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Blickle nagy teherbírású kerekek
elasztikus tömörgumi futófelülettel
Az elasztikus tömörgumi futófelületű
kerekek esetében egy speciális gumi
keverék felhasználásával nagyon magas
teherbírást lehet elérni. A kerék
különösen padlókímélő és emellett
nagyon alacsony a gördülési ellenál
lása, valamint nagymértékű a kopásál
lósága. A futófelület szilárd rögzülését a
futófelület felvulkanizálásával vagy
acéldróttal merevített kerék felpréselé
sével érik el.
Az elasztikus tömörgumi futófelületű
kerekek hőállósága 30° C tól +80° C
ig terjed, rövid ideig +100° C ig.
Magas környezeti hőmérséklet, nagy
megterhelés és sebesség kombinációja
a kerék túlhevüléséhez vezethet.
Az elasztikus tömörgumi futófelületű
kerekek három változatban készülnek:
• Könnyű futású minőség: A kerék
jellemzője a különösen alacsony
indítási és gördülési ellenállás
nagy kopásállóság mellett.
Keménysége 65°±3° Shore A.
A fekete színű szabvány kivitelezés
mellett a kerekek meghatározott
méreteknél nyommentes szürke
vagy nyommentes kék változatban is
szállíthatók.
• Meghajtó minőség: A kerék
jellemzője a különösen nagy
kopásállóság alacsony indítási és
gördülési ellenállás mellett.
Keménysége 65°±3° Shore A
(DIN 53505 szerint). Színe: fekete.
• Dörzskerék minőség: A kerék
jellemzője a különösen nagy
kopásállóság, egy viszonylag nagy
gördülési ellenállás mellett és
különösen dobhajtáshoz
alkalmazható. Keménysége
73°±3° Shore A. Színe: fekete.
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POEV sorozat

ALEV sorozat

SE sorozat

Kerék-Ø: 80  300 mm
650 kg ig
Oldal: 156  160, 314  316

Kerék-Ø: 100  250 mm
550 kg ig
Oldal: 161  167, 348  349, 369

Kerék-Ø: 100  415 mm
1150 kg ig
Oldal: 168  173, 350  351

A POEV sorozat kerekei nagy
teherbírású, elasztikus tömörgumi
futófelületű kerekek (könnyű futású
minőség) fekete poliamid kerékaggyal.
Az elasztikus tömörgumi abroncs
szilárdan van a kerékagyra felvulka
nizálva.
A kerékagyhoz felhasznált kiváló
minőségű Poliamid 6 nagyon jó
ütés és korrózióállóságot biztosít. A
kerekek karbantartást nem igényelnek,
mert a kerekekben található tűgörgős
ill. golyóscsapágyak hosszú
élettartamú zsírral vannak kenve.
Szabvány szerint a következő
csapágyfajtákkal szállíthatók:
siklócsapágy, tűgörgős csapágy,
golyóscsapágy.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatokban szállíthatók:
• nyommentes, szürke színű
(kiegészítő rendelési kód: SG)
• nyommentes, kék színű (kiegészítő
rendelési kód: SB)
• Rozsdamentes tűgörgős csapággyal
(kiegészítő rendelési kód: XR).
• Rozsdamentes golyóscsapággyal
(kiegészítő rendelési kód: XK).
• Duplán tömített kerékcsapágyazás
(kiegészítő rendelési kód: KD,
anyagleírást lásd az 58. oldalon).
Csúszótömítés felhasználásával
különösen ajánlott nedves
környezetben.

Az ALEV sorozat kerekei nagy teher
bírású, elasztikus tömörgumi futófelü
letű kerekek (könnyű futású minőség),
öntött alumínium kerékaggyal.
Az elasztikus tömörgumi abroncs szilár
dan van a kerékagyra felvulkanizálva.
Ezekre a kerekekre jellemző a magas
korrózióállóság.
Szabvány szerint a következő csapágy
fajtával szállíthatók: golyóscsapágy.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatokban szállíthatók:
• Nyommentes, szürke színű kivitel
(kiegészítő rendelési kód: SG)
• Elektromosan vezető kivitel
(kiegészítő rendelési kód: EL):
vezetési ellenállás #10 4 S,
DIN EN 12526 szerint, fekete
színű kerék.

Az SE sorozat kerekei nagy teherbírású
elasztikus tömörgumi futófelületű
kerekek (könnyű futású minőség),
vastag acéllemezből préselt és három
szorosan hegesztett kerékaggyal.
Kerékmérettől függően az elasztikus
tömörgumi abroncsot szilárdan fel
vulkanizálják a kerékagyra, vagy acél
dróttal merevített kereket préselnek fel
rá hidraulikusan. A 100 és 125 mmes
kerékátmérőnél az elasztikus tömörgumi
abroncsot közvetlenül az acélperselyre
vulkanizálják fel. Ezek a kerekek az acél
kerékagy speciális formája miatt
különösen érzéketlenek szenyeződé
sekkel és ütődésekkel szemben. A
kerékagy lakkozása pedig megvédi a
kereket a környezeti hatásokkal szem
ben, színe antracit.
Szabvány szerint a következő csapágy
fajtákkal szállíthatók: golyóscsapágy,
siklócsapágy.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatokban szállíthatók:
• Nyommentes, szürke színű kivitel
(kiegészítő rendelési kód: SG)
• Zsírzógombos kivitel (kiegészítő
rendelési kód: NI)
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GEV sorozat

SEV sorozat

GEVN sorozat

Kerék-Ø: 250  520 mm
1800 kg ig
Oldal: 174  175

Kerék-Ø: 550  620 mm
3000 kg ig
Oldal: 174  175

Kerék-Ø: 300  520 mm
1800 kg ig
Oldal: 176

A GEV sorozat kerekei nagy teherbírá
sú, elasztikus tömörgumi futófelületű
kerekek (könnyű futású minőség),
zsírzógombbal ellátott szürkeöntvény
kerékaggyal (anyagleírást lásd a 49.
oldalon). Az acéldróttal merevített
elasztikus tömörgumi abroncsot
hidraulikusan préselik fel a kerékagyra.
Az abroncs szilárd rögzülése érdekében
az öntvény kerékagy kb. 4 mm. rel
szélesebb, mint a táblázatban meg
adott kerékszélesség (bandázsszéles
ség).
A kerékagy lakkozása megvédi a
kereket a környezeti hatásokkal
szemben, színe antracit.
Ha tengelyre szerelik, a tengely
méretezésénél ügyelnünk kell annak
teherbírására.
Szabvány szerint a következő csapágy
fajtával szállítható: golyóscsapágy.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatokban szállíthatók:
• Nyommentes, natúr színű kivitel
(kiegészítő rendelési kód: SN).
• Acélgyűrűs abroncs kivitel meghajtó
minőségben (kiegészítő rendelési
kód: SBA).
• Zárósapkás kivitel tengelyre
szerelhető keréknél (kiegészítő
rendelési kód: E).
Leírást lásd a 79. oldalon

Az SEV sorozat kerekei nagy teherbí
rású, elasztikus tömörgumi futófelületű
kerekek (könnyű futású minőség) acél
persellyel és zsírzógombbal ellátott
nagyon stabil hegesztett kerékaggyal.
Az acéldróttal merevített elasztikus
tömörgumi abroncsot hidraulikusan
préselik fel a kerékagyra. A kerékagy
lakkozása megvédi a kereket a
környezeti hatásokkal szemben.
Ha tengelyre szerelik, a tengely mére
tezésénél ügyelnünk kell annak teher
bírására.
Szabvány szerint a következő
csapágyfajtával szállítható:
golyóscsapágy.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatokban szállíthatók:
• Nyommentes, natúr színű kivitel
(kiegészítő rendelési kód: SN).
• Acélgyűrűs abroncs kivitel meghajtó
minőségben (kiegészítő rendelési
kód: SBA).
• Zárósapkás kivitel tengelyre szerel
hető keréknél (kiegészítő rendelési
kód: E). Leírást lásd a 79. oldalon.

A GEVN sorozat kerekei nagy
teherbírású, elasztikus tömörgumi
futófelületű kerekek (meghajtó
minőség) robusztus szürkeöntvény
kerékaggyal (anyagleírást lásd a 49.
oldalon). Az acélgyűrű merevítésű
elasztikus tömörgumi abroncsot
hidraulikusan préselik fel a kerékagyra.
Az abroncs szilárd rögzülése érdekében
az öntvény kerékagy kb. 4 mm rel
szélesebb, mint a táblázatban
megadott kerékszélesség
(bandázsszélesség).
A kerékagy lakkozása megvédi a
kereket a környezeti hatásokkal
szemben, színe antracit, DIN 6885
szerinti furattal és perselyvájattal.
Ha tengelyre szerelik, a tengely
méretezésénél ügyelnünk kell annak
teherbírására.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatban szállíthatók:
• Acélgyűrűs abroncs kivitel
dörzskerék minőségben
(kiegészítő rendelési kód: SBR).
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SEVN sorozat

DS sorozat

SAV sorozat

Kerék-Ø: 610 + 620 mm
3000 kg ig
Oldal: 176

Kerék-Ø: 300  620 mm
6000 kg ig
Oldal: 177

Kerék-Ø: 250  620 mm
3000 kg ig
Oldal: 178

A SEVN sorozat kerekei nagy teher
bírású, elasztikus tömörgumi futófelü
letű kerekek (meghajtó minőség)
acélpersellyel ellátott nagyon stabil
hegesztett kerékaggyal. Az acélgyűrűs
elasztikus tömörgumi abroncsot hidrau
likusan préselik fel a kerékagyra.
A kerékagy lakkozása megvédi a
kereket a környezeti hatásokkal
szemben, színe antracit, DIN 6885
szerinti furattal és perselyvájattal.
Ha tengelyre szerelik, a tengely mérete
zésénél ügyelnünk kell annak teher
bírására.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatban szállíthatók:
• Acélgyűrűs abroncs kivitel
dörzskerék minőségben (kiegészítő
rendelési kód: SBR).

A DS sorozat kerekei dupla/iker nagy
teherbírású kerekek, két elasztikus
tömörgumi futófelülettel (könnyű futású
minőség), valamint acélpersellyel és
zsírzógombbal ellátott, nagyon masz
szívan kialakított, hegesztett acél
kerékaggyal. Az acéldróttal merevített
abroncsot hidraulikusan préselik fel. A
kerékagy lakkozása megvédi a kereket
a környezeti hatásokkal szemben, színe
antracit.
Ha tengelyre szerelik, a tengely mérete
zésénél ügyelnünk kell annak teher
bírására.
Szabvány szerint a következő
csapágyfajtával szállítható:
golyóscsapágy.
A szabvány kivitelezés mellett a
következő változatokban szállíthatók:
• Acélgyűrűs abroncs kivitel meghajtó
minőségben (kiegészítő rendelési
kód: SBA).
• Zárósapkás kivitel tengelyre szerel
hető keréknél (kiegészítő rendelési
kód: E). Leírást lásd a 79. oldalon.

A SAV sorozat kerekei nagy teherbírású
 meghajtott  elasztikus tömörgumi
futófelületű kerekek (meghajtó
minőség), nagyon stabil, hegesztett
acél kerékaggyal. Az acéldróttal mere
vített elasztikus tömörgumi abroncsot
hidraulikusan préselik fel. A kerékagy
egy középen elhelyezkedő, és 4  6, a
csavarok számára kialakított nyílással
van ellátva és valamennyi szabvány
tengelyre felszerelhető. A tengely
kialakításától függően ezeket a kere
keket fel lehet használni szabadon futó
és meghajtott kerékként is. A csavar
nyílások süllyesztettek, ezzel biztosítva
a csavar és csavaranya rögzülését. A
kerékagy lakkozása megvédi a kereket
a környezeti hatásokkal szemben,
színe antracit.
A szabvány kivitelezés mellett ezek a
kerekek a következő változatban
szállíthatók:
• Acélgyűrűs abroncs kivitel
meghajtó minőségben
(kiegészítő rendelési kód: SBA).
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