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450 - 950 kg

Zestawy kołowe stałe  
z hamulcem bębnowym i czuwakowym

Seria kół GEV: 
Opony: Z wysokiej jakości elastycznej pełnej gumy, gatunek 
łatwobieżny, 65° Shore A, kolor czarny lub szary niebrudzący.
Tarcza koła: z wytrzymałego odlewu z żeliwa szarego, lakierowana, 
srebrna, z dwoma wtłoczonymi łożyskami kulkowymi. 
Opis szczegółowy: strona 38

Seria kół PS:  
Opony: Opony pneumatyczne z rzeźbą bieżnika zygzakowatą, 6 
warstw osnowy, kolor czarny.
Obręcz: z wytrzymałego odlewu z żeliwa szarego, lakierowana, 
w kolorze białego aluminium, z dwoma wtłoczonymi łożyskami 
kulkowymi. 
Opis szczegółowy: strona 38

Seria kół VLE: 
Opony: z superelastycznej pełnej gumy, opony 3-składnikowe z rzeźbą 
bieżnika zygzakowatą, mocny rdzeń gumowy, superelastyczna 
poduszka pośrednia, bieżnik odporny na ścieranie, kolor czarny. 
Obręcz: z wytrzymałego odlewu z żeliwa szarego, lakierowana, 
w kolorze białego aluminium, z dwoma wtłoczonymi łożyskami 
kulkowymi. Opis szczegółowy: strona 38

Seria kół GST:  
Bieżnik: z wysokiej jakości elastomeru poliuretanowego Blickle 
Softhane®, 75° Shore A, kolor zielony, niebrudzący, nie zmienia 
zabarwienia. Tarcza koła: z wytrzymałego odlewu z żeliwa szarego, 
lakierowana, srebrna, z dwoma wtłoczonymi łożyskami kulkowymi. 
Opis szczegółowy: strona 39

Seria kół GTH: 
Bieżnik: z wysokiej jakości elastomeru poliuretanowego Blickle 
Extrathane®, 92° Shore A, jasnobrązowy, niebrudzący, nie zmienia 
zabarwienia. Tarcza koła: z wytrzymałego odlewu z żeliwa szarego, 
lakierowana, srebrna, z dwoma wtłoczonymi łożyskami kulkowymi. 
Opis szczegółowy: strona 39

Seria kół GB: 
Bieżnik: z wysokiej jakości elastomeru poliuretanowego Blickle 
Besthane®, 92° Shore A, wysoka nośność dynamiczna, kolor 
brązowy, niebrudzący, nie zmienia zabarwienia. Tarcza koła: 
z wytrzymałego odlewu z żeliwa szarego, lakierowana, srebrna, 
z dwoma wtłoczonymi łożyskami kulkowymi. 
Opis szczegółowy: strona 39

Zestaw kołowy stały z hamulcem czuwakowym:
Zestawy kołowe stałe z hamulcem czuwakowym bazują na zestawie 
kołowym z hamulcem bębnowym, jednak w stanie nieuruchomionym 
działanie hamulca jest zapewnione przez zintegrowaną sprężynę. 
W przypadku uruchomienia za pomocą ramienia dźwigni lub napędu 
linowego hamulec zostaje zwolniony. 

Zestawy kołowe stałe z hamulcem bębnowym:
Zestawy kołowe stałe z hamulcem bębnowym można uruchomić za 
pomocą różnych możliwości sterowania, takich jak ramię dźwigni lub 
napęd linowy. 
Dzięki zamkniętej obudowie szczęki hamulcowe są w znacznym stop-
niu chronione przed korozją i zabrudzeniami. Zapewnia to prawidłowe 
działanie hamulca niezależnie od wilgoci lub zanieczyszczenia toru 
jazdy.  

Zestaw kołowy 
stały z hamulcem 
bębnowym

Zestaw kołowy 
stały z hamulcem 
czuwakowym *

Ø koła  
 
[mm]

Szerokość  
koła / opony  
[mm]

Nośność  
 
[kg]

Typ łożyska Wysokość  
całkowita  
[mm]

Rozmiar  
płyty  
[mm]

Rozstaw  
otworów  
[mm]

Ø otworu  
pod śrubę  
[mm]

B-GEV 160K-TB B-GEV 160K-TM  160  50  450 kulkowe  195 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GEV 160K-TB-SG B-GEV 160K-TM-SG  160  50  450 kulkowe  195 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GTH 160K-TB B-GTH 160K-TM  160  50  600 kulkowe  195 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GTH 160K-TB BH-GTH 160K-TM  160  50  800 kulkowe  202 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GEV 180K-TB B-GEV 180K-TM     180       50     525 kulkowe     215 140 x 110 105 x 75-80       11
B-GEV 180K-TB-SG B-GEV 180K-TM-SG     180       50     525 kulkowe     215 140 x 110 105 x 75-80       11
B-GTH 180K-TB B-GTH 180K-TM     180       50     600 kulkowe     215 140 x 110 105 x 75-80       11
BH-GTH 180K-TB BH-GTH 180K-TM     180       50     850 kulkowe     223 140 x 110 105 x 75-80       11
B-GEV 200K-TB B-GEV 200K-TM  200  50  600 kulkowe  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GEV 200K-TB-SG B-GEV 200K-TM-SG  200  50  600 kulkowe  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GST 200K-TB B-GST 200K-TM  200  50  600 kulkowe  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GTH 200K-TB B-GTH 200K-TM  200  50  600 kulkowe  235 140 x 110 105 x 75-80  11
B-GB 200K-TB B-GB 200K-TM  200  50  600 kulkowe  235 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GST 200K-TB BH-GST 200K-TM  200  50  800 kulkowe  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GTH 200K-TB BH-GTH 200K-TM  200  50  900 kulkowe  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BH-GB 200K-TB BH-GB 200K-TM  200  50  900 kulkowe  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BS-VLE 410K-TB *  405  105  950 kulkowe  473 200 x 160 160 x 120  14
BS-PS 430K-TB *  420  115  650 kulkowe  480 200 x 160 160 x 120  14

* Symbol należy uzupełnić końcówką L lub P dla wersji lewej lub prawej.
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Stopy blokujące i stopy unoszące

Za pomocą stóp blokujących urządzenia transportowe są blokowane w pozycji spoczynku. Umieszczane są one 
bezpośrednio na urządzeniu transportowym. Poprzez proste uruchomienie dźwigni blokady urządzenie transportowe 
zostaje nieco odciążone, bez podnoszenia.
Stopy blokujące można łączyć z seriami obudów LH, LO i LS. 
Przy uruchomieniu stopa blokująca ugina się o ok. 10 mm.
Ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6).

Stopy blokujące

Symbol Wysokość 
całkowita  
złożona  
(H0) [mm]

Wysokość 
całkowita 
rozłożona 
(H1) [mm]

Rozmiar  
płyty  
 
[mm]

Rozstaw  
otworów  
 
[mm]

Ø otworu  
pod śrubę  
 
[mm]

Stopy unoszące są stosowane, by podnosić urządzenia transportowe w stanie spoczynku. Stopa unosząca jest mocowana 
bezpośrednio na urządzeniu transportowym. Poprzez uruchomienie dźwigni urządzenie transportowe jest podnoszone.
Stopy unoszące można łączyć z różnymi seriami obudów. Optymalne zastosowanie stopy unoszącej ma miejsce, jeśli 
całkowita wysokość uruchomionej stopy unoszącej (H1) jest większa o 5 mm od całkowitej wysokości stosowanego 
zestawu skrętnego i zestawu kołowego stałego. 
Udźwig wynosi od 150 kg do 250 kg, w zależności od wagi ciała osoby obsługującej.
Ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6).

Stopa unosząca

Wysokość 
całkowita  
złożona  
(H0) [mm]

Wysokość 
całkowita 
rozłożona 
(H1) [mm]

Rozmiar  
płyty  
 
[mm]

Rozstaw  
otworów  
 
[mm]

Ø otworu  
pod śrubę  
 
[mm]

Symbol
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Konstrukcje specjalne

Koła i zespoły kół

Oprócz standardowej oferty przedstawionej 
w katalogu dostarczamy wiele rozwiązań na 
miarę dla specyficznych zastosowań klienta.

Indywidualne rozwiązania powstają w ścisłej 
współpracy z naszymi klientami. Najnowsza 
technika, taka jak narzędzia projektowe (CAD 
3D), liniowe i nieliniowe obliczenia FEM, 
programy do symulacji, elastyczne i wydajne 
techniki produkcji, precyzyjne urządzenia 
pomiarowe, testowe i kontrolne, współpraca 
z renomowanymi instytucjami, a także nasze 
długoletnie doświadczenie w produkcji 
umożliwiają tworzenie wysokiej jakości kół 
i zestawów kołowych.

Dzięki szerokiej ofercie produktów standar-
dowych do wielu projektów indywidualnych 
można zastosować standardowe elementy, 
dzięki czemu realizacja konstrukcji specjal-
nych staje się bardziej ekonomiczna.
Warunkiem realizacji konstrukcji specjalnej są 
odpowiednie ilości minimalne, uzależnione od 
wersji koła lub zestawu kołowego. 

W przypadku zainteresowania prosimy o 
zapytanie z podaniem wymagań technicznych 
i ilości.

Poniżej przedstawione produkty stanowią 
część różnych konstrukcji specjalnych.

Koła i zespoły kół

Konstrukcje specjalne różnią się od oferty 
standardowej wymiarami koła, wyborem 
materiału, wykonaniem piasty lub łożyskiem 
koła. 

Dostarczamy rozwiązania indywidualnych pro-
blemów np. dla budowanych fabryk, z niezwy-
kle wysoką wydajnością i niezawodnością. 
Zespoły kół mogą być dostarczone z kołami 
różnych serii, z osiami okrągłymi lub kwadra-
towymi oraz z różnym rozstawem kół. Rolka prowadząca z nacięciem 

prowadzącym dla zastosowań 
z przenośnikiem taśmowym.

Koło stalowe dla napędu zębatego.

Koło podwójne z oponą pneumatyczną 
i terenową rzeźbą bieżnika.

Koło do dużych obciążeń z pełną 
półelastyczną oponą gumową i tarczą koła 
z zagęszczonego odlewu poliamidu.

Koło mocowane na piaście kołnierzowej 
do dużych obciążeń do zastosowania jako 
koło zewnętrzne.

Koło napędowe do napędu zębatego.

Koło napędowe z wpustem w piaście 
i oponą pneumatyczną.

Koło napędowe do dużych obciążeń, wpust 
w piaście i terenowa rzeźba bieżnika dla 
optymalnej trakcji w środowisku mokrym.
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Konstrukcje specjalne

Koła i zespoły kół

Zespół kół z kołami do dużych obciążeń na osi 
kwadratowej.

Zespół kół z kołami kołnierzowymi na osi cylindrycznej.

Koło do dużych obciążeń z wieloskładnikową 
oponą, tarcza z zagęszczonego poliamidu, 
dwurzędowe łożysko kulkowe skośne.

Koło z zagęszczonego odlewu poliamidu, 
z silnie wklęsłą powierzchnią toczoną.

Koło kołnierzowe z nalanym bieżnikiem 
z elastomeru poliuretanowego.

Koło łańcuchowe z zagęszczonego odlewu 
poliamidu.

Rolka prowadząca z kołpakiem
(jako wersja koła  zewnętrznego).

Koło ze specjalną oponą piankową.

Zespół kół z kołami do dużych obciążeń, 
tarczą koła z poliamidu odlewanego i pełną 
półelastyczną oponą gumową.

Koło do dużych obciążeń do napędu 
łańcuchowego.

Koło napędowe z oponą pneumatyczną 
i wzmocnioną obręczą z tworzywa 
sztucznego. Opona wypełniona pianką.

Zespół kół z pełnymi półelastycznymi 
oponami gumowymi.

Koło napędowe z asymetryczną piastą 
i profilowanym bieżnikiem z poliuretanu.

Koło ze stalową spawaną tarczą koła 
i rzeźbą rolniczą.
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Konstrukcje specjalne

Zestawy kołowe aparaturowe

Zestawy kołowe

Konstrukcje specjalne różnią się od 
oferty standardowej wysokością całkowitą, 
wysięgiem, systemem blokującym, wyborem 
materiału, kolorami, odmianą koła, zawiesze-
niem sprężynowym, itd.

Zestawy skrętne dla platform przesuwnych 
i rusztowań mogą być dostępne z różnymi  
typami mocowań, systemami blokującymi 
i odmianami kół. Dla wielu zestawów 
skrętnych dostępne są świadectwa testów 
zgodnie z DIN 4422.

Dzięki produkcji zestawów kołowych 
z zawieszeniem sprężynowym i zintegro-
wanym tłumieniem wstrząsów zwiększa się 
bezpieczeństwo i komfort jazdy przy dużych 
prędkościach.

Zestawy kołowe o szczególnie dużej 
nośności mogą być opcjonalnie wyposażone 
w przyłącze dla różnych silników napędowych 
(elektrycznych lub hydraulicznych).

Zestawy skrętne aparaturowe ze specjalnym 
mocowaniem, do pomieszczeń o zaostrzonych 
wymaganiach odnośnie czystości.

Zestaw skrętny aparaturowy ze specjalnym 
mocowaniem do profili kwadratowych.

Zestaw skrętny aparaturowy ze specjalnym 
mocowaniem i w specjalnych kolorach.

Zestaw skrętny aparaturowy z centralną 
blokadą koła i głowicy skrętnej 
oraz niebrudzącą oponą.

Podwójny zestaw skrętny aparaturowy 
ze sprężyną i blokadą koła zależną od 
obciążenia.

Zestawy skrętne aparaturowe ze 
specjalnym mocowaniem i zawieszeniem 
sprężynowym zintegrowanym w trzpieniu.

Zestaw skrętny z centralną blokadą koła, 
głowicy i kierunku, specjalnym łożyskiem 
w głowicy skrętnej i niebrudzącą oponą.

Elektrycznie przewodzący podwójny 
zestaw skrętny z chromowanym trzpieniem 
i uszcz. łożyskiem głowicy skrętnej i kół.

Zestaw skrętny aparaturowy z kołem 
drewnianym i pierścieniami gumowymi.

Podwójny zestaw skrętny aparaturowy 
z osłoną stopy ze stali.

Zestaw skrętny aparaturowy z powłoką 
farby proszkowej w innym kolorze.

Zestaw skrętny aparaturowy z dźwignią 
blokady i kołem specjalnej konstrukcji.
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Konstrukcje specjalne

Zestawy kołowe do transportu i do rusztowań

Zestaw kołowy stały z centralną blokadą 
koła i niebrudzącą oponą.

Zestaw kołowy stały z blokada koła 
“Radstop”. 

Spawane zestawy skrętne ze stali 
nierdzewnej z mechanizmem kierunkowego 
nastawu koła i niebrudzącą oponą.

Zestaw skrętny z blokadą kierunku 
uruchamianą linką i specjalnym 
wykonaniem koła.

Potrójny zestaw skrętny. Ze względu na 
zredukowany nacisk na podłoże nadaje się 
do zastosowań nie niszczących podłoża.

Zestaw skrętny z centralną blokadą koła 
i głowicy skrętnej.

Zestaw kołowy do rusztowania z blokadą 
koła i głowicy skrętnej “stop-top”.

Zestaw kołowy do rusztowania 
z regulowanym wysięgiem i specjalną 
blokadą koła i głowicy skrętnej.

Zestaw skrętny z osłoną stopy ze sprężyny.

Gwiazda z kołami jako pomoc przy 
wchodzeniu po schodach.

Głowica skrętna z blachy stalowej.

Zestaw kołowy stały z hamulcem 
czuwakowym.

Zestaw kołowy stały z uruchamianą z boku blokadą 
centralną.

Zestaw skrętny w połączeniu z blokadą centralną 
i kierunku. Uruchomienie dźwigni powoduje 
zahamowanie wszystkich czterech kół.



488  www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

   

10 119

13 

7 8 

12 

21 3

6

4 

5 

14 15

26

Konstrukcje specjalne

Zestawy kołowe do dużych obciążeń

Ramię stabilizujące dla wózków widłowych. Podwójny zestaw skrętny ze specjalną 
blokadą kierunku.

Zestaw kołowy skrętny do dużych obciążeń 
ze sprężyną i specjalnym mocowaniem. 
Typ sprężyny zgodnie z wytycznymi klienta.

Zestaw kołowy skrętny sprężynowy do 
dużych obciążeń z kilkuskładnikową oponą 
i blokadą kierunku.

Podwójny zestaw skrętny do dużych 
obciążeń z trzpieniem. Specjalne łożysko w 
głowicy skrętnej zintegrowane w trzpieniu.

Podwójny zestaw skrętny do dużych 
obciążeń z regulowaną sprężyną.

Podwójny zestaw skrętny ze sprężyną do 
dużych obciążeń.

Zestaw kołowy skrętny do dużych 
obciążeń z osłoną szczotkową (szczotka do 
czyszczenia).

Zestaw kołowy skrętny do dużych obciążeń 
ze sprężyną i szczególnie miękkim 
zawieszeniem sprężynowym.

Zestaw kołowy skrętny do dużych obciążeń 
ze specjalnym mocowaniem.

Zestaw kołowy skrętny do dużych obciążeń 
z podwójnym zawieszeniem sprężynowym 
oraz specjalnym mocowaniem.

Zestaw kołowy skrętny do dużych obciążeń 
ze sprężyną poliuretanową skręcaną 
oraz specjalnym mocowaniem.

Zestaw kołowy skrętny do dużych obciążeń 
z ręczną blokadą kierunku, osłoną stopy 
i przyłączem silnika napędowego.

Podwójny zestaw kołowy stały do dużych 
obciążeń z hamulcem bębnowym.

Stalowa spawana głowica skrętna do 
dużych obciążeń.
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