seria SPKVSN) 
n Z obudową stałą

n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK) 
n Z obudową stałą

n Z obudową stałą

n Wznios powierzchni toczonej  
 względem osi koła ok. 3°. 
n Podane nośności dotyczą  
 profili szyn A 45, A 55  
 i A 65 (DIN 536).

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Względnie wysoki nacisk  
 na podłoże.

n Względnie wysoki nacisk  
 na podłoże.

Niebrudzący

80° ±3° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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VEHISeria

Opony połączone z obręczą 
poprzez przetłoczenie.

Obręcz z blachy stalowej, ocynko-
wana galwanicznie, pasywowana 
na niebiesko, nie zawiera chromu 
6 (Cr6).

n Łożysko igiełkowe

378Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk 
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Pełna guma odporna na wysoką 
temperaturę Blickle TempLine® 
Basic, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Odporność chemiczna Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pozostałe informacje n Przy dłuższych postojach  
 w wysokiej temperaturze może  
 dojść do nieznacznego spłasz- 
 czenia opony. Podczas jazdy  
 z obciążeniem spłaszczenia te  
 szybko ulegają zniwelowaniu. 
n Wysokie temperatury mogą  
 nieco zmienić pasywację obręczy 
 stalowej, ochrona przed korozją  
 jest nadal zapewniona.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

100 – 200 mm

 65 – 180 kg

POSI/ALSI VKHT POHI

100 – 125 mm 100 mm  80 – 200 mm

381 386 389

 80 – 120 kg 100 kg 180 – 600 kg

Wysoce odporna na wysoką 
temperaturę guma silikonowa 
Blickle TempLine® Comfort, 
czarna. 
(opis materiału na stronie 39)

Odporna na wysoką temperaturę 
pełna guma Blickle TempLine® 
Special, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wysoce odporny na 
wysoką temperaturę poliamid 
Blickle TempLine® Performance, 
szary. 
(opis materiału na stronie 40)

75° ±4° Shore A

-25°C - +250° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

85° ±5° Shore A

-30° C - +260° C

zadowalający

dobry

dobry

85° ±5° Shore D

-25°C - +250° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

–

Opona nawulkanizowana Opona wtłaczana

Patrz opis materiału,  
strona 39

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Seria POSI: wysokiej jakości, 
odporny na uderzenia i wysoce 
odporny na wysoką temperaturę 
poliamid, szary. 
Seria ALSI: odlew ciśnieniowy 
z aluminium.

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wysoce odporny na 
wysoką temperaturę poliamid, 
czarny.

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe ze specjalnym 
 smarem odpornym na wysoką  
 temperaturę (HK) 

n Łożysko ślizgowe n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe ze specjalnym 
 smarem odpornym na wysoką  
 temperaturę (HK)

n Niebrudząca, szara opona (-SG) 
n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (XAT)

n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (XAT)

n Kolor naturalny, odporność na  
 wysoką temperaturę od -30° C  
 do +170° C, Seria POH 
n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (XAT) 
n Łożysko kulkowe ze specjalnym  
 smarem odpornym na wysoką  
 temperaturę (-HXK)

n Seria POSI: nadaje się do  
 stosowania w autoklawie 
n ALSI 100/8HKA: łożysko  
 kulkowe ze specjalnym smarem 
 odpornym na wysoką tempera- 
 turę (HK) i osłoną łożyska.

n Nadaje się do stosowania  
 w autoklawie w przypadku  
 wersji z łożyskiem ślizgowym  
 i wariantu z nierdzewnym 
 łożyskiem kulkowym ze  
 specjalnym smarem odpornym  
 na wysoką temperaturę (-HXK)

–Niebrudzący

80° ±5° Shore A

-25°C - +200° C

zadowalający

bardzo dobry

bardzo dobry

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Stopień ochrony podłoża

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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PHNSeria

n Łożysko ślizgowe 
n Łożysko kulkowe ze specjalnym  
 smarem odp. na wysoką temp. (HK)
n Odporne na wysoką temperaturę  
 łożysko kulkowe (IK)
n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (XAT)

394Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk 
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Żywica fenolowa Blickle  
TempLine® Classic, czarna. 
(opis materiału na stronie 40)

Odporność chemiczna Patrz opis materiału, strona 40

Pozostałe informacje n Koła nadają się jedynie  
 warunkowo do szorstkich  
 podłoży i przejazdów przez  
 progi.

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

 80 – 200 mm

100 – 500 kg

Niebrudzący

90° ±5° Shore D

-35°C - +260° C
krótkotrwale do +300° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

FTH

30 – 75 mm

430

20 – 125 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Bieżnik nalany bezpośrednio na 
łożysko kulkowe.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n Łożysko kulkowe

n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

FSTH

40 – 125 mm

431

45 – 330 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Stal

n Łożysko kulkowe

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

FPOB

Bieżnik nalany

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia poliamid, czarny.

n Łożysko kulkowe

n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

432

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 10 km/h. 
n Odporne na hydrolizę

80 – 125 mm

130 – 300 kg

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C

doskonały

dobry

dobry

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Seria

Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporność chemiczna

Pozostałe informacje

Ø koła 

Nośność

Bieżnik/opona

Niebrudzący

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

FPTH

60 – 125 mm

433

110 – 290 kg

Wysokiej jakości, termoplastyczny 
poliuretan, ciemnoszary. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Chemiczne wiązanie

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid, srebrnoszary.

n Łożysko kulkowe

n Przewodzące elektrycznie,  
 niebrudzące (-ELS)  
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności.  
n Odporne na hydrolizę

FPU

25 – 60 mm

434

20 – 120 kg

Wysokiej jakości, termoplastyczny 
poliuretan, ciemnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

98° ±2° Shore A

-25°C - +70° C
krótkotrwale do +90° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Bieżnik nałożony wtryskowo bez-
pośrednio na łożysko kulkowe.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n Łożysko kulkowe

n Przewodzące elektrycznie,  
 niebrudzące (-ELS)  
n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności. 

FPO

25 – 125 mm

435

30 – 400 kg

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid, naturalny biały. 
(opis materiału na stronie 40)

70° ± 5° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Bieżnik nałożony wtryskowo bez-
pośrednio na łożysko kulkowe.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n Łożysko kulkowe

n Przewodzące elektrycznie,  
 niebrudzące (-ELS)  
n Nierdzewne łożysko kulkowe 
 (-XK)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności. 

HTH

 60 – 90 mm

438-440

180 – 900 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Stal wzgl. odlew z żeliwa szarego.

n Łożysko kulkowe 
n Tarcza koła bez łożyska  
 kulkowego (z gniazdem łożyska)

n Z poliuretanowym bieżnikiem  
 Blickle Softhane®, seria HST 
n Wersja zabezpieczona przed  
 bryzgami i strumieniami wody  
 (patrz seria HTHW)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Seria

Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk 
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporność chemiczna

Pozostałe informacje

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

Niebrudzący

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

HB

 80 – 85 mm

441

440 – 760 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C
krótkotrwale do +90° C

doskonały

dobry

dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Stal wzgl. odlew z żeliwa szarego.

n Łożysko kulkowe 
n Tarcza koła bez łożyska  
 kulkowego (z gniazdem łożyska)

n Tarcza koła z poliamidu,  
 odporne na hydrolizę,  
 seria HPOB 
n Wersja zabezpieczona przed  
 bryzgami i strumieniami wody,  
 seria HBW

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

HTHW

Bieżnik nalany

Stal wzgl. odlew z żeliwa szarego.

n Łożysko kulkowe, zabezpieczone 
 przed bryzgami i strumieniami  
 wody przez poliamidową tuleję

n Z bieżnikiem poliuretanowym  
 Blickle Softhane®, seria HSTW 
n Z bieżnikiem poliuretanowym  
 Blickle Besthane®, seria HBW

442-443

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

 82 – 85 mm

440 – 840 kg

92° ±3° Shore A

-25°C - +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

HPO

 80 – 85 mm

444

420 – 1100 kg

Wysokiej jakości, odporny na ude-
rzenia poliamid, naturalny biały. 
(opis materiału na stronie 40)

70° ±5° Shore D

-25°C - +80° C

doskonały

zadowalający

zadowalający

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n Łożysko kulkowe

n Nierdzewne łożysko kulkowe  
 (-XK) 
n Z zagęszczonego odlewu  
 poliamidu, do zastosowań  
 z podwyższoną nośnością  
 (patrz seria GSPO)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +35° C następuje  
 spadek nośności. 

RTH

200 – 270 mm

448-457

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

dobry

dobry

dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Stal wzgl. odlew z żeliwa szarego 
lub z żeliwa z grafitem kulkowym

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koła napędowe są odpowiednie  
 dla nr producentów  
 wymienionych na stronach  
 448-457.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Seria

Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporność chemiczna

Pozostałe informacje

Ø koła 

Nośność

Bieżnik/opona

Niebrudzący

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

RB

Bieżnik nalany

Odlew z żeliwa szarego wzgl. 
z żeliwa z grafitem kulkowym.

448-453, 456-457

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koła napędowe są odpowiednie  
 dla nr producentów wymienio- 
 nych na stronach 448-453,  
 456-457.

230 – 343 mm

92° ±3° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

REV

215 – 254 mm

448-454, 456

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek napędowy, czarna. 
REV 215x82/60-5-SG: szara, 
niebrudząca. 
(opis materiału na stronie 38)

70° ±5° Shore A

-30° C - +80° C
krótkotrwale do +100° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie

Opona nawulkanizowana wzgl. 
wtłaczana

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Odlew z żeliwa szarego wzgl. 
z żeliwa z grafitem kulkowym.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Koła napędowe są odpowiednie  
 dla nr producentów wymienio- 
 nych na stronach 448-454 i 456.

GEVN

160 – 620 mm

460

250 – 3000 kg

Wysokiej jakości elastyczna pełna 
guma, gatunek napędowy, z pier-
ścieniem stalowym, czarna. Ø koła 
400 i 500 mm: gatunek łatwobieżny, 
wzmocniona drutem stalowym. 
(opis materiału na stronie 38)

65° ±3° Shore A

-30° C - +80° C
krótkotrwale do +100° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

–

Opona wzmocniona drutem 
stalowym wzgl. wtłaczana opaska 
na pierścieniu stalowym.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Odlew z żeliwa szarego, otwór pod 
oś i wpust w piaście wg DIN 6885, 
lakierowana, kolor antracyt.

n	Z pierścieniem stalowym w  
 gatunku koła ciernego (-STR)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Tarcza koła jest szersza o ok.  
 4 mm od podanej szerokości  
 opony. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

GSTN

 75 – 500 mm

461

200 – 4200 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Softhane®,  
zielony. 
(opis materiału na stronie 39)

75° +5° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Odlew z żeliwa szarego, otwór pod 
oś i wpust w piaście wg DIN 6885, 
lakierowana, srebrna.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Seria

Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporność chemiczna

Pozostałe informacje

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

Niebrudzący

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

GEVA

250 – 620 mm

467

525 – 3000 kg

Wysokiej jakości pełna elastyczna 
guma, gatunek łatwobieżny, 
czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

65° ±3° Shore A

-30° C - +80° C 
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

–

Opona wzmocniona drutem 
stalowym, wtłaczana.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Odlew z żeliwa szarego, 
z otworem centralnym, otworami 
mocującymi posiadającymi pogłę-
bienia, umożliwiającymi montaż na 
typowych piastach kołnierzowych, 
lakierowana, kolor antracyt.

n Opaska na pierścieniu stalowym  
 w gatunku napędowym (-STA)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

SPKVSN

 200 – 300 mm

466

2500 – 7000 kg

Stal ulepszana cieplnie,  
powierzchnia lekko oliwiona, otwór 
pod oś i wpust w piaście  
wg DIN 6885. 
(opis materiału na stronie 40)

190 – 230 HB

-30° C - +300° C

doskonały

wystarczający

wystarczający

Patrz opis materiału, strona 40

n Wznios powierzchni toczonej  
 względem osi koła ok. 3°. 
n Podane nośności dotyczą  
 profili szyn A 45, A 55  
 i A 65 (DIN 536). 
n Redukcja nośności  
 o 50% przy +300° C.

GTHN

 75 – 1000 mm

462-463

300 – 25000 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Odlew z żeliwa szarego, otwór pod 
oś i wpust w piaście wg DIN 6885, 
lakierowana, srebrna.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

GBN

Bieżnik nalany

Odlew z żeliwa szarego, otwór pod 
oś i wpust w piaście wg DIN 6885, 
lakierowana, srebrna.

464-465

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

100 – 1000 mm

350 – 25000 kg

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C,
krótkotrwale do +90° C

doskonały

dobry

dobry

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Seria

Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporność chemiczna

Pozostałe informacje

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

Niebrudzący

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

VLEA

405 – 525 mm

471

950 – 1885 kg

Superelastyczna pełna guma, opona 
składająca się z 3 komponentów, 
ciągliwo-twardy rdzeń gumowy, 
wzmocniona drutem stalowym, 
wysokoelastyczna poduszka pośrednia 
i odporny na ścieranie bieżnik, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

70° ±4° Shore A

-30° C - +80° C
krótkotrwale do +100° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie

Opona wzmocniona drutem stalo-
wym, zamontowana na obręczy.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Obręcz z blachy stalowej o płaskim 
profilu, tłoczona i skręcana, 
z otworem centralnym, otworami mo-
cującymi posiadającymi pogłębienia, 
umożliwiającymi montaż na typowych 
piastach kołnierzowych, ocynkowana 
galwanicznie, pasywowana na niebie-
sko, nie zawiera chromu 6 (Cr6).

n Opona niebrudząca (-SN) 
n Antystatyczna, opona czarna 
 (-AS) 
n Koło napędowe z wpustem  
 w piaście seria VLEN

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 25 km/h. 
n Wymiary szerokości i Ø opony 
 mogą w trakcie eksploatacji  
 ulec zwiększeniu. 
n Odporna na przebicie i niewy- 
 magająca konserwacji.

PA

400 – 536 mm

470

250 – 1300 kg

Opony pneumatyczne o rzeźbie 
bieżnika rowkowej lub zygzakowa-
tej, 2 - 10 warstw osnowy, czarne. 
(opis materiału na stronie 38)

60° ±5° Shore A

-30° C – +50° C

dobry

doskonały

doskonały

–

Opona zamontowana na obręczy

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Obręcz z blachy stalowej z otworem 
centralnym, otworami mocującymi 
posiadającymi pogłębienia, umoż-
liwiającymi montaż na typowych 
piastach kołnierzowych, ocynkowana 
galwanicznie, pasywo wan a na nie-
biesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6) 
wzgl. lakierowana, kolor srebrny.

n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do 25 km/h. 
n Wymiary szerokości i Ø opony 
 mogą w trakcie eksploatacji  
 ulec zwiększeniu.

GBA

Bieżnik nalany

Odlew z żeliwa szarego, z otworem 
centralnym, otworami mocującymi 
posiadającymi pogłębienia, umoż-
liwiającymi montaż na typowych 
piastach kołnierzowych.

469

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

200 – 400 mm

900 – 3400 kg

92° ±3° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

doskonały

dobry

dobry

GSTA

200 – 400 mm

468

700 – 2500 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Softhane®,  
zielony. 
(opis materiału na stronie 39)

75° +5° Shore A

-30° C - +70° C 
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”, 
strony 36-37

Odlew z żeliwa szarego, z otworem 
centralnym, otworami mocującymi 
posiadającymi pogłębienia, umoż-
liwiającymi montaż na typowych 
piastach kołnierzowych.

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności. 

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Seria

Strona

Warianty/wyposażenie

Typy łożysk
(patrz strony 60-61)

Tarcza koła/obręcz

Połączenie bieżnika/opony 
z tarczą koła/obręczą

Odporność chemiczna

Pozostałe informacje

Ø koła

Nośność

Bieżnik/opona

Niebrudzący

Twardość bieżnika i opony

Odporność temperaturowa

Opór toczenia

Poziom głośności użytkowania

Ochrona podłoża

www.blickle.com

BB

125 – 750 mm

478-479

420 – 10000 kg

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Besthane®,  
brązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

92° ±3° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

doskonały

dobry

dobry

Bieżnik nalany

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Pierścień stalowy

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Odpowiednie do tarcz kół 
 o średnicy zewnętrznej h11. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

BTH

Bieżnik nalany

Pierścień stalowy

477

Wysokiej jakości elastomer 
poliuretanowy Blickle Extrathane®,  
jasnobrązowy. 
(opis materiału na stronie 39)

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +40° C następuje  
 spadek nośności.  
n Odpowiednie do tarcz kół 
 o średnicy zewnętrznej h11.

125 – 610 mm

420 – 6000 kg

92° ±3° Shore A

-30° C – +70° C
krótkotrwale do +90° C

bardzo dobry

dobry

dobry

BEV

125 – 620 mm

475-476

160 – 4650 kg

Elastyczna opaska z pełnej gumy, 
czarna. 
Wersja ZDG: wzmocniona drutem 
stalowym, gatunek łatwobieżny. 
Wersja ZST: gatunek napędowy. 
(opis materiału na stronie 38)

65° ±3° Shore A

-30° C - +80° C
krótkotrwale do +100° C

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie

Wersja ZST: bieżnik nawulkani-
zowany.

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

Wersja ZST: pierścień stalowy.

n Opona niebrudząca o natural- 
 nym kolorze (-SN)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Odpowiednie do tarcz kół 
 o średnicy zewnętrznej h11. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 16 km/h.

BSEV

250 – 525 mm

474

400 – 1885 kg

Superelastyczna pełna guma, 
opona skł. się z 2 wzgl. 3 kom-
ponentów, ciągliwo-twardy rdzeń 
gumowy, wzm.  drutem stalowym, 
wysokoelastyczny bieżnik odporny 
na ścieranie, czarna. 
(opis materiału na stronie 38)

70° ±4° Shore A

-30° C - +80° C
krótkotrwale do +100° C

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Opcjonalnie

Patrz „Odporność chemiczna”,  
strony 36-37

n Opona niebrudząca (-SN)

n W temperaturze otoczenia  
 powyżej +60° C następuje  
 spadek nośności.  
n Opona jest odpowiednia dla  
 standardowych obręczy poda- 
 nych w tabeli na stronie 474. 
n Przy zredukowanej nośności  
 dopuszczalne są prędkości  
 do maks. 25 km/h.

RoHS
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Łożysko ślizgowe
(“G” w symbolu)

Łożysko igiełkowe
(“R” w symbolu)

Łożysko koła ma istotne znaczenie dla jego 
właściwości tocznych, a tym samym dla 
zdolności ruchowych sprzętu, maszyny itp.
Musi ono spełniać niezbędne wymagania 
dotyczące nośności, długości zastosowania, 
odporności na wpływy środowiska, oporów 
ruszania z miejsca i toczenia lub ewentual-
nych innych kryteriów.

Łożyska ślizgowe są łożyskami prostymi, 
korzystnymi cenowo i wytrzymałymi.  
Ponadto są odporne na korozję i przy 
zastosowaniu w normalnych warunkach nie 
wymagają konserwacji.
Łożyska ślizgowe stosuje się przede wszyst-
kim w zestawach kołowych aparaturowych 
i do urządzeń transportowych, ponieważ są 
one używane z niewielką prędkością i niezbyt 
często.
W kołach z piastami z rury stalowej stosuje 
się tulejki łożyska ślizgowego wykonane 
z poliamidu.
Przy wysokich prędkościach i przy dużym 
obciążeniu łożyska mogą się przegrzewać. 
Koła żeliwne z łożyskowaniem ślizgowym 
muszą być smarowane systematycznie.

Łożyska igiełkowe są mocne, trwałe,  
przeważnie nie wymagają konserwacji,  
a do ich zamontowania potrzebna jest 
niewielka ilość miejsca.
Łożyska igiełkowe (zwane także rolkowy-
mi lub wałeczkowymi) mają niewielki luz 
promieniowy i znajdują zastosowanie przede 
wszystkim w zestawach kołowych do urzą-
dzeń transportowych.
Łożysko igiełkowe składa się ze stalowych 
wałeczków, umieszczonych w plastikowym 
lub stalowym koszyczku. Wałeczki te toczą 
się pomiędzy osią a piastą koła. Ponieważ 
w czasie obrotów wokół osi nie występuje 
tarcie ślizgowe, lecz toczne, powstający opór 
toczenia koła jest względnie niski, również 
przy większych obciążeniach.
Łożyska igiełkowe zabezpieczone są smarem 
długotrwałym i przy zastosowaniu w normal-
nych warunkach nie wymagają konserwacji.
Oprócz wersji standardowej dostępne są 
także łożyska igiełkowe nierdzewne (-XR 
w symbolu).

Centralne łożysko kulkowe (C) 
z osłoną łożyska kulkowego
(“K” w symbolu)

Centralne łożysko kulkowe zapewnia precy-
zyjny, lekki bieg i dobre uszczelnienie.
Łożyska te stosuje się zazwyczaj w kołach 
z tworzywa sztucznego z niewielkim  
obciążeniem i w rolkach prowadzących. 
Łożysko kulkowe jest centralnie zatopione  
w tarczy koła.
Standardowo centralne łożysko kulkowe jest 
wyposażone w dwie tarcze uszczelniające 
(uszczelnienie przylegające, tzw. łożyska 
2RS).
Łożyska kulkowe zabezpieczone są smarem 
długotrwałym i przy zastosowaniu w normal-
nych warunkach nie wymagają konserwacji.

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Centralne łożysko kulkowe (C) 
z dodatkowym uszczelnieniem 
łożyska kulkowego (“KD” w symbolu)

Łożysko kulkowe
(“K” w symbolu)

Dla szczególnych wymagań względem 
szczelności łożysk kulkowych, w przypadku 
zastosowania w warunkach sprzyjających 
korozji w środowisku mokrym, dostępne jest 
specjalne dodatkowe uszczelnienie łożysk. 
Kombinacja tarcz uszczelniających łożyska 
kulkowe (uszczelnienia przylegające, tzw. 
łożyska 2RS), uszczelnienia szczelinowego 
i dodatkowego uszczelnienia przylegającego 
zapewnia łożysku kulkowemu optymalną 
ochronę przed bryzgami wody i brudem. Koła 
z dodatkowym uszczelnieniem łożyska kulko-
wego nadają się do czyszczenia maszyno-
wego. Uszczelnienie przylegające powoduje 
nieznaczne zwiększenie oporu toczenia.
Łożyska kulkowe zabezpieczone są smarem 
długotrwałym i przy zastosowaniu w normal-
nych warunkach nie wymagają konserwacji.

Łożyskowanie koła za pomocą jednorzędo-
wego łożyska kulkowego (zwanego także 
łożyskiem kulkowym precyzyjnym) spełnia 
najwyższe wymagania dotyczące nośności, 
właściwości tocznych (także przy wyższych 
prędkościach) i odporności na wpływy 
środowiska. Jednorzędowe łożyska kulkowe 
mają najmniejszy luz i znajdują zastosowa-
nie przede wszystkim w skomplikowanych 
technicznie zestawach kołowych do urządzeń 
transportowych i zestawach kołowych do 
dużych obciążeń. Jako zabezpieczenie 
przed pyłem służy osłonka (uszczelnienie 
nieprzylegające, tzw. łożyska Z). Dla spe-
cjalnych zastosowań łożyska kulkowe mogą 
być wyposażone w jedną lub dwie tarcze 
uszczelniające (uszczelnienie przylegające, 
tzw. łożyska RS wzgl. 2RS). Łożysk kulkowych 
uszczelnionych (RS, 2RS) nie wolno smaro-
wać, gdyż łożysko może zostać w ten sposób 
uszkodzone. 
Jednorzędowe łożyska kulkowe zabez-
pieczone są smarem długotrwałym i przy 
zastosowaniu w normalnych warunkach nie 
wymagają konserwacji. 
Standardowo w piaście montuje się dwa łoży-
ska kulkowe. Pierścienie wewnętrzne łożysk 
kulkowych oddzielone są tulejką dystansową, 
tak aby można było mocno dokręcić koło 
w mocowaniu. 
Oprócz wersji standardowej dostępne są 
także łożyska kulkowe nierdzewne (-XK 
w symbolu), zabezpieczone specjalnym 
smarem odpornym na wysoką tempe-
raturę (symbol -HK wzgl. -HXK w wersji 
nierdzewnej) lub łożyska kulkowe odporne 
na wysoką temperaturę (łożyska do wózków 
piekarniczych, symbol -IK). 
Łożyska kulkowe odporne na wysoką tem-
peraturę przy zredukowanej nośności nadają 
się do stosowania w temperaturze od -30° C 
do + 300° C.

Dla szczególnych wymagań względem 
szczelności łożysk kulkowych, w przypadku 
zastosowania w warunkach sprzyjających 
korozji w środowisku mokrym, dostępne jest 
specjalne dodatkowe uszczelnienie łożysk. 
Kombinacja tarcz uszczelniających łożyska 
kulkowe (uszczelnienia przylegające, tzw. 
łożyska 2RS), uszczelnienia szczelinowego 
i dodatkowego uszczelnienia przylegającego 
zapewnia łożyskom kulkowym optymalną 
ochronę przed bryzgami wody i brudem. Koła 
z dodatkowym uszczelnieniem łożyska kulko-
wego nadają się do czyszczenia maszyno-
wego. Uszczelnienie przylegające powoduje 
nieznaczne zwiększenie oporu toczenia.
Średnica otworu pod oś zmniejsza się, 
a długość montażowa zwiększa się o 2 mm, 
ponieważ elementy uszczelniające przejmują 
funkcję tulei kołnierzowych. 
Koła z uszczelnieniem łożysk kulkowych moż-
na bez problemów montować w obudowie 
skrętnej lub stałej. 
Dla zastosowań jako koła zewnętrzne,  
z powodu małego otworu pod oś, wersje  
z uszczelnieniem są odpowiednie tylko 
w niektórych przypadkach.
W przypadku osłony łożyska kulkowego 
(symbol -HKA, -XKA) w przeciwieństwie do 
uszczelnienia łożyska kulkowego rezygnuje 
się z dodatkowego przylegającego gumowego 
pierścienia uszczelniającego.
Wariant -XKA ze względu na nierdzewne 
łożysko kulkowe również nadaje się do 
czyszczenia maszynowego.

Łożysko baryłkowe
(“PR” w symbolu)

Łożyska baryłkowe posiadają dwa rzędy 
baryłek o dużej powierzchni stykowej 
elementów tocznych i dzięki temu osiągają 
bardzo dużą nośność przy względnie małych 
rozmiarach.
Łożyska baryłkowe mogą poruszać się pod 
kątem i są dzięki temu niewrażliwe na wygię-
cie osi. Wyjątkowo duża nośność umożliwia 
im pracę przy bardzo dużych obciążeniach. 
Z tego względu łożyska baryłkowe stosuje się 
w zestawach kołowych do dużych obciążeń, 
szczególnie przy konstrukcjach budowlanych 
(praca trójzmianowa).
Standardowo w piaście montuje się dwa 
łożyska baryłkowe. Pierścienie wewnętrzne 
łożysk baryłkowych oddzielone są tulejką 
dystansową, tak aby można było mocno 
dokręcić koło w mocowaniu.
Łożyska baryłkowe w standardzie nie 
posiadają uszczelnienia. Na życzenie do-
stępne są specjalne uszczelnienia do łożysk 
baryłkowych.

Łożysko kulkowe z dodatkowym 
uszczelnieniem łożyska  
kulkowego (“KD” w symbolu)
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Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LRA/LKRA
Obudowa skrętna aparaturowa 
z otworem centralnym

LPA/LKPA
Obudowa skrętna aparaturowa 
z mocowaniem na płytę

LMDA
Podwójna obudowa skrętna  
aparaturowa z otworem  
centralnym

Seria

Powierzchnia

do 150 kg

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Inne kolory (elektrostatyczna  
 powłoka proszkowa)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +130° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

35 – 150 mm

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego 
dociskania i zawalcowania  
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska. 
 
Dźwignia blokady: 
Seria LPA: tworzywo sztuczne 
Seria LKPA: stal

n Trzpień gwintowany (-GS10/-GS12)
n Trzpień wstawiany (-ES)
n Adapter z tworzywa sztucznego  
 (patrz str. 111)
n Mocowanie rozporowe do profili  
 okrągłych i kwadratowych (str. 111)
n Inne kolory (elektrostatyczna  
 powłoka proszkowa) 
n Odbojnik (patrz str. 111)

Otwór centralny Otwór centralny

-30° C do +130° C -30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego 
dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska. 
 
Dźwignia blokady: 
Seria LRA: tworzywo sztuczne 
Seria LKRA: stal

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej.  
Głowica skrętna dociśnięta i 
zawalcowana. 

Dźwignia blokady: tworzywo 
sztuczne.

do 150 kg do 100 kg

35 – 150 mm 50 – 75 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BRA, BKRA BPA, BKPA

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni. Mocowanie przy użyciu śruby lub 

wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LDA
Podwójna obudowa skrętna  
aparaturowa z mocowaniem  
na płytę

Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej.  
Głowica skrętna dociśnięta i 
zawalcowana. 
 
Dźwignia blokady: tworzywo 
sztuczne.

do 100 kg

50 – 75 mm

Obudowy stałe pod względem 
wymiarów i nośności są identyczne 
z odpowiadającymi im obudowami 
skrętnymi, rozmiar płyty w niektórych 
zestawach stałych jest jednakże nieco 
większa niż w odpowiadających im 
zestawach skrętnych.

www.blickle.com
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LWK/LWG
Obudowa skrętna z tworzywa 
sztucznego z otworem central-
nym

LWK/LWG
Obudowa skrętna z tworzywa 
sztucznego z mocowaniem na 
płytę

LWK/LWG
Obudowa skrętna z tworzywa 
sztucznego z trzpieniem

Seria

Powierzchnia

do 110 kg

LWK: szarobiała RAL 9002
LWG: srebrnoszara RAL 7001

Uszczelnienie głowicy skrętnej

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Elektrycznie przewodząca (-ELS)
n Trzpień gwintowany  
 (-GS10/-GS12)
n Mocowanie rozporowe do  
 profili okrągłych i kwadratowych 
 (patrz str. 126)
n Inny kolor
n Odbojnik (patrz str. 127)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -20° C do +70° C 
krótkotrwale do +100° C

Typ mocowania Otwór centralny

100 – 125 mm

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wzmacniany poliamid, 
zatopione, podwójnie uszczelnione 
jednorzędowe łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej. 
Nowoczesna stylistyka o ładnym 
kształcie.

n Elektrycznie przewodząca (-ELS) 
n Rozmiar płyty 78x66 mm (-P28)
n Blokada kierunku połączona  
 z blokadą koła (1 x 360°)  
 (-RIFI)
n Inny kolor

n Elektrycznie przewodząca (-ELS)
n Blokada kierunku połączona  
 z blokadą koła (1 x 360°)  
 (-RIFI)
n Inny kolor

Mocowanie na płytę Trzpień

-20° C do +70° C 
krótkotrwale do +100° C

-20° C do +70° C 
krótkotrwale do +100° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

LWK: szarobiała RAL 9002
LWG: srebrnoszara RAL 7001 
Stalowa płyta mocująca: cynkowana

LWK: szarobiała RAL 9002
LWG: srebrnoszara RAL 7001 
Trzpień stalowy: cynkowana

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wzmacniany poliamid, 
zatopione, podwójnie uszczelnione 
jednorzędowe łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej. 
Nowoczesna stylistyka o ładnym 
kształcie.

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wzmacniany poliamid, 
zatopione, podwójnie uszczelnione 
jednorzędowe łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, ze skręconym 
i zabezpieczonym stalowym 
trzpieniem wstawianym. 
Nowoczesna stylistyka o ładnym 
kształcie.

do 110 kg do 110 kg

100 – 125 mm 100 – 125 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LWKX/LWGX
Obudowa skrętna z tworzywa 
sztucznego, nierdzewna, 
z otworem centralnym

n Elektrycznie przewodząca (-ELS)
n Trzpień gwintowany  
 (-GSX10/-GSX12)
n Mocowanie rozporowe do  
 profili okrągłych i kwadratowych 
 (patrz str. 126)
n Inny kolor
n Odbojnik (patrz str. 127)

Otwór centralny

-20° C do +70° C, 
krótkotrwale do +100° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

LWKX: szarobiała RAL 9002
LWGX: srebrnoszara RAL 7001

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wzmacniany poliamid, 
zatopione, podwójnie uszczelnione 
jednorzędowe łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej. Wszystkie 
elementy łącznie z materiałem osi 
są odporne na korozję. 
Nowoczesna stylistyka o ładnym 
kształcie.

do 110 kg

100 – 125 mm

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LE
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej z mocowaniem na płytę

n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)
n Osłona stopy ze stali (-FS) 
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Mocowanie na płytę

-30° C do +70° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek przez 
zintegrowany pierścień rozstawczy 
w nośnym pierścieniu łożyska.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z blachy stalo-
wej, podwójne łożysko kulkowe  
w głowicy skrętnej. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego 
dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska. 

do 300 kg

60 – 200 mm

B

LWKX/LWGX
Obudowa skrętna z tworzywa 
sztucznego, nierdzewna, 
z mocowaniem na płytę

LWKX/LWGX
Obudowa skrętna z tworzywa 
sztucznego, nierdzewna, 
z trzpieniem

LKDG/LKDB
Podwójna obudowa skrętna 
z tworzywa sztucznego

Seria

Powierzchnia

do 110 kg

LWKX: szarobiała RAL 9002
LWGX: srebrnoszara RAL 7001 
Płyta ze stali nierdzewnej: polerowana

Uszczelnienie głowicy skrętnej

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Elektrycznie przewodząca (-ELS) 
n Rozmiar płyty 90x66 mm (-PX26)
n Blokada kierunku połączona  
 z blokadą koła (1 x 360°)  
 (-RIFI)
n Inny kolor

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -20° C do +70° C, 
krótkotrwale do +100° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

100 – 125 mm

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wzmacniany poliamid, 
zatopione, podwójnie uszczelnione 
jednorzędowe łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej. Wszystkie 
elementy łącznie z materiałem osi 
są odporne na korozję. 
Nowoczesna stylistyka o ładnym 
kształcie.

n Elektrycznie przewodząca (-ELS)
n Blokada kierunku połączona  
 z blokadą koła (1 x 360°)  
 (-RIFI)
n Inny kolor

n Elektrycznie przewodząca (-ELS)
n Wersja nierdzewna 
n Mocowanie na płytę ze stali  
 ocynkowanej (-P...)
n Trzpień wstawiany ze stali  
 ocynkowanej (-ES)
n Inny kolor

Trzpień Trzpień gwintowany

-20° C do +70° C, 
krótkotrwale do +100° C

-30° C do +70° C, 
krótkotrwale do +80° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

LWKX: szarobiała RAL 9002
LWGX: srebrnoszara RAL 7001

LKDG: jasnoszara RAL 7035 
LKDB: czarna RAL 9005 
Stalowy trzpień gwintowany: cynkowany

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia i wzmacniany poliamid, 
zatopione, podwójnie uszczelnione 
jednorzędowe łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, przykręcona 
i zabezpieczona trzpieniem 
wstawianym ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie elementy łącznie 
z materiałem osi są odporne na 
korozję. 
Nowoczesna stylistyka o ładnym 
kształcie.

Wysokiej jakości, odporny na 
uderzenia poliamid, wysokiej ja-
kości łożysko ślizgowe z tworzywa 
sztucznego w głowicy skrętnej.

do 110 kg do 110 kg

100 – 125 mm 50 – 100 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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LER
Obudowa skrętna tłoczona  
z blachy stalowej 
z otworem centralnym

LEZ
Obudowa skrętna tłoczona  
z blachy stalowej 
z trzpieniem

L
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana średnio  
ciężka, z mocowaniem na płytę

Seria

Powierzchnia

do 300 kg

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)
n Osłona stopy ze stali (-FS) 
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +130° C

Typ mocowania Otwór centralny

60 – 200 mm

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego 
dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska.

n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)
n Osłona stopy ze stali (-FS)

n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)
n Osłona stopy ze stali (-FS) 
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Trzpień Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C -30° C do +70° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Zabezpieczenie kulek przez 
zintegrowany pierścień rozstawczy 
w nośnym pierścieniu łożyska (wyją-
tek: rozmiar płyty 175x175 mm).

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej, podwójne łożysko kul-
kowe w głowicy skrętnej. Stalowy 
trzpień wstawiany i masywny 
sworzeń centralny są skręcone ze 
sobą i zabezpieczone lub wykona-
ne jako jeden element. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego 
dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska.

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym (Ø koła 
150-280 mm). 
Specjalna metoda Blickle dyna-
micznego dociskania i zawalcowa-
nia zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska.

do 300 kg do 600 kg

75 – 200 mm 60 – 280 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych B, BH

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LR
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana średnio  
ciężka, z otworem centralnym

Otwór centralny

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego 
dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska.

200 kg

60 mm

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LH
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana ciężka,  
z mocowaniem na płytę

n Osłona stopy ze stali (-FS)
n Osłona stopy ze sprężyną (-FG)
n Stopa blokująca (FF...)
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, wzmocniony widelec 
i mocowanie na płytę, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy skręt-
nej, cztery utwardzone panwie 
łożyska, skręcona i zabezpieczona 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym. Minimalne zużycie 
przy dużym obciążeniu. Wyjąt-
kowo niewrażliwa na wstrząsy 
i uderzenia.

do 900 kg

60 – 250 mm

BH

LK
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana ciężka,  
z mocowaniem na płytę

LKR
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana ciężka,  
z otworem centralnym

LU
Obudowa skrętna tłoczona z bla-
chy stalowej, odmiana ciężka, 
zamknięta, z mocowaniem na płytę

Seria

Powierzchnia

do 600 kg

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek przez 
zintegrowany pierścień rozstawczy 
w nośnym pierścieniu łożyska.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Osłona stopy ze stali (-FS)
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +70° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

65 – 200 mm

Tłoczone elementy z grubej 
blachy stalowej, podwójne łożysko 
kulkowe w głowicy skrętnej, z ma-
sywnym sworzniem centralnym 
(Ø koła 125x50 – 200 mm)  
Specjalna metoda Blickle dyna-
micznego dociskania i zawalcowa-
nia zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska.

n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA) n Osłona stopy ze stali (-FS)
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Otwór centralny Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C -30° C do +100° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Zamknięta, uszczelniona głowica 
skrętna.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z grubej 
blachy stalowej, podwójne łożysko 
kulkowe w głowicy skrętnej, z ma-
sywnym sworzniem centralnym. 
Specjalna metoda Blickle dyna-
micznego dociskania i zawalcowa-
nia zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska.

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, łożysko kulkowe o styku 
czteropunktowym w głowicy skręt-
nej dla optymalnego niwelowania 
sił działających pionowo i poziomo. 
Zastosowanie utwardzonych panwi 
łożyska w połączeniu ze specjalną 
metodą Blickle dynamicznego do-
ciskania i zawalcowania zwiększa 
odporność na wstrząsy i uderzenia 
i zapewnia łatwobieżność przy nie-
wielkim zużyciu i dużej trwałości.     

do 350 kg do 750 kg

65 – 125 mm 125 – 200 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BK, BH BH

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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LHZ
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana ciężka,  
z trzpieniem

LHD
Podwójna obudowa skrętna  
z blachy stalowej, odmiana ciężka 
z mocowaniem na płytę

LT
Obudowa skrętna z żeliwa  
ciągliwego z mocowaniem  
na płytę

Seria

Powierzchnia

do 800 kg

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Osłona stopy ze stali (-FS)
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +130° C

Typ mocowania Trzpień

125 – 200 mm

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, wzmocniony widelec 
i płyta mocująca, podwójne łoży-
sko kulkowe w głowicy skrętnej, 
cztery utwardzone panwie łożyska, 
skręcona i zabezpieczona bardzo 
masywnym wspawanym stalowym 
trzpieniem wstawianym. Minimal-
ne zużycie przy dużym obciążeniu. 
Wyjątkowo niewrażliwa na wstrzą-
sy i uderzenia.

Mocowanie na płytę Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C -30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, wzmocniony widelec 
i mocowanie na płytę, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy skręt-
nej, cztery utwardzone panwie 
łożyska, skręcona i zabezpieczona 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym. Minimalne zużycie 
przy dużym obciążeniu. Wyjąt-
kowo niewrażliwa na wstrząsy 
i uderzenia.

Białe żeliwo ciągliwe, podwójne 
łożyskowanie kulkowe w głowicy 
skrętnej, ze smarowniczką (Ø koła 
65-80 mm: pojedyncze łożysko 
kulkowe).

do 500 kg do 750 kg

60 – 125 mm 65 – 150 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BOD BT

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

n Dłuższy bok płyty w zestawie  
 kołowym stałym jest równoległy  
 do osi koła.

www.blickle.com

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LO
Stalowa spawana obudowa 
skrętna do dużych obciążeń 

n Rozmiar płyty 175x140 mm (-35)
n Osłona stopy ze stali (-FS)
n Stopa blokująca (FF...)
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
uszczelnieniu labiryntowemu.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Masywna stalowa konstrukcja 
spawana, podwójne łożysko 
kulkowe w głowicy skrętnej, 
cztery utwardzone panwie łożyska, 
ze smarowniczką, skręcona 
i zabezpieczona wspawanym, 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym. 

do 1200 kg

125 – 250 mm

BO

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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LOD
Stalowa spawana podwójna obu-
dowa skrętna do dużych obciążeń 

LS
Stalowa spawana obudowa skręt-
na do dużych obciążeń, z głowicą 
skrętną odmiany ciężkiej

LSD
Stalowa spawana podwójna obu-
dowa skrętna do dużych obciążeń, 
z głowicą skrętną odmiany ciężkiej

Seria

Powierzchnia

do 1200 kg

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek dzięki 
uszczelnieniu labiryntowemu.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +130° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

75 – 125 mm

Masywna stalowa konstrukcja 
spawana, podwójne łożysko 
kulkowe w głowicy skrętnej, 
cztery utwardzone panwie łożyska, 
ze smarowniczką, skręcona 
i zabezpieczona wspawanym, 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym.

n Osłona stopy ze stali (-FS)
n Osłona stopy ze sprężyną (-FG)
n Stopa blokująca (FF...)
n Nierdzewna tulejka osiowa (-XA)

n Osłona stopy ze stali (-FS)

Mocowanie na płytę Mocowanie na płytę

-30° C do +100° C -30° C do +100° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
pierścieniowi uszczelniającemu 
i uszczelnieniu labiryntowemu.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
pierścieniowi uszczelniającemu 
i uszczelnieniu labiryntowemu.

Ocynkowana galwanicznie, pasy wo-
wana na żółto, nie zawiera chromu 6 
(Cr6) wzgl. lakierowana, czerwona.

Ocynkowana galwanicznie, pasy wo-
wana na żółto, nie zawiera chromu 6 
(Cr6) wzgl. lakierowana, czerwona.

Bardzo wytrzymała stalowa 
konstrukcja spawana, osiowe  
jednorzędowe łożysko kulkowe 
DIN 711 i łożysko stożkowe 
DIN 720 w głowicy skrętnej, 
ze smarowniczką, skręcona 
i zabezpieczona wspawanym, 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym.

Bardzo wytrzymała stalowa 
konstrukcja spawana, osiowe  
jednorzędowe łożysko kulkowe 
DIN 711 i łożysko stożkowe 
DIN 720 w głowicy skrętnej, 
ze smarowniczką, skręcona 
i zabezpieczona wspawanym, 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym.

do 12000 kg do 20000 kg

100 – 620 mm 80 – 500 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BOD BS BSD

n Dłuższy bok płyty w zestawie  
 kołowym stałym jest równoległy  
 do osi koła.

n Dłuższy bok płyty w zestawie  
 kołowym stałym jest równoległy  
 do osi koła.

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LHF
Obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana ciężka  
ze sprężyną stalową

Mocowanie na płytę

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, wzmocniony widelec 
i płyta mocująca, podwójne łoży-
sko kulkowe w głowicy skrętnej, 
cztery utwardzone panwie łożyska, 
skręcona i zabezpieczona bardzo 
masywnym sworzniem central-
nym. Minimalne zużycie przy 
dużym obciążeniu. Wyjątkowo nie-
wrażliwa na wstrząsy i uderzenia. 
Trwała konstrukcja zawieszenia 
z bezobsługowym stalowym 
mechnizmem sprężynowym.

do 800 kg

100 – 200 mm

BHF

www.blickle.com
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Przewodnik po kołach i zestawach kołowych

Serie obudów skrętnych i stałych Blickle

Obudowy skrętne ze sprężynami do dużych obciążeń/obudowy skrętne ze stali nierdzewnej do zestawów kołowych aparaturowych
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LPFE
Obudowa skrętna do dużych 
obciążeń z poliuretanową  
sprężyną skręcaną

LSFN
Stalowa spawana obudowa 
skrętna do dużych obciążeń ze 
sprężyną stalową

LSFE
Stalowa spawana obudowa 
skrętna do dużych obciążeń ze 
sprężyną poliuretanową

Seria

Powierzchnia

do 500 kg

Ocynkowana galwanicznie, 
pasywowana na żółto, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Mocowanie na trzpień (-ZA)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -20° C do +80° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

100 – 150 mm

Solidna konstrukcja stalowa, 
masywna część kuta, jedno lub 
dwa (w przypadku Ø koła od 
125x50 mm) uszczelnione i trwale 
nasmarowane jednorzędowe łoży-
ska kulkowe w głowicy skrętnej. 
Dzięki opatentowanej konstrukcji 
sprężyn talerzowych doskonałe 
właściwości amortyzujące.

n Inne siły sprężyny

Mocowanie na płytę Mocowanie na płytę

-30° C do +100° C -20° C do +80° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
pierścieniowi uszczelniającemu 
i uszczelnieniu labiryntowemu.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
pierścieniowi uszczelniającemu 
i uszczelnieniu labiryntowemu.

Ocynkowana galwanicznie, 
pasywowana na żółto, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Ocynkowana galwanicznie, 
pasywowana na żółto, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Bardzo wytrzymała stalowa 
konstrukcja spawana, osiowe jed-
norzędowe łożysko kulkowe DIN 
711 i łożysko stożkowe DIN 720 
w głowicy skrętnej, ze smarow-
niczką, skręcona i zabezpieczona 
wspawanym, bardzo masywnym 
sworzniem centralnym. Trwała 
konstrukcja zawieszenia.

Bardzo wytrzymała stalowa 
konstrukcja spawana, osiowe jed-
norzędowe łożysko kulkowe DIN 
711 i łożysko stożkowe DIN 720 
w głowicy skrętnej, ze smarow-
niczką, skręcona i zabezpieczona 
wspawanym, bardzo masywnym 
sworzniem centralnym. Trwała 
konstrukcja zawieszenia.

do 2400 kg do 1800 kg

160 – 300 mm 160 – 250 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BPFE BSFN BSFE

n Charakterystykę sprężyny  
 można łatwo dostosować  
 poprzez wymianę elementu  
 sprężynowego z elastomeru.

www.blickle.com

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LRXA/LKRXA
Obudowa skrętna aparaturowa 
ze stali nierdzewnej, z otworem 
centralnym

n Mocowanie rozporowe do  
 profili okrągłych i kwadratowych 
 (patrz str. 352) 
n Trzpień wstawiany ze stali  
 nierdzewnej (-ZAX51)
n Odbojnik (patrz str. 352)

Otwór centralny

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Polerowana

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej, z masywnym sworzniem 
centralnym. Specjalna metoda 
Blickle dynamicznego dociskania 
i zawalcowania zapewnia wyjąt-
kowo mały luz w głowicy skrętnej, 
łatwobieżność oraz bardzo dużą 
trwałość dzięki utwardzeniu panwi 
łożyska. Wszystkie elementy łącz-
nie z materiałem osi są odporne 
na korozję.

do 120 kg

50 – 125 mm

BRXA, BKRXA

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Przewodnik po kołach i zestawach kołowych

Serie obudów skrętnych i stałych Blickle

Obudowy skrętne ze stali nierdzewnej do zestawów kołowych aparaturowych/do urządzeń transportowych
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LPXA/LKPXA
Obudowa skrętna aparaturowa ze 
stali nierdzewnej, z mocowaniem 
na płytę 

LEX
Obudowa skrętna ze stali  
nierdzewnej z mocowaniem  
na płytę

LEXR
Obudowa skrętna ze stali  
nierdzewnej z otworem  
centralnym

Seria

Powierzchnia

do 120 kg

Polerowana

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +130° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

50 – 125 mm

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej, z masywnym sworzniem 
centralnym. Specjalna metoda 
Blickle dynamicznego dociskania 
i zawalcowania zapewnia wyjąt-
kowo mały luz w głowicy skrętnej, 
łatwobieżność oraz bardzo dużą 
trwałość dzięki utwardzeniu panwi 
łożyska. Wszystkie elementy łącz-
nie z materiałem osi są odporne 
na korozję.

n Automatyczny mechanizmem  
 kierunkowego nastawu koła  
 (-RIR2)
n Odporny na czyszczenie  
 maszynowe (DIN 18867-8)  
 (-GKN)
n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)

n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)

Mocowanie na płytę Otwór centralny

-30° C do +70° C -30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek przez 
zintegrowany pierścień rozstawczy 
w nośnym pierścieniu łożyska.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Polerowana Polerowana

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej. Specjalna metoda Blickle 
dynamicznego dociskania i za-
walcowania zapewnia wyjątkowo 
mały luz w głowicy skrętnej, 
łatwobieżność oraz bardzo dużą 
trwałość dzięki utwardzeniu panwi 
łożyska. Wszystkie elementy łącz-
nie z materiałem osi są odporne 
na korozję.

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej, z masywnym sworzniem 
centralnym. Specjalna metoda 
Blickle dynamicznego dociskania 
i zawalcowania zapewnia wyjąt-
kowo mały luz w głowicy skrętnej, 
łatwobieżność oraz bardzo dużą 
trwałość dzięki utwardzeniu panwi 
łożyska. Wszystkie elementy łącz-
nie z materiałem osi są odporne 
na korozję.

do 300 kg do 300 kg

75 – 200 mm 75 – 200 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BPXA, BKPXA BX

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LEXZ
Obudowa skrętna ze stali  
nierdzewnej z trzpieniem

n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)

Trzpień

-30° C do +130° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Polerowana

Tłoczone elementy z blachy stalowej 
z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, 
podwójne łożyskowanie kulkowe 
w głowicy skrętnej. Trzpień wstawiany 
ze stali nierdzewnej i masywny 
sworzeń centralny są skręcone ze sobą i 
zabezpieczone lub wykonane jako jeden 
element. Specjalna metoda Blickle dy-
namicznego dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz w głowicy 
skrętnej, łatwobieżność oraz bardzo 
dużą trwałość dzięki utwardzeniu panwi 
łożyska. Wszystkie elementy łącznie 
z materiałem osi są odporne na korozję.

do 300 kg

75 – 200 mm

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com

RoHS
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Przewodnik po kołach i zestawach kołowych

Serie obudów skrętnych i stałych Blickle

Obudowy skrętne ze stali nierdzewnej do zestawów kołowych do urządzeń transportowych/obudowy skrętne odporne na wysoką temperaturę z blachy stalowej
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LX
Obudowa skrętna ze stali  
nierdzewnej, odmiana średnio  
ciężka, z mocowaniem na płytę

LKX
Obudowa skrętna ze stali  
nierdzewnej, odmiana ciężka 
z mocowaniem na płytę

LI
Odporna na wysoką temperaturę 
obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej z mocowaniem na płytę

Seria

Powierzchnia

do 400 kg

Polerowana

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek przez 
zintegrowany pierścień rozstawczy 
w nośnym pierścieniu łożyska.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Osłona stopy z tworzywa  
 sztucznego (-FP)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -30° C do +70° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

100 – 200 mm

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej, z masywnym sworzniem 
centralnym. Specjalna metoda 
Blickle dynamicznego dociskania 
i zawalcowania zapewnia wyjąt-
kowo mały luz w głowicy skrętnej, 
łatwobieżność oraz bardzo dużą 
trwałość dzięki utwardzeniu panwi 
łożyska. Wszystkie elementy łącz-
nie z materiałem osi są odporne 
na korozję.

n Automatyczny mechanizmem  
 kierunkowego nastawu koła  
 (-RIR2)

n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (-XAT)

Mocowanie na płytę Mocowanie na płytę

-30° C do +70° C -35°C do +270° C, 
krótkotrwale do +300° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek przez 
zintegrowany pierścień rozstawczy 
w nośnym pierścieniu łożyska.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Polerowana Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej z nierdzewnej stali chro-
mowo-niklowej, podwójne łożysko 
kulkowe w głowicy skrętnej, z ma-
sywnym sworzniem centralnym 
(Ø koła 125x50 – 200 mm). 
Specjalna metoda Blickle dynamicz-
nego dociskania i zawalcowania 
zapewnia wyjątkowo mały luz 
w głowicy skrętnej, łatwobieżność 
oraz bardzo dużą trwałość dzięki 
utwardzeniu panwi łożyska. Wszyst-
kie elementy łącznie z materiałem 
osi są odporne na korozję.

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego do-
ciskania i zawalcowania zapewnia 
łatwobieżność, dużą trwałość i luz 
w głowicy skrętnej odpowiedni 
do zastosowania w wysokiej 
temperaturze.

do 800 kg do 400 kg

75 – 200 mm 80 – 200 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BX BKX B, BI

n Wysokie temperatury mogą  
 nieco zmienić pasywację.  
 Ochrona przed korozją będzie  
 nadal zapewniona.

www.blickle.com

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LIR
Odporna na wysoką temperaturę 
obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej z otworem centralnym

n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (-XAT)

Otwór centralny

-35°C do +270° C, 
krótkotrwale do +300° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Tłoczone elementy z blachy sta-
lowej, podwójne łożysko kulkowe 
w głowicy skrętnej, z masywnym 
sworzniem centralnym. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego do-
ciskania i zawalcowania zapewnia 
łatwobieżność, dużą trwałość i luz 
w głowicy skrętnej odpowiedni 
do zastosowania w wysokiej 
temperaturze.

do 150 kg

80 – 125 mm

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.
n Wysokie temperatury mogą nieco 
 zmienić pasywację. Ochrona  
 przed korozją będzie nadal  
 zapewniona.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Przewodnik po kołach i zestawach kołowych

Serie obudów skrętnych i stałych Blickle
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LIK
Odporna na wysoką temperaturę 
obudowa skrętna tłoczona z blachy 
stalowej, odmiana ciężka,  
z mocowaniem na płytę 

LIX
Odporna na wysoką temperaturę 
obudowa skrętna ze stali nie-
rdzewnej, z mocowaniem na płytę

LIXR
Odporna na wysokie temperatury 
obudowa skrętna ze stali nie-
rdzewnej, z otworem centralnym

Seria

Powierzchnia

do 350 kg

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Zabezpieczenie kulek dzięki 
pierścieniowi uszczelniającemu 
o dużej odporności na wysoką 
temperaturę.

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (-XAT)

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -35°C do +270° C, 
krótkotrwale do +300° C

Typ mocowania Mocowanie na płytę

100 – 125 mm

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, podwójne łożysko kulko-
we w głowicy skrętnej. Specjalna 
metoda Blickle dynamicznego do-
ciskania i zawalcowania zapewnia 
łatwobieżność, dużą trwałość i luz 
w głowicy skrętnej odpowiedni 
do zastosowania w wysokiej 
temperaturze.

n Głowica skrętna bez smaru (-OF)
n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (-XAT)

n Głowica skrętna bez smaru (-OF)
n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (-XAT)

Mocowanie na płytę Otwór centralny

-35°C do +270° C, 
krótkotrwale do +300° C

-35°C do +270° C, 
krótkotrwale do +300° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Polerowana Polerowana

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej, z masywnym sworzniem 
centralnym. Specjalna metoda 
Blickle dynamicznego dociskania 
i zawalcowania zapewnia 
łatwobieżność, dużą trwałość i luz 
w głowicy skrętnej odpowiedni 
do zastosowania w wysokiej 
temperaturze. Wszystkie elementy 
łącznie z materiałem osi są odpor-
ne na korozję.

Tłoczone elementy z blachy 
stalowej z nierdzewnej stali 
chromowo-niklowej, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy 
skrętnej, z masywnym sworzniem 
centralnym. Specjalna metoda 
Blickle dynamicznego dociskania 
i zawalcowania zapewnia 
łatwobieżność, dużą trwałość i luz 
w głowicy skrętnej odpowiedni 
do zastosowania w wysokiej 
temperaturze. Wszystkie elementy 
łącznie z materiałem osi są odpor-
ne na korozję.

do 400 kg do 150 kg

80 – 200 mm 80 – 125 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych BK, BIK BX

n Wysokie temperatury mogą  
 nieco zmienić pasywację.  
 Ochrona przed korozją będzie  
 nadal zapewniona.

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com

Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LIKX
Odporna na wysoką tempera-
turę obudowa skrętna ze stali 
nierdzewnej, odmiana do dużych 
obciążeń, z mocowaniem na płytę

n Tulejka osiowa ze stali  
 nierdzewnej, pokryta teflonem  
 (-XAT)

Mocowanie na płytę

-35°C do +270° C, 
krótkotrwale do +300° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Zabezpieczenie kulek dzięki 
pierścieniowi uszczelniającemu 
o dużej odporności na wysoką 
temperaturę.

Polerowana

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej z nierdzewnej stali chro-
mowo-niklowej, podwójne łożysko 
kulkowe w głowicy skrętnej. Spe-
cjalna metoda Blickle dynamicz-
nego dociskania i zawalcowania 
zapewnia łatwobieżność, dużą 
trwałość i luz w głowicy skrętnej 
odpowiedni do zastosowania 
w wysokiej temperaturze. Wszyst-
kie elementy łącznie z materiałem 
osi są odporne na korozję.

do 300 kg

100 – 125 mm

BKX

RoHS
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Mocowanie przy użyciu śruby lub 
wymienionych powyżej elementów 
mocujących 
(zobacz Warianty/wyposażenie)

 

LD
Podwójna obudowa skrętna 

HRIG
Obudowa skrętna zestawu koło-
wego poziomującego z otworem 
centralnym (gwint wewnętrzny)

HRP/HRSP
Obudowa skrętna zestawu  
kołowego poziomującego 
z mocowaniem na płytę

HRLH/HRLHD
Obudowa skrętna zestawu koło-
wego poziomującego, tłoczona 
z blachy stalowej, odmiana  
ciężka, z mocowaniem na płytę

Seria

Powierzchnia

do 750 kg

Powlekana proszkowo, kolor kości słoniowej.
El. stalowe: ocynk. galwanicznie, pasywowa-
na na niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6).

Uszczelnienie głowicy skrętnej Pierścień uszczelniający

Konserwacja w normalnych 
warunkach otoczenia

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Blokada (patrz strony 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   Blokada kierunku

Warianty/wyposażenie n Wersja nierdzewna

Pozostałe informacje

Odporność  temperaturowa -10° C do +90° C

Typ mocowania Otwór centralny (gwint wewnętrzny)

45 – 72 mm

Odlew ciśnieniowy z aluminium, 
łożyskowanie kulkowe w głowicy 
skrętnej, kuta sześciokątna płyta 
stalowa, stopa blokująca z twardej 
gumy.

n Wersja nierdzewna

Trzpień gwintowany Mocowanie na płytęMocowanie na płytę

-20° C do +60° C -10° C do +90° C-30° C do +90° C

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Nie wymaga konserwacji, zabez-
pieczone smarem długotrwałym.

Pierścień uszczelniającyZabezpieczenie kulek dzięki 
specjalnej konstrukcji głowicy 
skrętnej.

Stalowy trzpień gwintowany: ocynko-
wana galwanicznie, pasywowana na 
niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6).

Powlekana proszkowo, kolor kości słoniowej.
El. stalowe: ocynk. galwanicznie, pasywowa-
na na niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6).

Ocynkowana galwanicznie, pasy-
wowana na niebiesko, nie zawiera 
chromu 6 (Cr6).

Obudowa skrętna z ciśnieniowego 
odlewu cynku, z wysokiej jakości 
łożyskiem kulkowym w głowicy 
skrętnej, z cynkowanym stalowym 
trzpieniem gwintowanym M16x20.

Odlew ciśnieniowy z aluminium, 
łożyskowanie kulkowe w głowicy 
skrętnej, ze stalowym mocowa-
niem na płytę, stopa blokująca 
z twardej gumy wzgl. w serii HRSP 
z aluminium, kolor czarny.

Tłoczone elementy z grubej blachy 
stalowej, wzmocniony widelec 
i płyta mocująca, podwójne 
łożysko kulkowe w głowicy skręt-
nej, cztery utwardzone panwie 
łożyska, skręcona i zabezpieczona 
bardzo masywnym sworzniem 
centralnym. Minimalne zużycie 
przy dużym obciążeniu. Wyjąt-
kowo niewrażliwa na wstrząsy 
i uderzenia. 
Stopa blokująca ze stali.

do 250 kg do 2000 kgdo 600 kg

50 – 60 mm 45 – 90 mm75 mm

Budowa obudowy

Nośność

Do kół o Ø

Odpowiednia seria obudów stałych

n Aby osiągnąć maks. nośność,  
 płyta mocująca musi przylegać  
 na całej powierzchni.

www.blickle.com
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Płyta mocująca
(mocowanie na płytę) Otwór centralny Stalowy trzpień wstawiany

Trzpień gwintowany 
(rozszerzenie do symbolu: -GS...)

Zestaw kołowy mocowany jest do każdego 
urządzenia z płaskim spodem za pomocą 
śrub i nakrętek. Rozstawy otworów są 
znormalizowane.
Mocowania na płytę są dostępne zarówno do 
zestawów skrętnych, jak i stałych i stosuje 
się je w zestawach kołowych aparaturowych, 
do urządzeń transportowych i do dużych 
obciążeń.
W przypadku zestawów kołowych z blokadą 
kierunku krótsza strona płyty musi zostać 
ustawiona w kierunku ruchu.

Przy wyborze mocowania na płytę należy 
zwrócić uwagę na następujące wymiary:
n Rozmiar płyty (wymiar zewnętrzny)
n Rozstawy otworów
n Ø otworu pod śrubę 

Rysunki płyt mocujących z wymiarami 
zewnętrznymi i rozstawami otworów:  
strony 76-79

Zestaw kołowy mocowany jest za pomocą 
elementu łączącego (np. śruby) przez oś 
środkową głowicy skrętnej. W przypadku ze-
stawów kołowych poziomujących otwór cen-
tralny posiada gwint wewnętrzny i element 
łączący jest wkręcany od strony urządzenia 
w sworzeń centralny obudowy skrętnej. 

Podaną nośność można osiągnąć wyłącznie 
wówczas, gdy płyta mocująca zestawu 
skrętnego przylega na całej średnicy.

Ten typ mocowania nie zapewnia zabezpie-
czenia przed przekręceniem metodą ścisłego 
dopasowania kształtowego i wskutek tego 
ogranicza obciążalność blokady głowicy 
skrętnej.

Montaż zestawu kołowego z wykorzystaniem 
otworu centralnego jest korzystny cenowo, 
ponieważ konieczna jest tylko jedna śruba 
(najlepiej DIN 912). Ten typ mocowania 
stosuje się przede wszystkim w zestawach 
kołowych aparaturowych i do urządzeń 
transportowych.

Przy wyborze mocowania z wykorzystaniem 
otworu centralnego należy zwrócić uwagę na 
następujące wymiary:
n Ø płyty (wymiar zewnętrzny) (D)
n Ø otworu centralnego (d)

Zestaw kołowy mocowany jest za pomocą 
trzpienia wstawianego, który wkładany jest 
do profilu okrągłego lub odpowiedniego otwo-
ru i zabezpieczany. Trzpień jest połączony 
na stałe z zestawem kołowym i może zostać 
zabezpieczony przed przekręceniem lub 
wypadnięciem za pomocą śruby mocującej 
(otwór poprzeczny). 
W przypadku zestawów kołowych z blokadą 
kierunku otwór mocujący musi zostać usta-
wiony poprzecznie do kierunku ruchu.

Podaną nośność można osiągnąć wyłącznie 
wówczas, gdy płyta mocująca zestawu 
skrętnego przylega na całej średnicy.

Mocowanie na trzpień stosuje się przede 
wszystkim w zestawach kołowych aparaturo-
wych i do urządzeń transportowych.

Do nierdzewnych zestawów skrętnych 
dostępne są trzpienie wstawiane ze stali 
nierdzewnej.

Przy wyborze mocowania za pomocą trzpie-
nia należy zwrócić uwagę na następujące 
wymiary:
n Ø trzpienia (P)
n długość trzpienia (Q)
n ew. położenie otworu poprzecznego (H)
n	ew. średnica otworu poprzecznego (d)

Zestaw kołowy mocowany jest za pomocą 
trzpienia gwintowanego, który przykręcany 
jest do urządzenia transportowego z wykorzy-
staniem gwintu wewnętrznego lub cylindrycz-
nego otworu przelotowego i nakrętki.

Mocowanie za pomocą trzpienia gwintowane-
go stosuje się przede wszystkim w zestawach 
kołowych aparaturowych.

Do nierdzewnych zestawów skrętnych 
z tworzywa sztucznego dostępne są trzpienie 
gwintowane ze stali nierdzewnej (-GSX...).

Przy wyborze mocowania za pomocą trzpie-
nia gwintowanego należy zwrócić uwagę na 
następujące wymiary:
n Ø  trzpienia gwintowanego (P)
n długość trzpienia gwintowanego  
 (wystawanie ponad zestawem  
 kołowym) (Q)

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Trzpień wstawiany
(rozszerzenie do symbolu: -ES)

Adapter z tworzywa sztucznego 
do profili okrągłych 
(symbol: RHR...)

Łącznik rozporowy z metalu 
(rozszerzenie do symbolu: -E...)

Łącznik rozporowy z tworzywa 
sztucznego 
(rozszerzenie do symbolu: -ER.../-EV...)

Zestaw kołowy mocowany jest za pomocą 
trzpienia wstawianego, który wkładany jest za 
pomocą adaptera z tworzywa sztucznego do 
profilu lub odpowiedniego otworu.
Trzpień jest na stałe połączony z zestawem 
kołowym. Pierścień sprężysty zabezpiecza 
zestaw skrętny przed wypadnięciem. 
Ten typ mocowania nie zapewnia zabez-
pieczenia przed przekręceniem – blokada 
głowicy skrętnej nie działa.
Trzpień wstawiany umożliwia szybki i tani 
montaż do urządzenia.
Mocowanie za pomocą trzpienia wstawianego 
stosuje się przede wszystkim w zestawach 
kołowych aparaturowych.

Przy wyborze mocowania za pomocą trzpie-
nia wstawianego należy zwrócić uwagę na 
następujące wymiary:
n Ø trzpienia (P)
n długość trzpienia (Q)

Adapter z tworzywa sztucznego umożliwia 
zredukowanie średnicy wewnętrznej profilu 
i dostosowanie jej do średnicy trzpienia 
wstawianego. Adapter z tworzywa sztucznego 
wciska się lub wbija do przewidzianego do 
tego mocowania w urządzeniu (profil okrągły).  
Następnie do adaptera wkłada się zestaw 
skrętny z trzpieniem wstawianym.

Podczas doboru adaptera z tworzywa sztucz-
nego należy zwracać uwagę na następujące 
wymiary:
n Ø wewnętrzna profilu (P)
n Ø trzpienia wstawianego (d)
n Długość mocowania (Q)
n Grubość kołnierza (B)

Zestaw kołowy mocowany jest za pomocą 
łącznika rozporowego z metalu, który 
wkładany jest do otworu, profilu okrągłego 
lub kwadratowego.
Wkręcanie śruby powoduje rozpieranie 
klinów, które dociskane są do wewnętrznej 
ścianki profilu.
Moment dokręcania powinien wynosić maks. 
50 Nm. W przypadku profilu o cienkich 
ścianach i niewielkim obciążeniu moment 
dokręcania można zredukować do 16 Nm.
Element sześciokątny na spodzie łącznika 
rozporowego zapobiega przekręceniu 
względem zestawu kołowego i uniemożliwia 
samoczynne poluzowanie.
Mocowania za pomocą łącznika rozporowe-
go z metalu stosuje się przede wszystkim 
w zestawach kołowych aparaturowych 
i z tworzywa sztucznego.

Przy wyborze mocowania rozporowego należy 
uwzględnić następujące czynniki:
n Wymiar wewnętrzny profilu (P)
n Kształt profilu (profil okrągły lub  
 kwadratowy)
n Długość mocowania (Q)
n Grubość kołnierza (B)

Patrz strony z wariantami 111 i 126

Zestaw kołowy mocowany jest za pomocą 
łącznika rozporowego z tworzywa sztucz-
nego, który wkładany jest do otworu, profilu 
okrągłego lub kwadratowego. 
Wkręcanie śruby powoduje rozpieranie klinów 
z tworzywa sztucznego, które dociskane są 
do wewnętrznej ścianki profilu.
W przeciwieństwie do mocowania za pomocą 
łącznika rozporowego z metalu, wewnętrzna 
powierzchnia profilu jest chroniona.
Siła mocowania jest jednakże mniejsza niż 
w przypadku łącznika rozporowego z metalu.
Element sześciokątny na spodzie łącznika 
rozporowego zapobiega przekręceniu 
względem zestawu kołowego i uniemożliwia 
samoczynne poluzowanie.
Łączniki rozporowe z tworzywa sztucznego 
oferowane są do zestawów kołowych apara-
turowych i z tworzywa sztucznego.
Jako wariant specjalny dostępny jest łącznik 
rozporowy z tworzywa sztucznego z nie-
rdzewną śrubą mocującą  (-EXR.../-EXV...).

Przy wyborze mocowania rozporowego należy 
uwzględnić następujące czynniki:
n Wymiar wewnętrzny profilu (P)
n Kształt profilu (profil okrągły lub  
 kwadratowy)
n Długość mocowania (Q)
n Grubość kołnierza (B)

Patrz strony z wariantami 111, 126 i 352
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Płyta nr 20 Płyta nr 22 Płyta nr 23 Płyta nr 25

Stosowana w obudowach serii:

LKDB: Ø koła 50 mm

Stosowana w obudowach serii:

LPA/BPA:  Ø koła 35-100 mm
LPXA/BPXA: Ø koła 50-175 mm
LDA:  Ø koła  50 mm

Stosowana w obudowach serii:

LDA:  Ø koła  75 mm
LKDG/LKDB:  Ø koła 75-100 mm

Stosowana w obudowach serii:

LKPA/BKPA:  Ø koła 80-150 mm
LKPXA/BKPXA:  Ø koła 80-125 mm
LWK/LWG-P25: Ø koła 100-125 mm
LWKX/LWGX-PX25: Ø koła 100-125 mm

Płyta nr 26 Płyta nr 28

Stosowana w obudowach serii:

LKPXA/BKPXA: Ø koła 125 mm
LWKX/LWGX-PX26: Ø koła 125 mm

Stosowana w obudowach serii:

LWK/LWG-P28:  Ø koła 100-125 mm

www.blickle.com
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Płyta nr 1 Płyta nr 3 Płyta nr 7 Płyta nr 9

Stosowana w obudowach serii:

LE/B: Ø koła 60-125 mm
LEX/BX: Ø koła 75-200 mm
L/B: Ø koła 75-125 mm
LX/BX: Ø koła 100-125 mm
LI/B: Ø koła 80-125 mm
LIX/BX: Ø koła 80-125 mm
LK/BK: Ø koła 75-125 mm
LKX/BKX: Ø koła 75-125 mm
LIK/BIK: Ø koła 100-125 mm
LIKX/BKX: Ø koła 100-125 mm
LH/BH: Ø koła 75-125 mm
LHD: Ø koła 60-80 mm
LHF/BHF: Ø koła 100-125 mm
LPFE/BPFE: Ø koła 100-125 mm
HRLH/HRLHD: Ø koła 75 mm

Stosowana w obudowach serii:

LE/B:  Ø koła 150-200 mm
LEX/BX:  Ø koła 150-200 mm
L/B: Ø koła 140-250 mm
LX/BX: Ø koła 150-200 mm
LI/BI: Ø koła 150-200 mm
LIX/BX: Ø koła 150-200 mm
LK/BK: Ø koła 100-200 mm
LKX/BKX: Ø koła 125-200 mm
LU/BH: Ø koła 125-200 mm
LH/BH: Ø koła 100-250 mm
LHD: Ø koła 80-125 mm
LO/BO: Ø koła 125-300 mm
LOD/BOD: Ø koła 75-125 mm
LS/BS: Ø koła 100-200 mm
LSD/BSD: Ø koła 80-125 mm
LHF/BHF: Ø koła 100-200 mm
LPFE/BPFE: Ø koła 125-150 mm
LSFN/BSFN: Ø koła 160-200 mm
LSFE/BSFE: Ø koła 160-200 mm

Stosowana w obudowach serii:

L:  Ø koła 250-280 mm

Stosowana w obudowach serii:

B:  Ø koła 250-280 mm

www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Płyta nr 35 Płyta nr 36 Płyta nr 38 Płyta nr 39

Stosowana w obudowach serii:

LS/BS: Ø koła 150-400 mm
LSD/BSD: Ø koła 100-200 mm
LSFN/BSFN: Ø koła 200-250 mm
LSFE/BSFE: Ø koła 200-250 mm

Stosowana w obudowach serii:

LS/BS:  Ø koła 300-520 mm
LSFN/BSFN:  Ø koła 250-300 mm
LSFE/BSFE: Ø koła 250 mm

Stosowana w obudowach serii:

LS/BS:  Ø koła 200-620 mm
LSD/BSD:  Ø koła 125-360 mm

Stosowana w obudowach serii:

BSD:  Ø koła  300 mm

Płyta nr 42 Płyta nr 45

Stosowana w obudowach serii:

LS/BS: Ø koła 250-600 mm
LSD/BSD: Ø koła 250-500 mm

Stosowana w obudowach serii:

LSD/BSD:  Ø koła 300-400 mm

www.blickle.com

Mocowanie na płytę
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Płyta nr 89 Płyta nr 91 Płyta nr 92 Płyta nr 93

Stosowana w obudowach serii:

LT/BT: Ø koła 65 mm

Stosowana w obudowach serii:

LT/BT:  Ø koła 75-80 mm

Stosowana w obudowach serii:

LT/BT:  Ø koła 100-125 mm

Stosowana w obudowach serii:

LT/BT:  Ø koła  150 mm

Płyta nr 72 Płyta nr 74 Płyta nr 76 Płyta nr 78

Stosowana w obudowach serii:

HRP: Ø koła 45-50 mm

Stosowana w obudowach serii:

HRP:  Ø koła  50 mm

Stosowana w obudowach serii:

HRP:  Ø koła  63 mm

Stosowana w obudowach serii:

HRP:  Ø koła  72 mm
HRSP: Ø koła 90 mm

www.blickle.com

Mocowanie na płytę
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Blokada koła i głowicy skrętnej 
Blickle “stop-fix” 
(rozszerzenie do symbolu: -FI)

Blokada koła i głowicy skrętnej 
Blickle “stop-top” 
(rozszerzenie do symbolu: -ST)

Blokada koła i głowicy skrętnej Blickle

Systemy blokujące umożliwiają zablokowa-
nie ruchu tocznego koła i ruchu skrętnego 
zestawów kołowych skrętnych (blokada 
koła i głowicy skrętnej).

Stosuje się systemy unieruchamiające 
„pchane”, „ciągnione”, „stacjonarne” lub 
„centralne”.
System blokujący „ciągniony” montowany 
jest z przedniej strony, a system „pchany” 
z tylnej strony zestawu kołowego,  
w stosunku do kierunku ruchu.
System blokujący „stacjonarny” nie obraca 
się z głowicą obrotową i tym samym 
dźwignia blokady zawsze pozostaje w tej 
samej pozycji. 
Cechą szczególną „centralnych” systemów 
blokujących jest możliwość zablokowania
za pomocą jednej dźwigni dwóch lub 
więcej zestawów kołowych znajdujących 
się na urządzeniu transportowym.

To, który z tych systemów unierucha-
miających zostanie wybrany, zależy od 
wymaganej łatwości obsługi, warunków 
montażowych oraz specyficznych uwa- 
runkowań użytkownika wynikających  
z przepisów o zapobieganiu wypadkom.
W przypadku stosowania z kołami 
z miękkim bieżnikiem/oponą (np. kół serii 
VW, VWPP, P, PK, PS) siły blokujące ulegają 
zmniejszeniu.

Hamulce Blickle

Różnica pomiędzy blokadą a hamul-
cem polega na tym, że blokada – przy 
zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem 
– uruchamiana jest w stanie spoczynku 
i blokuje możliwość wykonywania ruchu 
przez pojazd.
Hamulca natomiast można użyć w trakcie 
jazdy w celu zmniejszenia prędkości. 
Z reguły hamulec może także pełnić 
funkcję blokady.

Do zestawów kołowych aparaturowych,  
do urządzeń transportowych i do dużych 
obciążeń

W tym „pchanym” systemie blokującym 
głowica skrętna jest zabezpieczana przed 
przekręceniem metodą ścisłego dopasowania 
kształtowego (seria LU: siłowo).
Zablokowanie koła zapewnia stabilny siłowy 
mechanizm ustalający, zaprojektowany 
z myślą o wysokim bezpieczeństwie i dużej 
żywotności.
Zablokowanie głowicy skrętnej następuje 
wskutek wzębienia sprężyny blokady 
w ząbkowanie podkładki sferycznej. Dzięki 
specjalnemu kształtowi sprężyny równocze-
śnie dochodzi do zablokowania koła.
(Seria LU: siłowe zablokowanie głowicy 
skrętnej).

Siłę nacisku dla obudów serii
LK i LKX (od Ø koła 125 x 50 mm) oraz LU 
i LH można ustawić i później zmienić.

Przy projektowaniu tego systemu blokującego 
zwracano uwagę na mały promień skrętu.

Do zestawów kołowych do urządzeń 
transportowych i do dużych obciążeń

W tym „ciągnionym” systemie blokującym 
głowica skrętna jest siłowo zabezpieczana 
przed przekręceniem.
Zablokowanie koła zapewnia stabilny siłowy 
mechanizm ustalający, zaprojektowany 
z myślą o wysokim bezpieczeństwie i dużej 
żywotności.

Siłę nacisku można ustawić i zmieniać.

Promień skrętu dźwigni blokady z reguły 
znajduje się w zasięgu obrotu koła.

STOP
FIX

Blokada koła i głowicy skrętnej 
Blickle “ideal-stop”
(rozszerzenie do symbolu: -IS)

Do urządzeń transportowych i zestawów 
kołowych i do dużych obciążeń

W tym „stacjonarnym” systemie blokującym, 
którego dźwignia blokady nie obraca się 
razem z zestawem skrętnym i dzięki temu 
można ją naciskać zawsze w tym samym 
miejscu, głowica skrętna jest siłowo zabez-
pieczana przed przekręceniem. W przypadku 
niektórych serii i wielkości zestawów 
kołowych blokada siłowa jest zastąpiona 
przez ścisłe dopasowanie kształtowe.
Zablokowanie koła zapewnia stabilny siłowy 
mechanizm blokujący, zaprojektowany 
z myślą o wysokim bezpieczeństwie i dużej 
żywotności.

Siłę nacisku można ustawić i zmieniać.

Zestawy kołowe z obudowami serii LK i LH 
z tą blokadą mają wysokość całkowitą 
zwiększoną o 17 mm w porównaniu 
z zestawami kołowymi bez blokady „ideal-
-stop”. W celu wyrównania wysokości, dla 
zestawów kołowych bez blokady dostępny 
jest adapter w formie płyty z tworzywa 
sztucznego (symbol: AP3).
Patrz „Warianty/wyposażenie” na 
odpowiednich stronach z tabelami.

STOP
TOP

IDEAL
STOP
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Blokada centralna Blickle 
“central-stop” 
(rozszerzenie do symbolu: -CS...)

Blokada centralna Blickle 
“central-stop” 
(rozszerzenie do symbolu: -CS...)

Do zestawów kołowych do urządzeń 
transportowych serii LE i LK

W tym systemie blokującym głowica skrętna 
jest siłowo zabezpieczana przed przekrę-
ceniem.
Zablokowanie koła zapewnia stabilny siłowy 
mechanizm blokujący, zaprojektowany 
z myślą o wysokim bezpieczeństwie i dużej 
żywotności. 

Cechą szczególną tego systemu blokującego 
jest możliwość zablokowania za pomocą 
jednej dźwigni dwóch lub więcej zestawów 
kołowych znajdujących się na jednym 
urządzeniu transportowym.
W zależności od długości dźwigni blokady siła 
potrzebna do zablokowania i odblokowania 
jest właściwie dostosowana. Inną korzyścią 
jest mały kąt uruchamiania i kompaktowa 
konstrukcja obudowy mechanizmu hamulca. 
Obudowa mechanizmu hamulca nie obraca 
się razem z zestawem skrętnym.

Blokada centralna Blickle do zestawów  
kołowych z tworzywa sztucznego  
(szczegółowy opis patrz strona 126).

Do zestawów kołowych do urządzeń 
transportowych i do dużych obciążeń 
serii L i LH

W tym systemie blokującym głowica skrętna 
jest siłowo zabezpieczana przed przekrę-
ceniem. Siłowa blokada głowicy skrętnej 
wspierana jest przez ścisłe dopasowanie 
kształtowe. 
Zablokowanie koła zapewnia stabilny siłowy 
mechanizm blokujący, zaprojektowany 
z myślą o wysokim bezpieczeństwie i dużej 
żywotności. 

Zaletą tego systemu blokującego jest 
możliwość zablokowania za pomocą 
jednej dźwigni dwóch lub więcej zestawów 
kołowych znajdujących się na urządzeniu 
transportowym.
W zależności od długości dźwigni 
blokady siła potrzebna do zablokowania 
i odblokowania jest właściwie dostosowa-
na. Inną wyjątkową cechą jest mały kąt 
uruchamiania i kompaktowa konstrukcja 
obudowy mechanizmu hamulca. Obudowa 
mechanizmu hamulca nie obraca się razem 
z zestawem skrętnym.

Siłę nacisku można ustawić i zmieniać.

CENTRAL
STOP

CENTRAL
STOP

Blokada koła Blickle 
“Radstop” 
(rozszerzenie do symbolu: -RA)

Do zestawów kołowych do dużych  
obciążeń (uruchamiana nogą)

W tym systemie blokującym zablokowanie 
koła zapewnia prosty i bardzo stabilny siło-
wy mechanizm blokujący, zaprojektowany 
z myślą o wysokim bezpieczeństwie i dużej 
żywotności. Blokada koła naciskana jest 
nogą i wytwarza bardzo duże siły blokujące, 
dzięki czemu można bezpiecznie unierucho-
mić nawet najcięższe ładunki. W przypadku 
zestawów kołowych podwójnych blokada 
działa na obydwa koła.

RAD
STOP

Blokada koła Blickle 
“Radstop” 
(rozszerzenie do symbolu: -RAH)

Do zestawów kołowych do dużych  
obciążeń (uruchamiana ręcznie)

W tym systemie blokującym zablokowanie 
koła zapewnia prosty i bardzo stabilny 
siłowy mechanizm blokujący, zaprojekto-
wany z myślą o wysokim bezpieczeństwie 
i dużej żywotności. Blokada koła naciskana 
jest ręcznie i wytwarza bardzo duże siły 
blokujące, dzięki czemu można bezpiecznie 
unieruchomić nawet najcięższe ładunki. 
W przypadku zestawów kołowych podwój-
nych blokada działa na obydwa koła.

RAD
STOP

www.blickle.com

Odpowiednie dźwignie hamulca na 
zamówienie

Odpowiednie dźwignie hamulca na 
zamówienie
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Hamulec bębnowy Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -TB/-TBL/-TBR)

Hamulec czuwakowy Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -TML/-TMR)

W przypadku tego hamulca dwie zintegrowa-
ne z tarczą koła szczęki hamulcowe przy uru-
chomieniu dociskane są do odlewanej tarczy 
koła, pełniącej funkcję bębna hamulcowego.
Hamulec bębnowy zapewnia wysokie działa-
nie hamulca, mimo iż do jego uruchomienia 
potrzebna jest niewielka siła. Hamulec można 
uruchamiać za pomocą różnych elementów 
sterujących, np. ramienia dźwigni lub linki.
Dzięki zamkniętej obudowie szczęki hamul-
cowe są bardzo dobrze zabezpieczone przed 
korozją i zanieczyszczeniem. Dzięki temu 
działanie hamulca jest niezależne od wilgoci 
i zanieczyszczenia toru jazdy. 

Hamulce bębnowe w odmianie ciężkiej 
dostępne są w wersji lewej (rozszerzenie do 
symbolu: -TBL) lub w wersji prawej (rozsze-
rzenie do symbolu: -TBR).

Patrz rozdział 26, strona 482.

Konstrukcja hamulca czuwakowego opiera 
się na hamulcu bębnowym, jednakże w sta-
nie nieuruchomionym działanie hamulca 
zabezpieczone jest przez zintegrowaną 
sprężynę. Po uruchomieniu za pomocą 
ramienia dźwigni lub linki hamulec zostaje 
zwolniony. 

Hamulce czuwakowe dostępne są w wersji 
lewej (rozszerzenie do symbolu: -TML) lub 
w wersji prawej (rozszerzenie do symbolu: 
-TMR).

Patrz rozdział 26, strona 482.

Stopa blokująca Blickle
(symbol: FF...)

Za pomocą stóp blokujących można unieru-
chomić urządzenia transportowe w pozycji 
postojowej. Są one mocowane bezpośrednio 
do urządzenia transportowego. Proste naci-
śnięcie dźwigni blokady odciąża urządzenie 
transportowe, nie podnosząc go przy tym.

Stopy blokujące można łączyć z zestawami 
kołowymi serii LH, LO i LS. Przy uruchomie-
niu stopa blokująca ugina się o ok. 10 mm. 

Patrz rozdział 26, strona 483.

Stopa unosząca Blickle
(symbol: WH...)

Za pomocą stóp unoszących Blickle można 
podnosić urządzenia transportowe w pozycji 
postojowej.
Stopy unoszące mocowane są bezpośrednio 
na urządzeniu transportowym. Naciśnięcie 
dźwigni blokady powoduje podniesienie 
urządzenia transportowego.

Stopy unoszące można łączyć z różnymi 
seriami zestawów kołowych. Optymalny 
efekt można uzyskać w przypadku, gdy 
wysokość całkowita stopy (H1) jest o 5 mm 
większa niż wysokość całkowita używanego 
zestawu skrętnego lub stałego. Udźwig, 
w zależności od masy ciała osoby obsługują-
cej, wynosi od 150 kg do 250 kg.

Patrz rozdział 26, strona 483.

H1H0 H1H0

Wysokość 
całkowita
złożona
(H0) [mm] 

142
170
175
217

Wysokość 
całko wita 
rozłożona
(H1) [mm] 

180
208
213
255

Symbol

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

Wysokość 
całkowita
złożona
(H0) [mm] 

166
207
257

Wysokość 
całko wita 
rozłożona
(H1) [mm] 

209
250
300

Symbol

WH 160
WH 200
WH 250

www.blickle.com
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Blokada kierunku Blickle do zesta-
wów skrętnych z blachy stalowej
(symbol: RI...)

Blokada kierunku Blickle do stalowych 
spawanych zestawów skrętnych  
(rozszerzenie do symbolu: -RI...)

Blokady kierunku ustalają ruchy skrętne ze-
stawu skrętnego w określonych kierunkach. 
Gdy blokada kierunku jest aktywna, zestaw 
skrętny przejmuje funkcję zestawu kołowego 
stałego.

Ta blokada kierunku dostarczana jest jako  
oddzielna część i należy ją zamontować 
razem z zestawem skrętnym. Późniejszy 
montaż także jest możliwy, jako że nie ma 
konieczności wprowadzania zmian w kon-
strukcji obudowy danego zestawu skrętnego.
 
Ten wariant dostępny jest dla różnych serii 
zestawów skrętnych. 
Patrz „Warianty/wyposażenie” na 
różnych stronach z produktami.

Blokady kierunku ustalają ruchy skrętne 
zestawu skrętnego w określonych kierun-
kach. Gdy blokada kierunku jest aktywna, 
zestaw skrętny przejmuje funkcję zestawu 
kołowego stałego.

Ta blokada kierunku jest zintegrowaną 
jednostką przyspawaną do płyty mocującej. 
Oprócz pozycji standardowych: 180° 
(rozszerzenie do symbolu: -RI2, dwie pozycje 
unieruchomienia) i 90° (rozszerzenie do 
symbolu:-RI4, cztery pozycje unieruchomie-
nia) ta blokada kierunku umożliwia także 
unieruchamianie dostosowane do potrzeb 
klienta. Ta wersja jest bardzo wytrzymała 
i dostosowana do zastosowania w zesta-
wach kołowych do dużych obciążeń.

Ten wariant dostępny jest dla różnych serii 
stalowych spawanych zestawów skrętnych 
do dużych obciążeń. 
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.

Blokada kierunku Blickle do zestawów 
skrętnych do dużych obciążeń 
(rozszerzenie do symbolu: -RI4H)

Blokady kierunku ustalają ruchy skrętne 
zestawu skrętnego w określonych kierun-
kach. Gdy blokada kierunku jest aktywna, 
zestaw skrętny przejmuje funkcję zestawu 
kołowego stałego.

Ta blokada kierunku jest jednostką zintegro-
waną z płytą mocującą. Ta blokada kierunku 
umożliwia unieruchamianie w czterech 
pozycjach (90°), ustalanych poprzez wsta-
wienie trzpienia ustalającego.
Ta wersja jest wyjątkowo wytrzymała i do-
stosowana do zastosowania w zestawach 
kołowych do dużych obciążeń. 

Ten wariant dostępny jest dla różnych serii 
zestawów skrętnych do dużych obciążeń. 
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.

Blokada kierunku i koła Blickle do  
zestawów skrętnych z tworzywa  
sztucznego
(rozszerzenie do symbolu: -RIFI)

Dla zestawów skrętnych serii Blickle WAVE 
o średnicy koł 125 mm dostępna jest 
kombinacja blokady kierunku i blokady koła. 
Blokada uruchamiana jest w dwóch krokach.
W tym „pchanym” systemie blokującym 
głowica skrętna jest najpierw blokowana 
kształtowo, co następuje wskutek wzębienia 
sprężyny blokady w ząbkowaną podkładkę 
sferyczną.
W drugim kroku koło jest unieruchamiane 
przez siłowy mechanizm blokujący.

www.blickle.com

Blokada kierunku – widok szczegółowy
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Automatyczny mechanizm 
kierunkowego nastawu
(rozszerzenie do symbolu: -RIR2)

Osłona przeciwwłóknowa
(rozszerzenie do symbolu: -FA lub -FK)

Automatyczny mechanizm kierunkowego 
nastawu w stanie nieobciążonym ustawia 
zestaw skrętny w zadanym kierunku. Mecha-
nizm ten ogranicza zakłócenia w obsłudze 
wózków transportowych, stosowanych 
w zautomatyzowanych zakładach i stacjach 
załadowczych i wyładowczych.

Mechanizm RIR2 cechuje się wysoką 
żywotnością.

W konstrukcjach specjalnych możliwe jest 
indywidualne dostosowanie do potrzeb 
klienta sił przywracających i punktów 
unieruchomienia.

Tarcze osłony przeciwwłóknowej wykonane 
są z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej 
galwanicznie i pasywowanej na niebiesko, 
niezawierającej chromu 6 (Cr6) (rozszerzenie 
do symbolu: -FA) lub są formowane wtrysko-
wo z tworzywa sztucznego (rozszerzenie do 
symbolu: -FK). 
Zapobiegają one nawijaniu włókien na oś 
koła i tym samym zablokowaniu koła.
Osłony przeciwwłóknowe przykrywają nie 
tylko piastę, ale również całą środko-
wą część koła, co stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
łożyska koła.

Ten wariant dostępny jest dla wielu serii 
zestawów skrętnych i stałych. 
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.

Osłona stopy
(rozszerzenie do symbolu: 

-FS, -FP lub -FG)

Osłona stopy dostępna jest w wersji 
wykonanej z tłoczonej blachy stalowej ocyn-
kowanej galwanicznie i pasywowanej na 
niebiesko, nie zawierającej chromu 6 (Cr6) 
(rozszerzenie do symbolu: -FS) lub w wersji 
formowanej wtryskowo z tworzywa sztucz-
nego odpornego na uderzenia (polietylenu) 
(rozszerzenie do symbolu: FP). 
Osłona stopy może zostać przykręcona lub 
przyspawana do obudowy i zabezpiecza 
przed urazami stóp. Odstęp od podłoża 
standardowo wynosi 15 – 25 mm.

Jako konstrukcja specjalna dostępne są 
także osłony stopy o innym odstępie od 
podłoża lub ze sprężynami, ocynkowane 
galwanicznie, pasywowane na niebiesko, 
niezawierające chromu 6 (Cr6) (rozszerzenie 
do symbolu: -FG).

Ten wariant dostępny jest dla wielu serii 
zestawów skrętnych i stałych. 
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.

Odbojnik
(symbol: AW..., AG... lub ARG...)

Odbojniki zmniejszają ryzyko uszkodzenia 
ścian i pojazdu w przypadku kolizji. 
Odbojniki do profili okrągłych i kwadrato-
wych wykonane są polietylenu lub pełnej 
gumy i dostępne są w kolorach białoszarym, 
srebrnoszarym lub szarym. Są mocowane 
wzgl. zakładane na ramie rurowej  
w zewnętrznych obszarach pojazdu.
Patrz strony z wyposażeniem 111, 127 i 352.

Do zestawów kołowych z tworzywa sztucz-
nego Blickle WAVE dostępne są także od-
bojniki obrotowe (rozszerzenie do symbolu: 
-AMW(X), -AMG(X)). Dodatkowo zapobiegają 
ocieraniu o ściany.
Mocowanie wykonuje się za pomocą jednej 
śruby, którą odbojnik montuje bezpośrednio 
na zestawie kołowym.
Patrz strona z wyposażeniem 127.

www.blickle.com

Osłona stopy ze sprężyną
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Kołpak do koła zewnętrznego
(rozszerzenie do symbolu: -E)

Kołpak STARLOCK® 
ze stali nierdzewnej
(symbol: ST-KA...)

Kołpaki wykonane są z tłoczonej blachy 
stalowej ocynkowanej galwanicznie i pasywo-
wanej na niebiesko, niezawierającej chromu 
6 (Cr6). 
Zabezpieczają one zewnętrzne łożyska 
kulkowe kół zewnętrznych przed brudem, 
kurzem itp. i przykrywają końce osi wzgl. 
mocowania kół. Łożysko kulkowe w kołach 
zewnętrznych po zewnętrznej stronie piasty 
jest nieco cofnięte, co umożliwia bezproble-
mowy montaż kołpaka na gnieździe łożyska 
kulkowego. W ten sposób zmniejsza się 
długość montażowa.

Ten wariant dostępny jest dla różnych  
serii kół. 
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.

Kołpaki STARLOCK® umożliwiają łatwe 
zamocowania lekkich kół na jednej osi.  
Na oś nakłada się koło jako koło zewnętrzne, 
a następnie na koniec osi wciska się  
kołpak STARLOCK®. Kołpaki STARLOCK®  

są dostępne dla następujących średnic osi: 
12, 15, 20 i 25 mm.

Tulejka osiowa ze stali  
nierdzewnej
(rozszerzenie do symbolu: -XA)

Nierdzewne tulejki osiowe standardowo 
montowane są w zestawach kołowych 
skrętnych i stałych Blickle ze stali  
nierdzewnej.

Mogą być jednak również stosowane
w zestawach kołowych ze zwykłej stali  
w celu uniknięcia blokowania kół na skutek 
korozji tulejek osiowych (np. w środowisku 
wilgotnym). Przy dużych różnicach średnic 
(zewnętrznej i wewnętrznej średnicy tulejki 
osiowej) w tulejkę osiową ze stali nierdzew-
nej poprzez wprasowanie umieszcza się dwa 
pierścienie z poliamidu.

Ten wariant dostępny jest dla różnych serii 
zestawów skrętnych i stałych.
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.

Pokryta teflonem tulejka osiowa 
ze stali nierdzewnej
(symbol: XAT...)

Pokryta teflonem tulejka osiowa ze 
stali nierdzewnej składa się z nierdzewnej 
tulejki osiowej i teflonowej tulejki. Podczas 
pracy (pod wpływem obrotów i obciążenia) 
teflonowa tulejka rozszerza się i nakłada na 
wewnętrzną stronę otworu łożyska ślizgowe-
go koła. Tulejka teflonowa obraca się wokół 
nierdzewnej razem z kołem tworząc idealne 
właściwości ślizgowe. 

Ten wariant dostępny jest dla różnych serii 
kół odpornych na wysokie temperatury.
Patrz „Warianty/wyposażenie” na różnych 
stronach z produktami.
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