Dobbelthjul. Aktuelle modeller fra Blickle.

Bl i c kle MO V E.
Do b b e lt s å g o d b e v æ g e lse.

Velkendt kvalitet, nye hjul:

M ove . I n n o va ti o n e n .

Hjulleje i
polyamid
Positionsvisning med
farvemæssig markering
kan tilvælges

Ergonomisk bremsepedal
til effektiv hjul- og
drejekransbremsning

Højeste mobilitet – uden kompromiser.
Vores krav til os selv er helt enkelt: vi ønsker at udvikle det bedste hjul til ethvert formål. Med vores nyeste innovation, Blickle
MOVE dobbelthjulet i kunststof, understreger vi endnu engang vores førende position på det teknologiske område.
We innovate mobility – de nye Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof giver vores kunder et klart forspring: optimale køreegenskaber
og manøvredygtighed med anvendelsesspecifikt valg af baner.
Større designfrihed pga. den kompakte konstruktion, en klar
formgivning og overflader i høj kvalitet. Blickle MOVE er lette at
rengøre og opfylder alle renheds- og hygiejnekrav. Takket være
den moderne fremstillingsproces og perfekt ingeniørarbejde er
kvaliteten helt i top.

2

we innovate mobility

På trods af den lave vægt har Blickle MOVE en bedre mekanisk
stabilitet. Blickle MOVE er kort sagt værd at lægge mærke til –
takket være det moderne design med mange farvevarianter også
i ren optisk forstand. Alle disse egenskaber giver betydelige fordele
på vidt forskellige anvendelsesområder; hvad enten hjulene bruges
til medicinske apparater, transportsystemer, køkkenapparater eller
designmøbler. De er en garanti for høj mobilitet uden kompromiser!

www.blickle.com

M ove . K o m p o n e n t e r n e .

Dobbeltlejret drejekrans med
tætnede præcisionskuglelejer
Gaffel i kompakt konstruktion
af forstærket polyamid
Præcisionskuglelejer med
tætning i begge sider
Bane i termoplastisk polyurethan (TPU)
af høj kvalitet

Argumenter, der bringer merværdien på banen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.blickle.com

Høj belastningsevne og driftssikkerhed – optimal dimensionering og udformning
Maksimal kørekomfort og optimale køreegenskaber – afsmitningsfri TPU-bane
Lavt støjniveau – optimeret konstruktion og brug af førsteklasses materialer
Kompakt konstruktion – optimalt forhold mellem byggehøjde og hjuldiameter
Gaffel i forstærket polyamid – beholder formen i varme og fugtige omgivelser
Maksimal stabilitet ved ressourceeffektiv udnyttelse af materialer – FEM-beregninger og 3D-design
Perfekt håndtering og montering – omfangsrigt sortiment af tilbehør og befæstigelsesvarianter
Nem rengøring, også i vaskemaskinen – tætning, glat overfladestruktur og nem adgang, som valgmulighed i
korrosionsbestandig udførelse
Farvemæssig markering af bremsepedalens position – kan tilvælges
Elektrisk ledende udførelse iht. DIN EN 12527 – kan tilvælges

we innovate mobility
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Integreret sikkerhed, individuelt præg:

M ove . Va l g m u l i g h e d e r n e .
Gaffel og lejring.
Gaflen er udviklet specielt til høje krav til stabilitet, brudstyrke og levetid. Der
anvendes udelukkende forstærkede polyamid-materialer i høj kvalitet. De er
brudsikre, modstandsdygtige og bestandige mod mange kemikalier. Ved
dimensioneringen har Blickle-ingeniørerne opnået et optimalt spændingsforløb
vha. FEM-simulation og dermed muliggjort en ressourcesparende brug af førsteklasses materialer.
To tætnede præcisionskuglelejer i drejekransen sørger for optimale drejeegenskaber
og en høj driftssikkerhed – selv ved hårdt brug. Førsteklasses hjullejer i kuglelejeudførelse med lave tolerancer muliggør en helt rolig og let kørsel samt sporpræcision.

Hjul og baner.
Hårdheden, formen og hjulbanematerialet har en mærkbar indflydelse på hjulets
kørekomfort, evnen til rolig kørsel og start-, rulle- og svingmodstanden. MOVE
tilbydes som standard med hjulserien PATH og en termoplastisk polyurethanbane
i høj kvalitet til forskellige krav. Banen er skånsom for underlaget, vibrationsdæmpende, meget slidstærk, afsmitningsfri og modstandsdygtig overfor mange
aggressive midler.
TPU kan bruges i temperaturområdet -20 °C til +60 °C, i kort tid også op til +90 °C,
og leveres med bane med 94° Shore A, der er støbt på polyamidfælgen.

Bremsevisning kan tilvælges.
En unik detalje ved Blickle MOVE dobbelthjulene i kunststof er bremsevisningen,
som viser bremsens betjeningsposition. Bremsevisningen kan tilvælges.
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Udførelse i rustfrit stål.
Alle hjulvarianter fås også i rustfri udførelse. Samtlige metalkomponenter såsom kuglelejerne
i drejekransen og hjulene samt akslerne er fremstillet i krom-nikkel-stål og dermed beskyttet
mod fugt og korrosion.

Elektrisk ledeevne.
MOVE fås i en elektrisk ledende udførelse med en gennemgangsmodstand på R < 104 Ω iht.
DIN EN 12527. Den elektriske ledeevne beskytter mod elektrostatisk opladning og forhindrer,
at der opstår farlige berøringsspændinger.

Farver.
Eftersom vi er eksperter inden for kunststof-teknologi, er vi
også fleksible mht. farver. Alle vores produkter fremstilles på
hovedsædet i Tyskland, og vi kan opfylde individuelle kundeønsker.
Basisvarianterne fås i gråhvid RAL 9002 og sølvgrå RAL 7001.

Befæstigelsesvarianter.
Vi har et omfattende udvalg af befæstigelsesvarianter, så der er mulighed for en nem og hurtig montering. Vi kan altid tilbyde en
passende løsning – uafhængig af produktets form. Vi hjælper dig også gerne med rådgivning ved udførelsen af kontaktfladerne til
MOVE. På de efterfølgende sider har vi specificeret og anført alle befæstigelsestyper og produkter.

Bolthul

www.blickle.com

Monteringsplade

Tap

Centralbremse CS11

Gevindtap

Expanderbefæstigelser

we innovate mobility
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Serie: LKD-PATH

Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof,
gråhvid farve,
hjul med termoplastisk polyurethanbane

RoHS

125 - 150 kg

Gaffel: Serie LKD - i brudsikker og forstærket
polyamid 6 af høj kvalitet, med to rillekuglelejer,
der er tætnet i begge sider, i drejekransen, med
bolthul, gråhvid RAL 9002.

Hjul: Serie PATH - bane: termoplastisk polyurethan (TPU)
i høj kvalitet, 94° Shore A, afsmitningsfri.
Hjulleje: brudsikker polyamid 6 i høj kvalitet, gråhvid
RAL 9002.
Lejetype: præcisionskugleleje
Temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C.
Ved omgivelsestemperaturer over +30 °C forringes
belastningsevnen.

Drejelige hjul

Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul-Ø
[mm]

LKD-PATH
125K
LKD-PATH
125K-FI
LWK-TPA 101G
LWK-TPA 101G-FI
LKD-PATH
125K-11
LKD-PATH
125K-11-FI
LWK-TPA 101G-11
LWK-TPA 101G-11-FI
LKD-PATH
150K
LKD-PATH
150K-FI
LWK-TPA 101K-FK
LWK-TPA 101K-FI-FK
LKD-PATH
150K-11
LKD-PATH
150K-11-FI
LWK-TPA 101K-11-FK
LWK-TPA 101K-11-FI-FK
Kunststofhjul i rustfri udførelse: se side 8

Hjulets
totalbredde
[mm]

125
125
150
150

80
80
80
80

Belastningsevne
[kg]

Lejetype

125
125
150
150

Totalhøjde
[mm]

Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje

Plade Ø
[mm]

130
130
155
155

42
42
42
42

Bolthul
Ø
[mm]

Udsving
[mm]

13
11
13
11

40
40
53
53

Varianter / tilbehør

i elektrisk ledende
udførelse
R < 104 Ω

med galvanisk for- med galvanisk
zinket gevindtap
forzinket ståltap
M10 x 20 *
M12 x 20

Teknisk beskrivelse side

11

med monteringsplade **

med centralbremse
“central-stop”

med expanderefæstigelse *

11

10

10

Artikelnr. tilbehør

-ELS

-GS10 / -GS12

-ZA51 / -ZA55 / -ZA58

-P25 / -P26

-CS11

se side 10

Kan leveres til

alle

alle

alle

på forespørgsel

alle

på forespørgsel

*
**
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med farvemæssig
markering ved
bremse „stop-fix“

specialfarver

på forespørgsel

på forespørgsel

Reduceret belastningsevne
Hjulenes totalhøjde forøges med 8 mm.

we innovate mobility
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Serie: LKDG-PATH

Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof,
sølvgrå farve,
hjul med termoplastisk polyurethanbane

RoHS

125 - 150 kg

Gaffel: Serie LKDG - i brudsikker og forstærket
polyamid 6 af høj kvalitet, med to rillekuglelejer,
der er tætnet i begge sider, i drejekransen, med
bolthul, sølvgrå RAL 7001.

Hjul: Serie PATH - bane: termoplastisk polyurethan (TPU)
i høj kvalitet, 94° Shore A, afsmitningsfri ved kørsel og
stilstand.
Hjulleje: brudsikker polyamid 6 i høj kvalitet, sølvgrå
RAL 7001.
Lejetype: præcisionskugleleje.
Temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C.
Ved omgivelsestemperaturer over +30 °C forringes
belastningsevnen.

Drejelige hjul

Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

LKDG-PATH
125K
LKDG-PATH
125K-FI
LWK-TPA 101K-FK
LWK-TPA 101K-FI-FK
LKDG-PATH
125K-11
LKDG-PATH
125K-11-FI
LWK-TPA 101K-11-FK
LWK-TPA 101K-11-FI-FK
LKDG-PATH
150K
LKDG-PATH
150K-FI
LWK-TPA 126K-FK
LWK-TPA 126K-FI-FK
LKDG-PATH
150K-11
LKDG-PATH
150K-11-FI
LWK-TPA 126K-11-FK
LWK-TPA 126K-11-FI-FK
Kunststofhjul i rustfri udførelse: se side 9

Hjul-Ø
[mm]

Hjulets
totalbredde
[mm]

125
125
150
150

80
80
80
80

Belastningsevne
[kg]

Lejetype

125
125
150
150

Totalhøjde
[mm]

Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje

Plade Ø
[mm]

130
130
155
155

42
42
42
42

Bolthul
Ø
[mm]

Udsving
[mm]

13
11
13
11

40
40
53
53

Varianter / tilbehør

i elektrisk ledende
udførelse
R < 104 Ω

med galvanisk for- med galvanisk
zinket gevindtap
forzinket ståltap
M10 x 20 *
M12 x 20

Teknisk beskrivelse side

11

med monteringsplade **

med centralbremse
“central-stop”

med expanderefæstigelse *

11

10

10

Artikelnr. tilbehør

-ELS

-GS10 / -GS12

-ZA51 / -ZA55 / -ZA58

-P25 / -P26

-CS11

se side 10

Kan leveres til

alle

alle

alle

på forespørgsel

alle

på forespørgsel

*
**

med farvemæssig
markering ved
bremse „stop-fix“

specialfarver

på forespørgsel

på forespørgsel

Reduceret belastningsevne
Hjulenes totalhøjde forøges med 8 mm.

www.blickle.com
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Serie: LKDX-PATH

Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof,
rustfri udførelse, gråhvid farve,
hjul med termoplastisk polyurethanbane

RoHS

125 - 150 kg

Gaffel: Serie LKDX - i brudsikker og forstærket
polyamid 6 af høj kvalitet, med to rillekuglelejer i
rustfrit stål, der er tætnet i begge sider, i drejekransen,
med bolthul, gråhvid RAL 9002.

Hjul: Serie PATH - bane: termoplastisk polyurethan (TPU)
i høj kvalitet, 94° Shore A, afsmitningsfri.
Hjulleje: brudsikker polyamid 6 i høj kvalitet, gråhvid
RAL 9002.
Lejetype: præcisionskugleleje i rustfrit stål.

Samtlige dele inkl. akselmateriale er rustfri.

Drejelige hjul
LKDX-PATH
125XK
LWK-TPA 101K-FK
LKDX-PATH
125XK-11
LWK-TPA 101K-11-FK
LKDX-PATH
150XK
LWK-TPA 126K-FK
LKDX-PATH
150XK-11
LWK-TPA 126K-11-FK

Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul-Ø
[mm]

LKDX-PATH
125XK-FI
LWK-TPA 101K-FI-FK
LKDX-PATH
125XK-11-FI
LWK-TPA 101K-11-FI-FK
LKDX-PATH
150XK-FI
LWK-TPA 126K-FI-FK
LKDX-PATH
150XK-11-FI
LWK-TPA 126K-11-FI-FK

Hjulets
totalbredde
[mm]

125
125
150
150

Belastningsevne
[kg]

80
80
80
80

125
125
150
150

Lejetype

Temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C.
Ved omgivelsestemperaturer over +30 °C forringes
belastningsevnen.

Totalhøjde
[mm]

Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje

Plade Ø
[mm]

130
130
155
155

42
42
42
42

med rustfri ståltap

med monteringsplade i rustfrit stål **

med expanderbefæstigelse
i kunststof *

11

11

10

Bolthul
Ø
[mm]
13
11
13
11

Udsving
[mm]
40
40
53
53

Varianter / tilbehør

i elektrisk ledende
udførelse
R < 104 Ω

med gevindtap
i rustfrit stål
M10 x 20 *
M12 x 20

Teknisk beskrivelse side
Artikelnr. tilbehør

-ELS

-GSX10 / -GSX12

-ZAX51 / -ZAX55 / -ZAX58

-PX25 / -PX26

se side 10

Kan leveres til

alle

alle

alle

på forespørgsel

på forespørgsel

*
**
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med farvemæssig
markering ved
bremse „stop-fix“

specialfarver

på forespørgsel

på forespørgsel

Reduceret belastningsevne
Hjulenes totalhøjde forøges med 8 mm.

we innovate mobility
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Serie: LKDGX-PATH

Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof,
rustfri udførelse, sølvgrå farve,
hjul med termoplastisk polyurethanbane

RoHS

125 - 150 kg

Gaffel: Serie LKDGX - i brudsikker og forstærket
polyamid 6 af høj kvalitet, med to rillekuglelejer i
rustfrit stål, der er tætnet i begge sider, i drejekransen,
med bolthul, sølvgrå RAL 7001.

Hjul: Serie PATH - bane: termoplastisk polyurethan (TPU)
i høj kvalitet, 94° Shore A, afsmitningsfri ved kørsel og
stilstand.
Hjulleje: brudsikker polyamid 6 i høj kvalitet, sølvgrå
RAL 7001.
Lejetype: præcisionskugleleje i rustfrit stål.

Samtlige dele inkl. akselmateriale er rustfri.

Temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C.
Ved omgivelsestemperaturer over +30 °C forringes
belastningsevnen.

Drejelige hjul
LKDGX-PATH
125XK
LWK-TPA 101K-FK
LKDGX-PATH
125XK-11
LWK-TPA 101K-11-FK
LKDGX-PATH
150XK
LWK-TPA 126K-FK
LKDGX-PATH
150XK-11
LWK-TPA 126K-11-FK

Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

LKDGX-PATH
125XK-FI
LWK-TPA 101K-FI-FK
LKDGX-PATH
125XK-11-FI
LWK-TPA 101K-11-FI-FK
LKDGX-PATH
150XK-FI
LWK-TPA 126K-FI-FK
LKDGX-PATH
150XK-11-FI
LWK-TPA 126K-11-FI-FK

Hjul-Ø
[mm]

Hjulets
totalbredde
[mm]

125
125
150
150

Belastningsevne
[kg]

80
80
80
80

125
125
150
150

Lejetype

Totalhøjde
[mm]

Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje
Kugleleje

Plade Ø
[mm]

130
130
155
155

42
42
42
42

med rustfri ståltap

med monteringsplade i rustfrit stål **

med expanderbefæstigelse
i kunststof *

11

11

10

Bolthul
Ø
[mm]

Udsving
[mm]

13
11
13
11

40
40
53
53

Varianter / tilbehør

i elektrisk ledende
udførelse
R < 104 Ω

med gevindtap
i rustfrit stål
M10 x 20 *
M12 x 20

Teknisk beskrivelse side
Artikelnr. tilbehør

-ELS

-GSX10 / -GSX12

-ZAX51 / -ZAX55 / -ZAX58

-PX25 / -PX26

se side 10

Kan leveres til

alle

alle

alle

på forespørgsel

på forespørgsel

*
**

med farvemæssig
markering ved
bremse „stop-fix“

specialfarver

på forespørgsel

på forespørgsel

Reduceret belastningsevne
Hjulenes totalhøjde forøges med 8 mm.

www.blickle.com
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Varianter / tilbehør
til Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof

RoHS
Centralbremse „central-stop“ med tap
Artikelnr. tilbehør

-CS11

Taphøjde

Betjeningsvinkel

Tap Ø

(A) [mm]

(δ)

(D) [mm]

58,5

35 °

28

Afstand fra monteringsplade til midten
af sekskant
(E) [mm]
43,5

Nøglestørrelse

CENTRAL
STOP

(SW) [mm]
11

Dette bremsesystem bremser drejekransen og hjulet.
Betjeningen sker vha. et centralt håndtag over en bremsestang på vognen.
Oversigt over fordelene:
n Lille betjeningsvinkel for nem bremsning og udløsning af bremse.
n Pladsbesparende konstruktion med integreret bremsemekanik i tappen, tappen er galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri.
n Mulighed for central betjening af hhv. 2 eller 4 hjul vha. bremsestang. Det giver den højeste grad af fleksibilitet for bremsegrebets
position og udførelse.
Kan leveres til alle Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof (undtagen rustfrie udførelser).
Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Kan leveres på forespørgsel.

Expanderbefæstigelse i kunststof til rundrør
Artikelnr. tilbehør

Artikelnr. tilbehør
rustfri udførelse

Indvendigt rørmål
(P) [mm]

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

Ø 20 - 25
Ø 25 - 30
Ø 30 - 35
Ø 35 - 40

Kan leveres til alle Blickle MOVE
dobbelthjul i kunststofhjul, undtagen
den elektrisk ledende udførelse.
Hjul og expander sikret mod
overdrejning vha. formslutning.
Indbygningslængden udgør maks.
65 mm.
Hjulenes totalhøjde forøges med
5 mm.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Kan leveres på forespørgsel.

Expanderbefæstigelse i kunststof til firkantet rør
Artikelnr. tilbehør

Artikelnr. tilbehør
rustfri udførelse

Indvendigt rørmål
(P) [mm]

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18 - 21
o 21 - 25
o 25 - 29
o 29 - 32
o 32 - 38,5

Kan leveres til alle Blickle MOVE
dobbelthjul i kunststofhjul, undtagen
den elektrisk ledende udførelse.
Hjul og expander sikret mod
overdrejning vha. formslutning.
Indbygningslængden udgør maks.
65 mm.
Hjulenes totalhøjde forøges med
5 mm.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Kan leveres på forespørgsel.

Expanderbefæstigelse i metal til rundrør og firkantede rør
Artikelnr. tilbehør

Indvendigt rørmål
rundrør (P) [mm]

Indvendigt rørmål
firkantet rør (P) [mm]

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

Ø 17 - 19
Ø 20 - 25
Ø 25 - 30
Ø 30 - 35
Ø 35 - 40
Ø 39 - 45

o 17 - 19
o 18 - 21
o 21 - 25
o 25 - 29
o 29 - 32
o 32 - 38,5

10

we innovate mobility

Kan leveres til alle Blickle MOVE
dobbelthjul i kunststofhjul, undtagen
hjul i rustfri udførelse.
Hjul og expander sikret mod
overdrejning vha. formslutning.
Indbygningslængden udgør maks.
65 mm.
Hjulenes totalhøjde forøges med
5 mm.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Kan leveres på forespørgsel.

www.blickle.com

Varianter / tilbehør
til Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof

RoHS
Monteringsplader til Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof
Artikelnr. tilbehør

Artikelnr. tilbehør
rustfri udførelse

-P25

-PX25

-P26

-PX26

Pladenr. 25

Pladestørrelse

Bolthulsafstand

Bolthul Ø

[mm]

[mm]

[mm]

90x66

75x50

8,5

75x45/61x51

90x66

8,5

Monteringsplade i galvanisk forzinket, blåkromateret udførelse
(Cr6-fri) eller rustfri
udførelse.
Kan leveres på forespørgsel.

Pladenr. 26

90

75

8.5

66

50

Tapbefæstigelse til Blickle MOVE dobbelthjul i kunststof
Artikelnr. tilbehør

Artikelnr. tilbehør
rustfri udførelse

-ZA51

-ZAX51

-ZA58

-ZAX58

-ZA55

-ZAX55

Tap Ø
P [mm]

Taplængde

Ø tværhul

Position
tværhul

18

62

Q [mm]

d [mm]

H [mm]

22

45

M8

20

27,5

45

M6

M8

30

20

Befæstigelsen af hjulet sker vha. en ståltap, der stikkes i en rørende eller en tilsvarende boring og sikres. Tappen er fast forbundet
med hjulet og skal sikres mod at kunne overdrejes eller falde ud vha. fastklemning eller en befæstigelsesskrue (tværhul).
Den anførte belastningsevne opnås kun, hvis monteringspladen dækker det drejelige hjul i hele diameteren.
Til drejelige hjul i rustfri udførelse kan vi levere en rustfri ståltap.
Ved befæstigelsesvalg med tap skal du være opmærksom på de ovennævnte mål.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
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Blickle hovedkatalog G15:
Mere end 30.000 hjul på over 500 sider.
Rekvirér det omfattende hovedkatalog G15 og få syn for Blickles
kompetencer og effektivitet – pr. telefon på +45 98 15 15 11 eller
på internettet på www.blickle.dk.
På internettet finder du også Blickle-produktdesigneren.
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Din lokale Blickle-repræsentant:

KS Gruppen A/S · Troensevej 20 · 9220 Aalborg Øst · Danmark
Tlf.: 98 15 15 11 · Fax: 98 15 70 11 · ks@ks-gruppen.dk · www.ks-gruppen.dk

