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JUST BETTER
Koło to jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości.
  
Ten prosty przedmiot od wieków jest stale rozwijany. Obecnie koła i zestawy kołowe to zaawansowane 
technologicznie produkty zapewniające mobilność w wielu różnych branżach. 

Blickle, która pozostaje firmą rodzinną, w ciągu zaledwie dwóch pokoleń rozwinęła się z małej firmy 
rzemieślniczej w wiodącego na świecie producenta kół i zestawów kołowych. Dla nas postęp to tradycja. 
Nasze zaangażowanie w wartości takie jak wiarygodność, niezawodność, innowacyjność i poczucie 
odpowiedzialności od dziesięcioleci stale rośnie. Przywiązujemy dużą wagę do bliskich kontaktów z na-
szymi klientami, służąc im jako kompetentny partner przy realizacji wielu różnych projektów. Obecnie 
firma zatrudnia ponad 1 200 pracowników na całym świecie. To dzięki nim koła i zestawy kołowe Blickle 
ze znakiem „wyprodukowane w Niemczech” są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
mobilność. Klienci są zachwyceni wysoką jakością produktów, które właściwie nie wymagają konserwa-
cji, a także ich trwałością i szybką dostępnością. 

Mimo że w obecnych czasach wprowadza się coraz bardziej złożone procesy logistyczne i rozpowszech-
nia cyfryzację oraz wykorzystanie robotów, koła i zestawy kołowe nadal znajdują szerokie zastosowanie 
w centrach intralogistycznych. Dlatego w tym zakresie wymagana jest szczególna niezawodność. Produk-
ty Blickle zapewniają jeszcze szybszy i wydajniejszy wewnętrzny przepływ materiałów, jednocześnie 
pomagając w tworzeniu ergonomicznych miejsc pracy i zapobieganiu wypadkom. W tym magazynie 
przedstawiamy innowacyjne rozwiązania, które stanowią naszą odpowiedź na różne wyzwania z zakresu 
intralogistyki. 

Życzę miłej lektury i ciekawych spostrzeżeń.

Reinhold Blickle
Partner zarządzający

PS: Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Zapraszamy do kontaktu. 
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ZNAMY SIĘ NA INTRALOGISTYCE

MYŚLIMY 
O PRZYSZŁOŚCI 
W miarę jak rynki stają się bardziej złożone, cyfryzacja staje się zarówno 
wyzwaniem, jak i użytecznym narzędziem. Musimy przy tym zawsze pamiętać 
o osobach zaangażowanych w poszczególne procesy i dbać o podstawy. 
W związku z tym szczególnie ważne stają się jakość i właściwości kół i zesta-
wów kołowych. Tylko niezawodne działanie takiego sprzętu gwarantuje, że pro-
cesy, łańcuchy dostaw i przepływy towarów będą funkcjonować płynnie niczym 
dobrze naoliwiony mechanizm.

Cyfryzacja, automatyzacja i indywidualizacja – te globalne 
megatrendy mają również trwały wpływ na intralogistykę. Inteli-
gentne systemy informacyjne, takie jak telematyka, robotyka i sen-
soryka, a także innowacyjne rozwiązania sprzętowe, takie jak wózki 
samojezdne (automated guided vehicles, AGV) lub wózki kolejko-
wane, umożliwiają optymalne zarządzanie przepływem materiałów 
w przedsiębiorstwie. Wyzwania są tutaj ogromne, ponieważ coraz 
większe ilości towarów wymagają przemieszczania w coraz szyb-
szym tempie – a wszystko to bez spadku wydajności i powstawania 
zakłóceń. Sprzęt transportowy w połączeniu z nowoczesnymi tech-
nologiami stanowi rdzeń intralogistyki.

Koła i zestawy kołowe Blickle odgrywają ważną rolę w różnych pro-
cesach logistyki wewnętrznej, zapewniając skuteczny i pewny trans-
port materiałów wewnątrz firmy. Integracja kół i zestawów kołowych 
z szeroką gamą procesów logistycznych przy rosnących prędko-
ściach jazdy i wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa 
i ergonomii pracy oznacza, że obecnie koła i zestawy kołowe często 
muszą być produktami zaawansowanymi technologicznie. Jako 
dostawca elementów układów jezdnych śledzimy rozwój w wielu 
różnych gałęziach przemysłu od dziesięcioleci.  
Jako specjaliści od kół i zestawów kołowych dysponujemy szeroką 
ofertą produktów i jesteśmy gotowi sprostać niemal każdemu 
wyzwaniu.

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Opracowując rozwiązania dostosowane do potrzeb klien-
ta, możemy czerpać z wiedzy zdobytej na przestrzeni lat 
podczas realizacji niezliczonych projektów dla klientów 
na całym świecie. Produktom Blickle zaufało wielu zna-
nych producentów sprzętu logistycznego na całym świecie 
dostarczających m.in. wózki widłowe, systemy dźwigowe, 
wózki kolejkowane i wózki do kompletacji zamówień.

Przemysł 4.0

Robotyka



5

Ergonomia miejsc pracy

Terminowość

Cyfryzacja

Autonomiczne systemy transportowe

Zrównoważony rozwój

Globalne łańcuchy 
dostaw

Przemysł 4.0

Robotyka
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WIZJA I MISJA

Dr Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Partner zarządzający

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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Chcemy być najlepsi. W produktach i rozwiązaniach, w obsłudze  
i współpracy, w badaniach i innowacjach. W porozumieniu z naszymi 
klientami opracowujemy wysokiej jakości, trwałe, przyjazne dla 
użytkownika i innowacyjne rozwiązania w zakresie kół i zestawów 
kołowych dla ludzi na całym świecie. Dzięki nim towary, maszyny 
i wszelkiego rodzaju systemy transportowe można przemieszczać 
bezpiecznie, wydajnie i ergonomicznie.

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Heinrich-Blickle-Straße 1 · 72348 Rosenfeld
Tel.: +49 7428 932-0
Faks: +49 7428 932-209
Adres e-mail: info@blickle.com · www.blickle.com
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ZDROWIE!
Tylko zdrowi pracownicy mogą być zmotywowani i wydajni. Czy wiesz, że każdy pracownik, 
który nie pojawia się w pracy, kosztuje pracodawcę około 500 złotych dziennie? Niestety, urzą-
dzenia transportowe o zbyt wysokich oporach ruszania i toczenia są często przyczyną nieobec-
ności spowodowanych chorobami wynikającymi z dolegliwości układu mięśniowo-szkieleto-
wego. Najczęściej prowadzą one do niezdolności do pracy, poważnej niepełnosprawności, 
ograniczonej zdolności do pracy i przedwczesnej niepełnosprawności (źródło: Federalny Instytut 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA)). To 
kwestia, którą trzeba się zająć, zwłaszcza w czasach, gdy brakuje wykwalifikowanych pracow-
ników. Obciążenie fizyczne podczas transportu ręcznego można łatwo zredukować, wybierając 
odpowiednie zestawy kołowe. W Blickle zajmujemy się tym tematem od wielu lat.

Lżej, prościej, płynniej – w ten sposób dbasz 
o kondycję i motywację pracowników

ERGONOMIA TO PODSTAWA SUKCESU

Opory toczenia różnych bieżników
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Warunki przeprowadzania badań: Wartości określone w warunkach laboratoryjnych na płaskiej, równej powierzchni, przy użyciu kół o średnicy 200 mm z łożyskami kulkowymi.

Opona pneumatyczna Standardowa pełna guma Elastyczna pełna guma Guma termoplastyczna Standardowy poliuretan

Termoplastyczny poliuretan Poliuretan premium Poliamid

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com



11

Porównanie oporów toczenia i skrętu różnych 
kół poliuretanowych (Ø koła 200 mm)

Warunki przeprowadzania badań: Badania nowych elementów 
w warunkach laboratoryjnych przy obciążeniu 300 kg i zastosowaniu 
identycznej obudowy.

• Seria ALTH
• Cienki bieżnik
• Promień bieżnika R300
• Twardość bieżnika 92 Shore A

• Seria ALBS
• Gruby bieżnik
• Promień bieżnika R90
• Twardość bieżnika 75 Shore A

• Seria ALB
• Cienki bieżnik
• Promień bieżnika R100
• Twardość bieżnika 92 Shore A

Standardowy poliuretan (Extrathane®)

Poliuretan klasy premium (Besthane® Soft)

Poliuretan premium (Besthane®)

Opór skrętu 2,9% 

Opór toczenia 0,9% 

Opór skrętu 2,5% 

Opór toczenia 0,8% 

Opór skrętu 1,7% 

Opór toczenia 0,7% 

Każdego dnia około 4% wszystkich pracowników nie przychodzi do 
pracy z powodu choroby (źródło: Niemieckie Federalne Ministerstwo 
Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit, BMG). Wiąże się to 
z gigantycznymi kosztami dla gospodarki: w Niemczech w 2019 roku 
było to 87,6 mld euro kosztów przestojów produkcyjnych (koszty 
wynagrodzeń) i 148,7 mld euro straty wartości dodanej brutto 
(źródła: Statista, BAuA). Dla firmy oznacza to, że brakuje 
wartościowych pracowników, procesy są wstrzymywane, a pozostali 
pracownicy są bardziej obciążeni, co zwiększa ryzyko wypadków 
i kolejnych zwolnień lekarskich.

Kwestia ergonomii jest dla nas bardzo ważna. Różne bieżniki kół 
Blickle mogą pomóc w zapobieganiu absencji pracowników 
spowodowanej urazami, a tym samym zmniejszyć związane z nimi 
koszty. Wybierając odpowiedni bieżnik można zmniejszyć opory 
toczenia nawet o 90% (patrz grafika), a wartości graniczne zalecane 
przez BAuA dla długotrwałych obciążeń można osiągnąć dzięki 
zastosowaniu odpowiednich kół i rolek. W naszej ofercie dostępne są 
Blickle Besthane®, Besthane® Soft, Blickle EasyRoll i Blickle 
SoftMotion – nasi klienci mogą wybierać między ekskluzywnymi 
bieżnikami, które zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem 
niskich oporów toczenia i wyznaczają standardy w zakresie oporu 
toczenia, skrętu i ruszania nawet przy dużych obciążeniach.

Z Blickle jest bezpieczniej:

• Odpowiedni dobór bieżników pomaga zapobiegać 
nieobecnościom spowodowanym urazami.

• Opór ruszania i opór toczenia są decydującymi 
czynnikami ergonomicznymi.

•  Nawet przy dużych obciążeniach nasze bieżniki 
wyznaczają standardy pod względem oporu 
ruszania, toczenia i skrętu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Wystarczy zeskanować  
kod QR i wejść do świata  
innowacji Blickle.
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DOKŁADNIE 
PRZEMYŚLANE
Gdy chodzi o ergonomię, najważniejszym parametrem jest opór tocze-
nia. Możemy z dumą powiedzieć, że produkty Blickle charakteryzują 
się najmniejszymi oporami toczenia we wszystkich klasach. Lata 
doświadczeń w wielu różnych dziedzinach dały nam wysoki poziom 
wiedzy z zakresu tworzenia materiałów. Jednak aby pozostać najlep-
szym, trzeba się ciąglę rozwijać. Znaczna część naszych prac rozwojo-
wych skupia się zatem na badaniu nowych materiałów na bieżniki.

Skład materiału, jakim jest poliuretan, i sposób jego przetwarzania, to 
główne czynniki wpływające na jakość gotowego produktu. Mają one 
znaczący wpływ na twardość bieżnika i opony, sprężystość powrotną, 
odporność na ścieranie, nośność, opór toczenia i elastyczność w niskich 
temperaturach. We współpracy z renomowanymi instytutami naukowymi 
i przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod osoby odpowiedzialne 
w naszej firmie za opracowywanie nowych produktów stale ulepszają 
istniejące receptury i znajdują najlepsze połączenia rodzaju bieżnika, 
jego grubości i kształtu. Oprócz właściwości różnych materiałów 
bieżnika znaczącą rolę w osiąganiu jakości produktu odgrywa również 
stopień przylegania do tarczy koła. Dlatego koła i ich bieżniki są 
poddawane szeroko zakrojonym badaniom na etapie projektowania – 
dzięki temu możemy zagwarantować niezmiennie wysoki poziom jakości 
przez długi czas.

Blickle EasyRoll 
• 65 Shore A
• Najwyższej jakości guma
• Do 65% mniejszy opór toczenia w porównaniu 

ze standardową pełną gumą

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Inteligentne bieżniki zapewniające optymalną ergonomię  
w miejscu pracy
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Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Najwyższej jakości miękka guma
• Do 55% mniejszy opór toczenia w porównaniu 

ze standardową miękką gumą

Blickle Besthane® Soft 
• 75 Shore A
• Najwyższej jakości miękki poliuretan
• Do 25% mniejszy opór toczenia 

w porównaniu ze standardowym 
poliuretanem

Blickle Besthane®

• 92 Shore A
• Najwyższej jakości poliuretan
• Do 30% mniejszy opór toczenia w porównaniu 

ze standardowym poliuretanem

Instytut Zdrowia i Ergonomii IGR (Institut für 
Gesundheit und Ergonomie e.V.) nagrodził serie 
bieżników Blickle Besthane®, Besthane® Soft 
oraz SoftMotion znakiem jakości „produkt 
ergonomiczny”. Koła i zestawy kołowe wyposażone 
w te bieżniki przyczyniają się do optymalnego 
pod względem ergonomii transportu towarów. 
Instytut IGR przeprowadził testy w oparciu o normy 
DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Inteligentne bieżniki zapewniające optymalną ergonomię  
w miejscu pracy
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ERGONOMIA ZWIĘKSZA MOTYWACJĘ

PSTTTTT!
Ochrona przed hałasem to ochrona pracownika 

Hałas może powodować choroby. Żaden pracodawca, zwłaszcza w branży intralogistyki, 
nie może sobie na to pozwolić. Jednakże w intralogistyce często transport towarów powo-
duje duży hałas. Wielu sądzi, że trzeba wybierać pomiędzy twardymi, a przez to hałaśli-
wymi kołami z niskim oporem toczenia a cichymi bieżnikami, które sprawiają więcej trud-
ności przy pchaniu. Jest jednak inny sposób, co w Blickle udowadniamy każdego dnia.

Blickle Besthane® Soft

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Standardowy poliuretan

Koło z tworzywa sztucznego 
z poduszką bieżnika 
z miękkiej gumy

Standardowe koło 
z tworzywa sztucznego

Blickle SoftMotion

Blickle Soft

Blickle EasyRoll

Standardowa pełna guma

Standardowy poliuretan, 
wtryskiwany

Twarde

Miękkie
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Poziom hałasu, dla 
którego należy podjąć 
odpowiednie działania 
zgodnie z dyrektywą 
2002/49/WE

Opór toczenia w % Poziom hałasu w dB(A)

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com
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Z Blickle jest lepiej

• Hałas zwiększa poziom stresu i ryzyko 
wypadków, jednocześnie obniżając 
wydajność.

• Ciche bieżniki pracują też płynniej.

•  Blickle Besthane® Soft: minimalny ha-
łas, duża nośność, niski opór toczenia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Wystarczy zeskanować 
kod QR i wejść do świata 
innowacji Blickle.

Hałas w miejscu pracy jest nie tylko nieprzyjemny, ale 
prowadzi także do większej liczby zwolnień chorobowych. 
W Niemczech od czterech do pięciu milionów pracowników 
jest narażonych na hałas, który jest szkodliwy dla ich słuchu 
(źródło: BAuA – Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy). Wywołuje on stres, zaburza koncentrację, zwiększa 
ryzyko wypadków i prowadzi do spadku wydajności.

Wybór układu jezdnego i kół odgrywa ważną rolę w ograni-
czaniu generowanego hałasu. W Blickle od zawsze nurtowało 
nas do niedawna niekwestionowane stwierdzenie, że 
miękkie koła nie hałasują, ale mają wysoki opór toczenia. 
Dlatego opracowaliśmy specjalistyczne bieżniki. Takie, które 
charakteryzują się niską emisją hałasu, a jednocześnie 
spełniają różnorodne wymagania dotyczące kryteriów takich 
jak nośność, odporność na zużycie i opór toczenia. Najlepszy 
przykład stanowi bieżnik Blickle Besthane® Soft, który 
doskonale sprawdza się dzięki niskiemu poziomowi genero-
wanego hałasu, wysokiej nośności i małemu oporowi 
toczenia (patrz grafika).

Nasze serie bieżników Blickle Besthane® oraz Besthane® Soft 
otrzymały znak jakości Instytutu Zdrowia i Ergonomii IGR za 
niezwykle niski opór podczas ruszania, jazdy i skręcania. 
Udało się to osiągnąć dzięki wysokiej elastyczności 
wykorzystanego materiału poliuretanowego. Ten materiał 
sprawia, że koła i zestawy kołowe z bieżnikami Besthane® 
prawie nie wytracają energii w trakcie ruchu, więc ciągnięcie 
i pchanie wózka jest dużo łatwiejsze.

Warunki przeprowadzania badań: Opór toczenia: Badania nowych elementów w warunkach laboratoryj-
nych przy obciążeniu 300 kg, kołach o średnicy 200 mm i identycznej obudowie zestawu kołowego.
Warunki przeprowadzania badań: Emisja hałasu: Średni poziom hałasu generowanego podczas transportu 
części metalowych po podłożu z blachy ryflowanej, ciężar wózka 300 kg, koła o średnicy 125 mm.
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1 DROGA DO SUKCESU

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Ciche zestawy kołowe. Lepsza zwrotność. Mniejszy opór toczenia i skrętu. 
Zoptymalizowana osłona stopy. Nawet nasze standardowe produkty spełniają 
wszystkie te wymogi.

Produkcja samochodów i silników w Czechach

SOFT MOTION – SUKCES 
RODZI SIĘ Z CISZY

Problem: wysoki poziom generowanego 
hałasu 

Klient to czeski producent samochodów i silników należący do 
niemieckiej grupy motoryzacyjnej. Producent w samych 
Czechach zatrudnia około 33 000 pracowników, a rocznie 
sprzedaje ponad milion pojazdów. W zakładzie montażowym 
producenta samochodów panował niezwykle wysoki poziom 
hałasu. Chociaż wózki sekwencyjne do wewnętrznego transportu 
komponentów samochodowych poruszały się po gładkiej 

betonowej podłodze, to była ona przedzielona w regularnych 
odstępach dylatacjami z żeliwnej kraty. Stosowane do tej pory 
zestawy kołowe posiadały używane już od dłuższego czasu 
niebrudzące szare koła z elastycznej pełnej gumy. Gumowe 
bieżniki były stosunkowo twarde, posiadały ograniczoną 
zwrotność wynikającą z dość wysokiego oporu toczenia i oporu 
skrętu, a hałas generowany podczas jazdy przekraczał określone 



17

normy ochrony przed hałasem. Ponadto osłony stopy zestawów 
kołowych tarły o podłoże podczas przekraczania dylatacji, co 
znacznie obniżało żywotność tego elementu zabezpieczającego. 
Trzeba było znaleźć nowe rozwiązanie w zakresie zestawów 
kołowych wykazujące się niższym oporem toczenia i oporem 
skrętu, wyposażone w bardzo ciche bieżniki. Konieczne było 
zamontowanie osłon stopy w odpowiedniej odległości od 
podłoża, aby zapobiegać ich uderzeniom o podłoże podczas 
przejeżdżania przez dylatacje.

Nasze rozwiązanie z oferty produktów  
standardowych
Wykazujące się doskonałym tłumieniem drgań oraz niskim 
poziomem hałasu bieżnik gumowy Blickle „SoftMotion” i seria 
kół ALES doskonale nadają się do tego zastosowania. Grube 
poduszki bieżnika o twardości 55 Shore A, na stałe przytwierdzo-
ne do aluminiowej tarczy koła, umożliwiają bardzo ciche 
przemieszczanie i są bardzo elastyczne, co oznacza, że wykazują 
się niskim oporem toczenia. Wytrzymała obudowa do dużych 
obciążeń z serii Blickle LH oraz stabilna stalowa osłona stopy 
oddalona od podłoża o 35 mm sprawiają, że zestaw kołowy 
stanowi optymalne rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymogi 
klienta.

Rezultat 
Zestawy kołowe Blickle z serii LH-ALES w regularnych próbach 
eksploatacyjnych wykazują się doskonałym tłumieniem drgań 
i znacznie ulepszonym oporem toczenia i oporem skrętu. Dzięki 
temu nastąpiła też znaczna poprawa zwrotności.

Osłona stopy nie dotyka już podłoża przy pokonywaniu dylatacji. 
Zabezpieczane są zestawy kołowe i podłoga, dzięki czemu 
obniżają się koszty związane z naprawami i wymianą. Co więcej, 
producent samochodów był również zadowolony z zauważalnego 
zmniejszenia poziomu hałasu wynikającego z użycia kół Blickle 
„SoftMotion” z elastycznej miękkiej gumy.
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JADĄ I JADĄ,  
I JADĄ …

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ PRZEKŁADA SIĘ NA WYDAJNOŚĆ

Jak zaprojektować długą żywotność? 
Serie kół Blickle są konsekwentnie pro-
jektowane z myślą o długiej żywotności, 
dzięki czemu można zagwarantować 
szybki i płynny przepływ materiałów 
w intralogistyce. 

Ponieważ w takich zastosowaniach czas i szybkość to 
pieniądz. Ale koła i zestawy kołowe to często pięta achil-
lesowa. Dlatego w Blickle już na etapie projektowania 
tworzymy podstawę długiej i optymalnej funkcjonalno-
ści. Nasze koła to produkty zaawansowane technolo-
gicznie, które jednocześnie spełniają szeroki 
zakres wymagań: duże prędkości, duże nośności, 
wysoka stabilność, przystosowanie do różnych 
warunków gruntowych, uderzeń i dużych 
obciążeń udarowych.
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Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej 
wydajności:

Idealne połączenie 
Różne procesy, takie jak wulkanizacja, nalewanie czy wtryskiwanie poliuretanu, zapewniają 
mocne połączenie między korpusem koła a bieżnikiem. 

Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne
Specjalna seria kół z dynamicznym, bardzo sprężystym bieżnikiem klasy premium i zopty-
malizowaną geometrią bieżnika zapobiega przeciążeniom termicznym i umożliwia wysokie 
obciążenia dynamiczne (duże prędkości jazdy).

Wysoka odporność na ścieranie
Zmniejszone zużycie, a co za tym idzie wydłużenie żywotności.

Wysoka wytrzymałość na rozcięcie i rozdarcia
Bieżniki o wysokiej odporności na rozcięcia i rozdarcia zapewniają najlepszą odporność na 
czynniki zewnętrzne, takie jak przeszkody o ostrych krawędziach.

Bieżniki o obniżonym oporze toczenia
Specjalne bieżniki o zoptymalizowanym oporze toczenia zapewniają wyższą wydajność 
energetyczną i zmniejszają obciążenie operatora w procesie ciągnięcia i pchania.

Zoptymalizowane rozwiązania materiałowe
Woda, ciepło, zimno, oleje lub chemikalia mogą oddziaływać na koła.
Blickle oferuje odpowiednie rozwiązania materiałowe i obróbkę powierzchni tarcz kół 
i bieżników odpowiednie do prawie wszystkich warunków środowiskowych.

Własne laboratorium kontrolno-badawcze Blickle
Wszystkie informacje dotyczące nośności są sprawdzane w laboratorium kontrolno-ba-
dawczym Blickle z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów lub w przypadku 
ekstremalnych rozmiarów kół, obliczane za pomocą symulacji matematycznych.

Łożyska precyzyjne i przetaczane gniazda łożysk
Dokładnie wykonane gniazda łożysk i zastosowanie łożysk precyzyjnych zapewniają 
optymalne właściwości jezdne. Specjalnie obrobione gniazda łożyskowe do łożysk 
kulkowych gwarantują doskonałe właściwości koncentryczne.

Solidne i zoptymalizowane pod kątem wytrzymałości tarcze kół
Specjalnie zoptymalizowane tarcze kół są istotną częścią wszystkich naszych produktów. 
Wysokiej jakości materiały i sprawdzona konstrukcja zapewniają niezawodne działanie.

Z Blickle jest lepiej

• Właściwe produkty do każdego zastosowania.

• Zwracamy uwagę na wszystkie aspekty. 

•  Zaawansowana technologia w każdym szczególe.
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SOLIDNA KONSTRUKCJA PRZEKŁADA SIĘ NA WYDAJNOŚĆ

Czas to pieniądz. Szybki i sprawny przebieg procesów i procedur jest 
ważnym czynnikiem sukcesu Twojej firmy. Niezbędny element: 
niezwykle wytrzymałe obudowy Blickle, które z łatwością radzą sobie 
nawet z największymi prędkościami.

NIEZNISZCZALNE

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com
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Oprócz specjalnych łożysk i optymalnej przyczepności między 
tarczą koła a bieżnikiem to przede wszystkim unikalna 
technologia obudowy umożliwia nam w Blickle oferowanie 
optymalnych rozwiązań do szybkiej jazdy. Precyzja i trwałość 
są niezbędne do utrzymania płynności procesów 
w intralogistyce.

Oferujemy ponad 60 serii obudów – dzięki temu zawsze 
możemy znaleźć odpowiedni produkt do danego zastosowania. 
Unikalne procesy produkcyjne, takie jak dynamiczne 
dociskanie i zawalcowanie głowic skrętnych, czy specjalne 
konstrukcje z hartowanymi piastami łożysk w głowicy skrętnej 
sprawiają, że rolki Blickle wyznaczają standardy w wielu 
zastosowaniach z zakresu intralogistyki. Serie obudów Blickle 
LH i LS wyróżniają się wśród dostępnych rozwiązań do dużych 
obciążeń. Wszystkie parametry techniczne są oczywiście 
testowane zgodnie z obowiązującymi normami, a w niektórych 
przypadkach testy przeprowadzane w laboratorium Blickle są 
nawet dużo bardziej szczegółowe. Precyzyjne elementy 
zapewniają minimalną tolerancję – są po prostu „made in 
Germany” i „najlepsze w swoim rodzaju”!

Trwałość we wszystkich klasach obciążeń

• Ponadprzeciętna żywotność dzięki specjalistycznej metodzie Blickle 
dociskania i zawalcowania przy wytwarzaniu głowicy skrętnej.

• Wysoka stabilność dzięki podwójnemu łożysku kulkowemu w głowicy 
skrętnej.

Obudowa ze standardową głowicą skrętną

Nośność do 600 kg

• Szczególna odporność na wstrząsy i uderzenia dzięki specjalnie ukształ-
towanym, hartowanym panwiom łożysk.

• Niezwykle wytrzymałe nawet przy dużych obciążeniach i prędkościach 
jazdy.

Obudowa z hartowanymi panwiami łożysk

• Maksymalna stabilność nawet przy ekstremalnych obciążeniach, siłach 
osiowych oraz przy dużych prędkościach.

• Dobra ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu i żółtej pasywacji.

Spawane obudowy do dużych obciążeń z łożyskami precyzyjnymi

Nośność do 1000 kg 

Nośność do 30 000 kg



 

22

2 DROGA DO SUKCESU 

Niewielka wysokość montażowa przy bardzo dużej nośności i niezawodności:  
Indywidualne rozwiązanie do wózków samojezdnych (AGV) Grenzebach L1200S.

Specjalne wymagania wymagają dobrej współpracy
Oprócz wszechstronnej oferty produktów standardowych firma Blickle wytwarza także szeroką gamę rozwiązań specjalnych. Firma Grenze-
bach Maschinenbau GmbH, dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji, jest liderem technologicznym na wielu różnych 
rynkach. Wśród zautomatyzowanych rozwiązań transportowych można wymienić wózek samojezdny (AGV) Grenzebach L1200S, który wyko-
rzystuje koła i zestawy kołowe firmy Blickle. Na wózkach tych umieszcza się takie przedmioty jak palety, wózki, ramy lub regały; wózki pod-
noszą je i transportują do określonego miejsca przeznaczenia. AGV może przemieścić do 1,2 tony, z ładunkiem skierowanym w dowolną stro-
nę. Może także obracać się w miejscu.

W ścisłej współpracy z konstruktorami produktów Grenzebach w naszych biurach projektowych powstało rozwiązanie idealnie dostosowane 
do wymagań. Zestawy kołowe wymagały dużej nośności i niewielkiej wysokości montażowej. Dlatego też klient wybrał nasz specjalny zestaw 
kołowy LSD-ALTH: masywna, wykonana ze spawanej stali głowica skrętna, minimalna tolerancja wysokości, która jest niezbędna 
w przypadku bardzo ciasnej przestrzeni montażowej, zestaw kołowy z dwoma kołami, odpowiedni do udźwigu do 600 kg w trybie ciągłym 
przy niewielkim oporze skrętu. Oba koła zintegrowane w podwójnym zestawie kołowym wyposażono w produkowany przez firmę Blickle 
bieżnik z nalewanego poliuretanu Extrathane o twardości 92 Shore A. Pozwala on utrzymać niskie opory toczenia, zminimalizować ścieranie 

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com
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ZAWSZE ZNAJDZIE 
SIĘ ROZWIĄZANIE

Od specjalisty dla specjalisty:

i zapewnia szczególnie wysoką odporność na przecięcia i wytrzymałość na dalsze rozdzieranie. Wariant antystatyczny 
chroni przed wyładowaniami elektrycznymi.

Koła napędowe wózków AGV muszą być szczególnie odporne na ścieranie i jednocześnie zapewniać wysoką wydajność 
pracy w ciasnej, z góry określonej przestrzeni. Nasze rozwiązanie: GBA 178x50/8, specjalne koło napędowe ze specjali-
styczną geometrią kołnierza. Wysokiej jakości bieżnik Blickle Besthane® o twardości 92 Shore A jest nalewany na żeliwnej 
tarczy koła.  
Koło jest wyjątkowo odporne na ścieranie i ma niską wartość oporu toczenia, co pozwala zwiększyć wydajność energe-
tyczną. Zestaw kołowy i koło napędowe Blickle umożliwiają nieprzerwane użytkowanie urządzenia. Inteligentna technolo-
gia napędowa i podwójne zestawy kołowe gwarantują oszczędność miejsca i promień skrętu poniżej 1 m.

„Firma Blickle szybko i sprawnie wdraża spe-
cjalne rozwiązania, które sprawdzają się 
w codziennych zastosowaniach naszych klientów.”

Erwin Herre, kierownik ds. zarządzania 
produktami dla intralogistyki, Grenzebach
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STOP
FIX

NIEZAWODNE HAMULCE ZAPEWNIAJĄ WIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO

Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo

Pragniemy, aby użytkowanie naszych kół i zestawów kołowych było procesem bezwypadkowym. 
Dlatego w przypadku naszych produktów można liczyć na dwie rzeczy: jeśli konieczne jest zaha-
mowanie, można to zrobić szybko; a zaparkowane urządzenie pozostaje nieruchome – nawet w sytu-
acjach niebezpiecznych.

Według danych niemieckich ustawowych ubezpieczeń wypadkowych tylko w 2019 roku w Niem-
czech doszło do ponad 36 000 wypadków w transporcie intralogistycznym, czyli ponad 150 w jed-
nym dniu roboczym. Możemy przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. Jako partner dostarczający 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oferujemy szeroką gamę różnych rozwiązań umożliwiają-
cych blokowanie i hamowanie. Proponujemy właściwe produkty do każdego zastosowania.

Blokady i hamulce Blickle nie tylko są testowane zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi ze-
stawów kołowych DIN EN 12526-12533, ale są również dostosowane do danego bieżnika. Ponieważ 
zaprojektowano je jako wyjątkowo odporne na zużycie, na naszych wyrobach można polegać przez 
długi czas.

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Najczęściej stosowane hamulce 
w średnim i dolnym zakresie nośności, 
łatwa i ergonomiczna eksploatacja przy 
niewielkich siłach uruchamiania.

Blokada koła i głowicy skrętnej 
Blickle „Stop-Fix” (-FI)
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STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Wystarczy zeskanować 
kod QR i wejść do świata 
innowacji Blickle.

NAJLEPSI W SFERZE 
BEZPIECZEŃSTWA
Dla Blickle stop oznacza natychmiastowe i bezpieczne blokowanie. W przypadku ha-
mulców i blokad postojowych nie ma miejsca na błędy. Musimy być w stanie na nich 
polegać, zwłaszcza w sytuacjach niebezpiecznych. To wymagania związane zarówno 
z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, jak i zdrowym rozsądkiem. Doskonale wie-
my, jak wiele wypadków zdarza się w intralogistyce. Dochodzi do różnych obrażeń, 
od porażenia prądem elektrycznym po siniaki. Zgodnie z niemiecką ustawą o bezpie-
czeństwie i higienie pracy (ArbSchG) pracodawca jest prawnie zobowiązany do „oce-
ny warunków pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i dążenia do poprawy 
zdrowia i bezpieczeństwa”, jak to trafnie ujął Związek Stowarzyszeń Ubezpieczeń od 
Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców Branży Metalowej. 

Czy firma Blickle może zapewnić aktywne wsparcie w tej dziedzinie?

Stale dostępny system blokowania 
(blokada cierna i kształtowa) zapewnia 
wysoki komfort eksploatacji i stałą 
dostępność.

Blokowanie równoczesne (cierne 
i kształtowe) dwóch lub więcej 
zestawów kołowych przy użyciu jednej 
dźwigni, komfortowe uruchamianie i 
zwalnianie.

Wysoką skuteczność hamowania 
zapewniają szczęki hamulcowe, które 
dzięki zamkniętej konstrukcji są 
w dużym stopniu zabezpieczone przed 
korozją i brudem.

Blokada koła i głowicy skrętnej 
Blickle „Ideal-Stop” (-IS)

Centralna blokada Blickle  
„Central-Stop” (-CS)

Hamulec bębnowy i czuwakowy 
Blickle (-TB i -TM)

Wytrzymała, regulowana konstrukcja do 
średnich i dużych zakresów obciążeń ze 
szczególnie dużymi siłami trzymania 
(blokada cierna).

Blokada koła i głowicy skrętnej 
Blickle „Stop-Top” (-ST)
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ZAPOBIEGANIE WYŁADOWANIOM ELEKTROSTATYCZNYM

NASZE KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODZĄCE
Problem ładunków elektrostatycznych jest powszechnie znany – tarcie wytwarza 
ładunek elektryczny, który musi zostać w jakiś sposób rozładowany. W branży 
intralogistycznej może to być nie tylko bolesne dla operatora, ale również szkodliwe 
dla przewożonych towarów. Elektrycznie przewodzące koła i zestawy kołowe 
bezpiecznie przewodzą ładunki bezpośrednio do podłoża. 

To „tylko” fizyka
Tarcie powoduje powstawanie ładunków 
elektrostatycznych – przy kontakcie 
urządzeń transportowych lub operato-
ra z podłożem wytwarza się potencjał 
elektryczny. Ładunek elektryczny 
gromadzi się na wózku lub ciele operatora. 
W najgorszym scenariuszu ładunek ten 
ulegnie rozładowaniu na operatorze lub 
przewożonym towarze. 

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com
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Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Wystarczy zeskanować  
kod QR i wejść do świata  
innowacji Blickle.

NASZE KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODZĄCE

Z fizyką da się coś zrobić 
Przewodnictwo elektryczne kół i zestawów kołowych chroni ludzi 
i transportowane towary przed niekontrolowanymi 
wyładowaniami elektrostatycznymi. Koła i zestawy kołowe 
odprowadzają ładunki elektrostatyczne do ziemi. Firma Blickle 
oferuje szeroką gamę kół i zestawów kołowych przewodzących 
ładunki elektrostatyczne, a tym samym rozwiązania dla prawie 
wszystkich serii kół. 

Krótka informacja dla czytelników zainteresowanych 
zagadnieniami technicznymi: koło lub zestaw kołowy uważa się 
za przewodzące elektrycznie, jeżeli jego opór czynny nie 
przekracza 104 Ω. Koło lub zestaw kołowy uważa się za 
antystatyczne, jeżeli jego opór czynny wynosi od 105 i 107 Ω. 
Właściwa norma: DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

Nie należy ich lekceważyć: iskry 
Nie należy lekceważyć zagrożenia wyładowaniami 
elektrostatycznymi dla operatora lub towarów przewożonych 
na wózku. Wstrząs elektryczny w przypadku ludzi trwa bardzo 
krótko, ale przy napięciu 3 000 V lub wyższym jest również 
bolesny. Jeśli na przykład przewożone towary to urządzenia 
elektroniczne, nie można wykluczyć ich trwałego uszkodzenia. 
Największym zagrożeniem są jednak eksplozje, do których może 
dojść w strefach zagrożenia, spowodowane niekontrolowanymi 
wyładowaniami w postaci iskier.

Unikatowa koncepcja: 
Standardowo elektrycznie przewodzące koła gumowe 
mają czarny bieżnik, który zostawia ślady. Firma Blickle 
opracowała antystatyczne zestawy kołowe z oponami 
z elastycznej gumy pełnej w wersji niebrudzącej w kolorze 
szarym. Seria ALEV...-SG-AS charakteryzuje się maksy-
malną opornością upływową 107 Ω, jak również twardo-
ścią 65 Shore A, a podczas eksploatacji nie pozostawia 
żadnych zabrudzeń. Szczególnie w branżach o wysokich 
wymaganiach higienicznych można istotnie zmniejszyć 
nakład pracy i koszty związane z czyszczeniem. 
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WYWIAD

SAFETY FIRST
ROLF HÖLLE · Kierownik działu rozwoju i projektowania

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

„Każda gałąź przemysłu ma własne cechy 
charakterystyczne i  wymagania. W  intralogistyce 
skupiamy się głównie na ergonomii 
i niezawodności”.

Jak ważny jest dział projektowy w firmie Blickle? 
Jako projektanci odgrywamy kluczową rolę w procesie roz-
woju produktu. Odpowiadamy nie tylko za rozwój technicz-
ny, lecz również ponosimy odpowiedzialność za koszty 
ekonomicznej produkcji wyrobów. Do naszych głównych 
zadań należą z jednej strony rozwój i projektowanie nowych 
produktów, a z drugiej optymalizacja produktów już istnie-
jących. W naszym dziale projektowym pracuje łącznie około 
50 pracowników podzielonych na siedem obszarów spe-
cjalistycznych. W każdej ze specjalistycznych dziedzin pro-
jekt produktu jest powiązany z  projektem odpowiednich 

Czym Blickle wyróżnia się szczególnie w zakresie bez-
pieczeństwa? W jaki sposób gwarantuje się niezawod-
ność i bezpieczeństwo produktów Blickle już na etapie 
projektowania?
Standardowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa wynikają 
z norm dla kół i zestawów kołowych, jakie Blickle również 
aktywnie pomaga kształtować poprzez uczestnictwo w od-
powiedzialnych komitetach normalizacyjnych. Ogólnie 
rzecz ujmując, coraz częściej zdarza się, że nie ogranicza-
my się do zaoferowania produktu: czasem również klient 
chce wnieść swój wkład poprzez wspólny rozwój. W takich 
przypadkach chętnie służymy naszymi specjalistycznymi 
kompetencjami i ponosimy odpowiedzialność za wynik. Aby 
od samego początku skupić się na bezpieczeństwie, nie-
którzy klienci, np. projektanci wózków, angażują nas w pro-
ces rozwoju już na wczesnym etapie. Jesteśmy odpowie-
dzialni nie tylko za tworzenie kół, ale także całego układu 
jezdnego. Nasze bogate doświadczenie, jakim możemy się 
poszczycić, sprawia, że w tej dziedzinie jesteśmy uznawani 
za bardzo kompetentnego i  rzetelnego partnera. To do-
świadczenie pozwala nam na projektowanie poszczegól-
nych elementów układu jezdnego w taki sposób, aby bez-
piecznie działały w ostatecznym zastosowaniu. Ponieważ w 
dziale projektowym dokładnie znamy wszystkie wzajemne 
zależności pomiędzy tworzeniem produktu i procesem pro-
dukcji, możemy aktywnie wprowadzać w życie zasady bez-
pieczeństwa, a  także pomagać w  kształtowaniu praktyk 
z nim związanych.

Jaka jest różnica między projektowaniem rozwiązań 
specjalnych a produktami seryjnymi?

Rocznie otrzymujemy prawie 1 500 zamówień dotyczących 
tworzenia produktów, od małych adaptacji po zupełnie 
nowe projekty. W przeciwieństwie do rozwoju wewnętrzne-
go, rozwiązania specjalne są ukierunkowane na klienta, tzn. 
klient definiuje potrzebne zastosowanie w  postaci karty 
specyfikacji. Na tej podstawie projektujemy rozwiązanie dla 
klienta. Klient sprawdza je i jest ono często testowane bez-
pośrednio z  użyciem próbek. Ogólnie rzecz biorąc firma 
Blickle w  takich przypadkach stanowi element łańcucha 
rozwojowego klienta. Z  drugiej strony produkty seryjne 
opierają się na wymaganiach różnych segmentów rynku. 
Na tej podstawie powstaje pierwszy pomysł na produkt we 
współpracy z kierownikami ds. produktów. Następnie defi-
niowany jest projekt, zazwyczaj we współpracy z  projek-
tantem zewnętrznym, szczególnie w zakresie projektowa-
nia i zestawów kołowych z tworzyw sztucznych. Powstały 
w ten sposób prototyp jest następnie dalej optymalizowany 
w  procesie wprowadzania przez kierowników produktu, 
dział sprzedaży i  kierownictwo wyższego szczebla, by 
w końcu mógł zadebiutować na rynku.

urządzeń produkcyjnych. W sferze konstrukcji klasycznych 
kół i zestawów kołowych w firmie Blickle polegamy w dużej 
mierze na naszym wewnętrznym know-how. Z drugiej stro-
ny w  zakresie nowych technologii korzystamy również 
z  zewnętrznych instytutów i dostawców, którzy wspierają 
nas swoją wiedzą podczas procesu rozwoju produktu.

Jakie wymagania specjalne obowiązują dla kół stoso-
wanych w intralogistyce?
Każda gałąź przemysłu ma swoją specyfikę i wymagania. 
W intralogistyce skupiamy się głównie na ergonomii. Jed-
nocześnie często mamy do czynienia z połączeniem ręcz-
nego uruchamiania jednostek logistycznych i  przemiesz-
czania na dłuższych dystansach, co wiąże się z wysokimi 
wymaganiami w zakresie dynamiki. Naszym zadaniem jest 
połączenie obu tych elementów i sprawienie, aby obsługa 
była w jak największym stopniu ergonomiczna dla operato-
ra. Oczywiście w tej branży istnieją inne trudności, takie jak 
małe wysokości elementów w połączeniu z dużymi prędko-
ściami i nośnością. Ponadto koła i zestawy kołowe muszą 
być wyjątkowo niezawodne. Jednostki logistyczne są czę-
sto wykorzystywane w pracy trzyzmianowej w intralogisty-
ce. W tych warunkach koła muszą działać bez konieczności 
konserwacji przez pięć do siedmiu lat.
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Jak będzie wyglądać dział projektowy przyszłości? Na 
czym będzie się skupiać w porównaniu z obecną sytu-
acją?
Od wielu lat widać, że branża podąża w kierunku symulacji. 
Klasyczne podejście polegające na projektowaniu, budo-
waniu prototypów, modyfikowaniu i wprowadzaniu ich na 
rynek jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Oprócz obli-
czeń wytrzymałościowych symulacje są również wykorzy-
stywane w  zagadnieniach projektowych, ponieważ wiele 
aspektów wizualnych można szybko i wiarygodnie przed-
stawić za pomocą drukarek 3D. Dzięki zintegrowanym sy-
mulacjom procesów produkcyjnych potrafimy stosunkowo 
dokładnie przewidzieć i  obliczyć zachowanie produktów. 
Pozwala nam to przyspieszyć cały proces rozwoju i dokład-
nie realizować wymagania klienta. Coraz bardziej oczywi-
ste jest, że wymagania dotyczące wydajności produktów 
rosną. Na przykład w dziedzinie wózków widłowych napędy 
stają się coraz bardziej wydajne. Skutkuje to wyższymi wy-
maganiami wobec naszych kół i zestawów kołowych w za-
kresie prędkości, trakcji i wytrzymałości. Ponadto na pierw-
szy plan wysuwa się temat ergonomii i  rośnie 
zapotrzebowanie na układ jezdny o  zoptymalizowanym 
oporze toczenia. Kolejny trend to inteligentne rozwiązania 
napędowe. Napędy elektryczne powinny zapewniać wspar-
cie wszędzie tam, gdzie siła ludzka już nie wystarcza.

Jakie było Twoje największe wyzwanie?
Zawsze zadziwia mnie różnorodność obszarów zastoso-
wań. Działamy w branżach, w których obecność firmy Blic-
kle jest dość zaskakująca. Począwszy od wylęgarni, gdzie 
panują warunki zbliżone do laboratoryjnych i gdzie obowią-
zują najwyższe wymagania co do czystości i  sterylności 
obiektów, aż po wymagające najwyższej wydajności układy 
jezdne do systemów udojowych i robotów magazynowych. 
Oczywiście pamiętna była również symulacja i  realizacja 
układu jezdnego o nośności kilkuset ton dla energetyki wia-
trowej.

Nasze doświadczenie pozwala nam na projektowanie poszczegól-
nych elementów układu jezdnego w  taki sposób, aby bezpiecznie 
działały w ostatecznym zastosowaniu. Ponieważ w dziale projekto-
wym dokładnie znamy wszystkie wzajemne zależności pomiędzy 
tworzeniem produktu i procesem produkcji, możemy aktywnie wpro-
wadzać w życie zasady bezpieczeństwa, a także pomagać w kształ-
towaniu praktyk z nim związanych.

Bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie: zestawy 
kołowe skrętne i stałe z hamulcami bębnowymi i czuwako-
wymi firmy Blickle. 



3 DROGA DO SUKCESU 

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com
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Wysoce wytrzymałe w najbardziej niesprzyjają-
cych warunkach 
HYDRO SYSTEMS KG to światowy lider na rynku maszyn i urządzeń 
służących do konserwacji, naprawy i montażu samolotów cywilnych 
i wojskowych. Standardy firmy HYDRO są bardzo rygorystyczne, 
ponieważ większość konstrukcji musi wytrzymać obciążenia rzędu 
kilku ton. W wielu przypadkach muszą one również stawić czoła 
wysokimi temperaturom, promieniowaniu UV i trudnym warunkom 
terenowym. Każdy pojedynczy element musi być w stanie wytrzymać 
tak niekorzystne warunki.

Dostosowane do potrzeb klienta z myślą o popra-
wie bezpieczeństwa 
Widać to również na przykładzie platformy do silników odrzutowych, 
która służy do ponownego montowania ogromnych turbin w samolo-
cie po konserwacji i naprawie. Dzięki niej można bezpiecznie przewo-
zić silniki, by znalazły się w odpowiednim położeniu do montażu. 
W związku z tym na nierównej powierzchni stabilność jest równie 
ważna jak zwrotność. Firma HYDRO miała pewne problemy z używa-
nymi przez siebie kołami. W szczególności kłopotliwa dla HYDRO była 
utrata energii spowodowana oporem toczenia bieżnika. Koła szybko 
się niszczyły i przestawały się nadawać do założonego celu.

Bardziej niezawodne i ekonomiczne niż dotąd 
Dla firmy HYDRO opracowaliśmy specjalny zestaw kołowy z dwoma 
kołami serii GTH o wysokiej wytrzymałości. Mają one wyjątkowo 
stabilny korpus koła z odlewu z żeliwa szarego i wysokiej jakości 
poliuretanowy bieżnik Blickle Extrathane®. W każdej platformie 
zastosowano cztery stalowe spawane podwójne zestawy kołowe, aby 
zapewnić bezpieczny i pewny transport ciężkich silników nawet na 
nierównych powierzchniach. 

Zestawy kołowe są także wyposażone w blokadę kierunku. Głowicę 
obrotową można zablokować za pomocą sworznia blokującego, aby 
utrzymać ruch urządzenia we właściwym kierunku. Gdy platforma 
dotrze do samolotu, zestawy kołowe skrętne pomagają precyzyjnie 
ustawić silnik.  
Blokada koła Radstop zapewnia ekstremalnie duże siły blokujące, 
dzięki czemu nawet przy bardzo dużym obciążeniu platforma jest 
bezpieczna i stabilna podczas montażu. Dzięki temu praca staje się 
łatwiejsza i bezpieczniejsza. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę 
Blickle wywarło wrażenie na przedstawicielach firmy HYDRO. Zesta-
wy kołowe pozwalają na niezawodny i precyzyjny transport silników. 
Dłuższa żywotność eliminuje potrzebę długich i kosztownych czasów 
zmiany konfiguracji. Ponadto firma Blickle była w stanie uruchomić 
produkcję dostosowaną do potrzeb klienta w sposób bardziej ekono-
miczny niż w przypadku wcześniej stosowanego produktu. 

Duże ładunki i trudne warunki pracy – to codzienność dla rozwiązań firmy HYDRO 
w zakresie konserwacji, napraw i montażu oraz typowe warunki dla naszych ze-
stawów kołowych do dużych obciążeń. 

PRZEMIESZCZAMY PRZEDMIOTY, KTÓRE 
POTEM UNOSZĄ SIĘ W POWIETRZE 

HYDRO SYSTEM KG – specjalista w zakresie lotnictwa 
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MOBILNOŚĆ: W KAŻDYM 
OBSZARZE

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Koła i zestawy kołowe Blickle odgrywają ważną rolę 
w różnych procesach logistyki wewnętrznej, 
zapewniając skuteczny i pewny transport materiałów 
w firmie. Koła i zestawy kołowe wykorzystywane do 
tego celu muszą spełniać wiele różnych wymogów ze 
względu na znaczne zróżnicowanie procesów 
logistycznych w różnych sektorach przemysłu 
i procesach produkcji. Oferujemy szeroką gamę 
produktów i dysponujemy rozwiązaniem odpowiednim 
dla niemal każdego zastosowania. Decyzja o wyborze 
produktów Blickle opiera się częściowo na trwałości 
gwarantowanej przez znak „wyprodukowano w 
Niemczech”. Kolejnym czynnikiem jest to, że koła 
i zestawy kołowe Blickle od samego początku 
sprawiają, że procesy logistyczne są szybkie, 
bezpieczne (zapobieganie wypadkom) i ekonomiczne 
(koszty całkowite). Produkty Blickle zmniejszają 
fizyczne obciążenie dla pracowników ciągnących lub 
pchających ciężkie ładunki, co sprawia, że procesy 
logistyczne stają się bardziej ergonomiczne.

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Niezawodna praca
Blokady kierunku Blickle zapewniają 
optymalną stabilność kierunku jazdy 
wózka.

Wersje elektrycznie 
przewodzące do ochrony 

przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi.

Szeroka oferta kół  
i zestawów kołowych do 

dużych obciążeń, 
które mogą wytrzymać 
obciążenie do 100 ton. 

Podwójne zestawy kołowe 
Blickle umożliwiają 

manewrowanie nawet 
w ciasnych przestrzeniach.

Dzięki specjalnym 
mieszankom bieżników, koła 

i zestawy kołowe Blickle 
zapewniają znaczną  

redukcję hałasu. 

Duży wybór kół i zestawów 
kołowych odpornych na 

wysokie i niskie temperatury 
w zakresie temperatur od 

-100°C do +600°C. 

Seria specjalna o dużej 
odporności na różne 

substancje chemiczne  
i środki czyszczące.

Specjalne niskoobciążeniowe 
koła Blickle zmniejszają 

ryzyko wystąpienia zagrożeń 
dla zdrowia, takich jak 

schorzenia układu  
mięśniowo-szkieletowego 
spowodowane ciągnięciem 

i pchaniem.

Zestawy kołowe kompaktowe 
Blickle charakteryzują się 
nośnością do 1 750 kg na 

zestaw przy niezwykle  
małych wysokościach 

i średnicach kół od 35 mm. 
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Ogólnie pojęta jakość to rezultat wzajemnego oddziaływania wielu szczegółów:  
przemyślany projekt, wysokiej jakości materiał, staranne wykonanie i bezwarunkowe 
dążenie do perfekcji sprawiają, że nasze produkty są tak niepowtarzalne.

Prędkość
Koła i zestawy kołowe Blickle o dużym obciążeniu 
dynamicznym pozwalają na szybki przepływ materiałów. 

Niebrudzące 
Koła i zestawy kołowe Blickle 
z niebrudzącym bieżnikiem sprawiają, 
że podłoże pozostaje czyste, bez 
śladów pozostawionych przez koła.

Stopień ochrony podłoża
Koła i zestawy kołowe Blickle o mniejszym 
nacisku powierzchniowym są szczególnie 
przyjazne dla podłoża.

Ochrona transportowanych towarów
Zestawy kołowe ze sprężyną Blickle umożliwiają płynną 
jazdę nawet na nierównym podłożu i chronią w ten sposób 
transportowane towary. 

Ochrona przed urazami
Osłony stóp Blickle zapobiegają urazom 
spowodowanym przez koła pojazdów.

Ochrona przed korozją
Uszczelnienia i komponenty Blickle ze 
stali nierdzewnej chronią przed korozją.
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4 DROGA DO SUKCESU 

Wspólne sukcesy na rynku
Liczba autonomicznych systemów transportowych w intralogistyce stale rośnie, zarówno w środowisku przemysłowym, jak i w handlu 
detalicznym. Równocześnie konwencjonalne wózki paletowe są nadal bardzo często używane i stanowią podstawę transportu wewnętrz-
nego towarów. Z jednej strony wymagania, jakim muszą sprostać te pojazdy, a co za tym idzie również poszczególne komponenty, stają 
się coraz bardziej wymagające i złożone. Z drugiej – możliwości i budżety rozwojowe wielu producentów OEM są poważnie ograniczone, 
a czas wprowadzenia nowych pojazdów na rynek – coraz krótszy. Tym ważniejsze jest, aby współpracować z odpowiednim partnerem, 
który dysponuje szerokim know-how, jest wszechstronny, szybki, i na którym można polegać w stu procentach nawet pod presją czasu. 
W firmie Blickle zyskasz partnera, który dostarcza szeroką gamę standardowych elementów wykonanych z wielu różnych materiałów, 

Wymagania wobec produktów rosną, rynek przyspiesza, a zarazem kurczą się 
środki na rozwój? Najwyższy czas, aby pozyskać wiarygodnego, odnoszącego 
sukcesy partnera. 

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Producent oryginalnego sprzętu

UDANE PARTNERSTWO:  
GDY KOMPETENCJE SIĘ 
WZMACNIAJĄ
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UDANE PARTNERSTWO:  
GDY KOMPETENCJE SIĘ 
WZMACNIAJĄ

których doskonała jakość została udowodniona w ciągu wielu lat ich obecności 
na rynku.

Od kilkudziesięciu lat z powodzeniem tworzymy różnorodne rozwiązania dla 
intralogistyki z większością producentów OEM w branży. Niezależnie od tego, 
czy rynek wymaga coraz mniejszych kół przy równoczesnym wzroście obciążeń, 
czy większych prędkości przy mniejszym zużyciu energii, doświadczony zespół 
konstruktorów ze specjalistami z poszczególnych dziedzin daje zarówno 
producentom OEM, jak i użytkownikom końcowym pewność, że w ich ręce trafiają 
najlepsze możliwe rozwiązania. Firma Blickle charakteryzuje się nie tylko ogromną 
elastycznością w obszarze optymalizacji geometrii koła, redukcji emisji hałasu 
czy tworzenia energooszczędnych bieżników, ale również wychodzi naprzeciw 
potrzebom użytkowników, znajdując właściwe odpowiedzi na złożone pytania 
poprzez nowe prace projektowe.
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BLICKLE. BEST IN
WPROWADZAMY INNOWACJE W MOBILNOŚCI

>  Ponad 30 000 produktów standardowych zapewnia idealne 
rozwiązanie nieomal w każdej sytuacji.

> Szybkie i ekonomiczne rozwiązania dzięki stosowanej przez firmę 
 Blickle zasadzie projektowania modułowego.

>  Elastyczność w dziedzinie rozwiązań specjalnych: wspólnie z Tobą 
opracujemy rozwiązanie dostosowane do indywidualnego zastosowania. 

> Wysoki poziom integracji pionowej i produkcji w centrali  
 zapewniają pełną kontrolę na wszystkich etapach.

>  Wysokie standardy jakości firmy Blickle dzięki połączeniu technologicznie 
zaawansowanych maszyn z precyzyjną pracą ręczną w całym procesie 
produkcji.

>  Najnowocześniejsze, zautomatyzowane ośrodki produkcyjne i testowe 
gwarantują najwyższą niezawodność procesu i jakość charakterystyczną 
dla produktów ze znakiem „wyprodukowano w Niemczech”.

> Nasze produkty są projektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji.

>  Uczciwość, lojalność, szacunek i zaufanie to podstawa 
wszystkich naszych interakcji z klientami, dostawcami 
i pracownikami.

>  Zarówno w naszej centrali w Rosenfeld, jak i w naszych 
międzynarodowych spółkach zależnych zobowiązujemy 
się do odpowiedzialnego działania.

>  Cieszymy się uznaniem jako firma neutralna 
dla klimatu i stosująca zasady zrównoważonej 
przedsiębiorczości.

>  Dziesiątki lat doświadczenia i kompetencji we wszystkich gałęziach 
przemysłu jako jeden z czołowych producentów kół i zestawów kołowych na 
świecie.

>  Dla nas postęp jest to tradycja: rodzinna firma w trzecim pokoleniu.

> Bliskie wsparcie dla klientów za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych 
 doradców w ponad 120 krajach świata.

Jakość 
i 

produkcja

Różnorodność 
produktów

Obsługa

Współpraca

Odpowiedzi-
alność

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com
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> Ponad 24 000 różnych produktów gotowych do wysłania w ciągu jednego 
 lub dwóch dni.

> Krótkie czasy dostawy dzięki zdecentralizowanym magazynom lub 
 bezpośredniej spedycji z naszego magazynu centralnego w Rosenfeld.

> Najwyższej klasy wydajność dzięki najnowocześniejszemu centrum 
 logistycznemu.

>  Inteligentne rozwiązania napędowe zapewniają wsparcie wszędzie tam, gdzie 
siła ludzka już nie wystarcza (rozwiązania e-mobilności).

>  Duży odsetek rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.

>  Doświadczony, wyspecjalizowany zespół ekspertów pozwala na szybkie 
wdrożenie rozwiązań specjalnych.

>  Dzięki współpracy z renomowanymi instytutami naukowymi i wyższymi 
uczelniami firma Blickle wdraża w życie nowe pomysły.

>  Ciągła optymalizacja istniejącej oferty produktowej.

>  Około 1 500 zakończonych sukcesem, dostosowanych do potrzeb klienta 
rozwiązań specjalnych rocznie.

>  Porady eksperckie na całym świecie dzięki bliskim relacjom 
z klientami.

>  Zawierająca wiele informacji strona internetowa Blickle 
z wyszukiwarką produktów i sklepem internetowym.

> Rozwiązania w zakresie e-handlu i e-zaopatrzenia.

> Uczestnictwo w międzynarodowych targach handlowych na całym 
 świecie.

>  Akademia Blickle: wydarzenia szkoleniowe dla pracowników 
i przedstawicieli handlowych.

Jeśli chcesz stać się liderem na rynku, musisz ciągle się 
doskonalić. Chcemy być najlepsi. Z myślą o Tobie. Z my-
ślą o Twoich sukcesach. Pragniemy pomóc Ci osiągnąć 
sukces jako partner w zakresie rozwiązań i dostawca 
usług. Dlatego też, niezależnie od naszej bogatej oferty 
produktów standardowych, przywiązujemy dużą wagę 
do opracowywania rozwiązań indywidualnych. Jeśli 
w naszej ofercie produktów pojawia się luka, 
wypełniamy ją. 

Nasz wysoki stopień integracji pionowej i lokalna 
produkcja dająca produktom znak „made in Germany” 
zapewniają nam pełną kontrolę nad całym procesem 
produkcyjnym, od materiału po montaż końcowy. 
Jesteśmy także dumni z naszej wydajności dostaw. 
Ponad 24 000 różnych produktów jest gotowych do 
wysyłki w czasie od jednego do dwóch dni z jednego 
z najnowocześniejszych centrów logistycznych 
w branży. Nasze standardy jakości są wyjątkowo 
wysokie – we wszystkich dziedzinach! 

Innowacyjność

Obsługa

Sprawna 
dostawa Produkcja: Niemcy.  

Sprzedaż: cały świat. 
Eksportujemy nasze produkty do 120 krajów całego świata. 
Wraz z 18 bezpośrednimi spółkami handlowymi w Europie, 
Ameryce Północnej, Azji i Australii oraz partnerami 
handlowymi na całym świecie dbamy o to, aby nasi 
międzynarodowi klienci zostali otoczeni właściwą opieką.
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NASZ ŚWIAT  
INTRALOGISTYKI

ROZWIĄZANIA DLA INTRALOGISTYKI

Mobilność we wszystkich kanałach
Odkryj ponad 30 000 rozwiązań z zakresu mobilności: 
zamów nasz aktualny katalog ogólny lub wypróbuj 
wyszukiwarkę produktów na stronie  
www.blickle.com

Rozwiązania Blickle dla intralogistyki · www.blickle.com

Łatwa możliwość manewru w intralogistyce

Maksymalny czas eksploatacji 
wózków widłowych

Szczególnie trudne 
warunki eksploatacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Wystarczy zeskanować 
kod QR i wejść do świata 
innowacji Blickle.

Najwyższy komfort jazdy, dbałość 
o stan podłoża i zmniejszenie hałasu
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Nasza szeroka oferta obejmująca ponad 30 000 produktów standardowych zapewnia idealne 
rozwiązanie dla niemal każdego zastosowania. Wszystkie nasze produkty charakteryzują się 
wysoką jakością, nie wymagają konserwacji, są szybko dostępne i mają długi okres użytkowa-
nia, czyli mają wszystkie te cechy, których można spodziewać się po Blickle. 

Unikatowe rozwiązania dla intralogistyki, które wyznaczają nowe standardy w ergonomii, 
bezpieczeństwie pracy i wydajności. U nas na pewno znajdziesz coś spełniającego twoje 
wymagania. Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz w naszej szerokiej ofercie standardowej, 
możemy wspólnie opracować produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Tworzenie produktów 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta to jedna z naszych najmocniejszych stron. 
Zadowolenie klientów to nasza misja.

Wygodne i bezpieczne 
blokowanie i hamowanie

Ograniczone przestrzenie 
montażowe i duże obciążenia

Bezpieczny transport 
delikatnych towarów

Wszelkiego rodzaju napędy



IDEALNA 
ERGONOMIA

Bezpieczny i łatwy transport ciężkich ładunków

Blickle ErgoMove®

Zalety produktu:
• Elektryczny napęd, wspomaganie kierowania i hamowania dla 

ładunków o masie do 4 000 kg
• Optymalne właściwości jezdne dla wózków o dowolnej masie
• Liczne zabezpieczenia
• Dostępność całodobowa 7 dni w tygodniu
• Intuicyjna eksploatacja
• Gotowy do pracy

PROMAG S.A. · ul. Romana Maya 11 · 61-371 Poznań
Tel.: +48 61 655 45 55 · E-mail: blickle@promag.pl · www.promag.pl
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