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450 - 950 kg

Fixvillás görgők 
dobfékkel és biztonsági fékkel

GEV sorozat: 
Abroncs: kiváló minőségű könnyen gördülő elasztikus tömörgumi, 
65° Shore A keménységű, fekete ill. nyommentes szürke színű. 
Felni: masszív szürkeöntvényből, lakkozott, ezüstszínű, 
két bepréselt golyóscsapággyal. 
Részletes leírás: 38. oldal

PS sorozat: 
Abroncs: légtömlős gumiabroncs keresztbordás profillal, 6 rétegszámú, 
fekete színű.
Felni: masszív szürkeöntvényből, lakkozott, fehéralumínium, két 
bepréselt golyóscsapággyal. 
Részletes leírás: 38. oldal

VLE sorozat: 
Abroncs: szuperelasztikus tömörgumi, 3-komponensű abroncs 
keresztbordás profillal, félmerev abroncstalp, nagyon rugalmas 
köztespárna, kopásálló futófelület, fekete színű.
Felni: masszív szürkeöntvényből, lakkozott, fehéralumínium, két 
bepréselt golyóscsapággyal. 
Részletes leírás: 38. oldal

GST sorozat: 
Futófelület: kiváló minőségű Blickle Softhane® poliuretán elasztomer, 
75° Shore A keménységű, zöld színű, nyommentes, kontakt 
elszíneződés-mentes.
Felni: masszív szürkeöntvényből, lakkozott, ezüstszínű, két bepréselt 
golyóscsapággyal. 
Részletes leírás: 39. oldal

GTH sorozat: 
Futófelület: kiváló minőségű Blickle Extrathane® poliuretán elasztomer, 
92° Shore A keménységű, világosbarna színű, nyommentes, kontakt 
elszíneződés-mentes.
Felni: masszív szürkeöntvényből, lakkozott, ezüstszínű, két bepréselt 
golyóscsapággyal. 
Részletes leírás: 39. oldal

GB sorozat: 
Futófelület: kiváló minőségű Blickle Besthane® poliuretán elasztomer, 
92° Shore A keménységű, magas dinamikus terhelhetőség, barna 
színű, nyommentes, kontakt elszíneződés-mentes.
Felni: masszív szürkeöntvényből, lakkozott, ezüstszínű, két bepréselt 
golyóscsapággyal. 
Részletes leírás: 39. oldal

Fixvillás görgő biztonsági fékkel
A biztonsági fékes fixvillás görgő egy dobfékkel szerelt görgő, ahol a 
fékhatást inaktivált állapotban egy integrált rugó biztosítja. A féket egy 
rudazat vagy huzal segítségével lehet kioldani.

Fixvillás görgő dobfékkel
A fixvillás görgők dobfékét különböző vezérléssel, pl. rudazattal vagy 
huzallal lehet működtetni.
A zárt felni miatt a fékpofák jelentős mértékben védettek a korrózióval 
és szennyeződésekkel szemben, így a fék hatásfokát a nedves környe-
zet és az útburkolat szennyeződése nem befolyásolja.

Fixvillás 
görgők 
dobfékkel

Fixvillás görgők 
biztonsági 
fékkel *

Kerék-Ø
 
[mm]

Kerék-/abroncs- 
szélesség
[mm]

Teher-
bírás
[kg]

Csapágytípus Beépítési
magasság
[mm]

Talp-
méret
[mm]

Furat- 
távolság
[mm]

Felfogató-
furat-Ø
[mm]

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

* A termékkódot attól függően kell L ill. R utótaggal kiegészíteni, hogy bal oldali (L) vagy jobb oldali (R) kivitelre van szükség.
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Rögzítőlábak és kocsiemelők

A rögzítőlábbal szállítóeszközöket lehet álló helyzetben rögzíteni. A rögzítőlábat közvetlenül a szállítóeszközre kell  
felszerelni. A rögzítéshez a rögzítőkart kell lenyomni, mely a szerkezet megemelése nélkül szorítja a talpat a padlóhoz. 
A rögzítőlábak az LH, LO és LS villasorozattal kombinálhatók.  
Aktiváláskor a rögzítőláb kb. 10 mm-t rugózik be. 
Galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes.

Rögzítőlábak

Termékkód Teljes magas-
ság inaktív 
állapotban
(H0) [mm]

Teljes magas-
ság aktiválva, 
kirugózva
(H1) [mm]

Talp- 
méret

[mm]

Furat-
távolság

[mm]

Felfogató-
furat-Ø

[mm]

A kocsiemelőt szállítóeszközök kiemelésére használjuk álló helyzetben. A kocsiemelőt közvetlenül a szállítóeszközre kell 
felszerelni. A rögzítőkar lenyomásával a szállítóeszköz felemelkedik.
A kocsiemelőt különböző villasorozattal kombinálhatjuk. A kocsiemelő optimális használatához az aktivált kocsiemelő 
magasságának (H1) 5 mm-rel kell nagyobbnak lennie, mint a felhasznált kerekek teljes beépítési magasságának. 
Az emelőerő a működtető személy súlyától függően 150 - 250 kg.
Galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes.

Kocsiemelő

Teljes magas-
ság inaktív 
állapotban
(H0) [mm]

Teljes  
magasság 
aktiválva
(H1) [mm]

Talp-
méret

[mm]

Furat-
távolság

[mm]

Felfogató-
furat-Ø

[mm]

12,3
12,3
12,3
12,3

Termékkód

12,3
12,3
12,3



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

   

2 

3 4

5 6 

7 

1 

8

26

Speciális kivitelek

Kerekek és kerék-párok

A katalógusban található standard termékek 
mellett számos testre szabott megoldást 
kínálunk ügyfeleink részére. 
 
Individuális megoldásaink ügyfeleinkkel 
szoros együttműködésben jönnek létre.  
A legkorszerűbb technológiák, mint például 
a fejlesztői eszközök (3D-CAD), lineáris 
és nemlineáris Finite-Elem és szimulációs 
programok, rugalmas és hatékony terme-
lési technológiák, precíz mérő-, teszt- és 
ellenőrző-berendezések, neves intézmények-
kel való szoros együttműködés, és nem utolsó 
sorban az évek óta tartó gyártási tapasztala-
tok teszik lehetővé a kiváló minőségű kerekek 
és görgők fejlesztését. 
 
A széleskörű standard programunknak 
köszönhetően sok egyedi tervezésnél tudunk 
a már meglévő termékekből részeket fel- 
használni, ezáltal csökkentve a speciális 
kivitelek költségeit.  
Az egyedi termék megvalósításának 
előfeltétele a megfelelő mennyiség meg-
rendelése, melynek száma a kerék illetve a 
görgő kivitelétől függ.  
 
A műszaki követelmények és a szükséges 
mennyiségek ismeretében kérjen ajánlatot 
tőlünk! 
 
Az alább felsorolt   termékek betekintést 
nyújtanak speciális kiviteleinkbe.

Kerekek és kerék-párok

A speciális kivitelek a standard programban 
szereplőktől a kerék méretében, anyagában, 
kerékagy kivitelében vagy csapágyazásában 
különbözhetnek. 
 
Ezenfelül léteznek pl. üzemépítésekhez  
egyedi problémamegoldások extrém magas 
futási teljesítménnyel és megbízhatósággal.  
A kerék-párok a legkülönbözőbb kerék-
sorozatok kerekeivel rendelhetők, négyszög-
letes vagy henger alakú tengelyre szerelve, 
különböző nyomtávolsággal.

Vezetőhoronnyal ellátott görgő. Acélkerék fogaskerékhajtáshoz.

Iker légtömlős kerék terepmintás  
profillal.

Nagy teherbírású kerék elasztikus 
tömörgumi futófelülettel és öntött poliamid 
kerékaggyal.

Nagy teherbírású karimás kerék 
zárókeréknek felhasználva.

Hajtott kerék fogaskerékhajtáshoz.

Hajtott kerék reteszhoronnyal és légtömlős 
abronccsal.

Nagy teherbírású hajtott kerék retesz- 
horonnyal és a nedves területen optimális 
tapadást biztosító terepmintás profillal.
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Kerekek és kerék-párok

Nagy teherbírású kerék-pár négyszögletes tengelyre 
szerelve.

Nyomkarimás kerék-pár henger alakú tengelyre szerelve.

Nagy teherbírású kerék többkomponensű 
abronccsal, öntött poliamid kerékaggyal és 
kétsoros ferdehatásvonalú csapággyal.

Öntött poliamid kerék, erősen homorú 
futófelülettel.

Nyomkarimás kerék ráöntött poliuretán-
elasztomer futófelülettel.

Öntött poliamid fogaskerék.

Vezetőgörgő fedősapkával  
(mint zárókerék).

Kerék speciális habgumi abronccsal.

Nagy teherbírású kerék-pár, öntött 
poliamid felnivel és elasztikus tömörgumi 
abronccsal.

Nagy teherbírású kerék láncos 
meghajtáshoz.

Hajtott kerék légtömlős abronccsal és 
megerősített műanyag felnivel.  
Habbal töltött köpeny.

Kerék-pár elasztikus tömörgumi 
futófelülettel.

Hajtott kerék asszimetrikus kerékaggyal és 
profilozott poliuretán futófelülettel.

Kerék hegesztett acél felnivel és 
terepmintás profillal.
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Műszerkocsi görgők

Görgők

A speciális kivitelek a standard programban 
szereplő görgőktől a beépítési magasság-
ban, fordulási sugárban, fékrendszerben, 
felhasznált anyagokban, színben, a kerék 
kialakításában, rugózásban stb. különböz-
hetnek.

Az állványok és színpadok forgóvillás kerekei 
különböző rögzítésekkel, fékrendszerekkel és 
kerékváltozatokkal rendelhetők. Ezek közül 
több megfelel a DIN 4422 szabványnak is.

A rugóval és integrált lökéscsillapítóval szerelt 
görgők kifejlesztésével növekszik a biztonság 
és a szállítási komfort.

A különösen nagy teherbírású görgők igény 
szerint különböző elektromos, ill. hidraulikus 
motorhajtáshoz szükséges csatlakozási 
felülettel is készülhetnek.

Sterilszobai használatra alkalmas 
forgóvillás műszerkocsi görgő egyedi 
rögzítéssel.

Forgóvillás műszerkocsi görgő egyedi 
rögzítéssel zártszelvényhez.

Forgóvillás műszerkocsi görgő egyedi 
rögzítéssel és egyedi színezéssel.

Forgóvillás műszerkocsi görgő központi 
kerék- és forgókoszorúfékkel,  
nyommentes abronccsal.

Rugós forgóvillás műszerkocsi ikergörgő 
terhelésfüggő kerékfékkel.

Forgóvillás műszerkocsi görgő egyedi 
rögzítéssel és csapba integrált rugóval.

Görgő központi kerék-, forgókoszorú- és 
irányrögzítő fékkel, egyedi forgókoszorú- 
csapágyazás és nyommentes abroncs.

Elektromosan vezető műszerkocsi 
ikergörgő krómozott csappal és tömített 
forgókoszorúval, kerékcsapágyazással.

Forgóvillás műszerkocsi görgő gumigyűrűs 
fakerékkel.

Forgóvillás műszerkocsi ikergörgő acél 
lábvédővel.

Forgóvillás műszerkocsi görgő,  
EPS-porfestett villával egyedi színben.

Forgóvillás műszerkocsi görgő egyedi 
fékkarral és kerékkel.



www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 487

   

3 

10

1

9

4 2

5 6 8

11 

7 

12 

13 14

26

Speciális kivitelek

Szállítókocsi- és állványgörgők

Fixvillás görgő központi kerékfékkel és 
nyommentes abronccsal.

Fixvillás görgő “stop-top” kerékfékkel.

Hegesztett nemesacél forgóvillás görgő 
iránybaállító mechanikával és nyommentes 
abronccsal.

Forgóvillás görgő huzallal működtetett 
irányrögzítővel és speciális kerékkivitellel.

Hármas forgóvillás görgő. Az alacsonyabb 
felületi nyomás miatt padlókímélő 
felhasználásra különösen ajánlott.

Forgóvillás görgő központi kerék- 
és forgókoszorúfékkel.

Állványgörgő “stop-top” kerék- 
és forgókoszorúfékkel.

Állványgörgő állítható kinyúlással és 
speciális kerék-, és forgókoszorúfékkel.

Forgóvillás görgő rugós lábvédővel.

Lépcsőjáró csillagkerék.

Acéllemez forgókoszorú.

Fixvillás görgő biztonsági fékkel 
(deadman’s brake).

Fixvillás görgő oldalról működtethető központi fékkel. Forgóvillás görgő kombinált központi fékkel és 
irányrögzítővel. A kar működtetésével egyszerre lehet 
a négy kereket lefékezni.
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Nagy teherbírású görgők

Stabilizációs kar targoncák részére. Forgóvillás ikergörgő speciális 
irányrögzítővel.

Rugós nagy teherbírású forgóvillás görgő 
egyedi rögzítéssel. Rugózási tulajdonságok 
a vevő igénye szerint.

Rugós nagy teherbírású forgóvillás 
görgő többkomponensű abronccsal és 
irányrögzítővel.

Nagy teherbírású forgóvillás ikergörgő 
csapos rögzítéssel. Speciális forgókoszorú-
csapágyazás a csapba integrálva.

Nagy teherbírású forgóvillás ikergörgő 
állítható rugóval.

Rugós nagy teherbírású forgóvillás 
ikergörgő.

Nagy teherbírású forgóvillás görgő 
tolószerkezettel (tisztítókefe).

Rugós nagy teherbírású forgóvillás görgő 
különösen lágy rugózással.

Nagy teherbírású forgóvillás görgő  
egyedi rögzítéssel.

Rugós nagy teherbírású forgóvillás görgő 
dupla rugóval és egyedi rögzítéssel.

Rugós nagy teherbírású forgóvillás görgő 
poliuretán torziós rugóval és egyedi 
rögzítéssel.

Nagy teherbírású forgóvillás görgő kézi 
irányrögzítővel, lábvédővel és motoros 
hajtáshoz csatlakozási lehetőséggel.

Nagy teherbírású fixvillás ikergörgő 
dobfékkel.

Hegesztett acél masszív forgókoszorú.
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