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Pracujemy dla Ciebie. I razem z Tobą.

Blickle – ﬁrma w ruchu.
1

Od dziesięcioleci jesteśmy jednym z trzech najlepszych producentów kół
i zestawów kół na świecie dzięki naszej niezawodności, zaangażowaniu
w innowacje i nastawieniu na klienta.
Blickle stawia na wyjątkową jakość, wysoką dostępność produktów, niezawodne
dostawy i utrzymanie globalnej obecności. Nasi fantastycznie zmotywowani
pracownicy opracowują doskonałe produkty o szerokim zakresie zastosowań.
Ich narzędzia branżowe to dobre pomysły, duch kreatywnej innowacyjności,
wieloletnie doświadczenie, a także wysokie kompetencje w zakresie inżynierii
materiałowej i produkcyjnej.
Głównym priorytetem firmy Blickle jest klient. Stała komunikacja z naszymi klientami
zapewnia spełnienie ich wymagań dzięki naszemu unikatowemu asortymentowi
standardowych kół i zestawów kołowych, który stanowi również podstawę
niezliczonych, indywidualnych rozwiązań. W połączeniu z naszymi zakładami
produkcyjnymi zlokalizowanymi w Niemczech, gwarantuje to jedno: innowacyjność
w zakresie mobilności.
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• ponad 1000 pracowników na całym świecie,
z czego ponad 750 w siedzibie głównej
w Rosenfeld, w Niemcczech
• 18 oddziałów handlowych Blickle w Europie,
Ameryce Północnej, Azji i Australii
• partnerzy handlowi i przedstawicielstwa
w ponad 120 krajach na całym świecie
• certyfikaty DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO
14001 i DIN EN ISO 50001

www.blickle.com

Jako firma rodzinna Blickle ceni sobie zachowanie ciągłości działania.
Dr Sarah Blickle-Fenner i David Blickle są trzecim pokoleniem rodziny, które
wraz z Reinholdem i Denise Blickle jest zaangażowane w działalność firmy.

1

Nasza siedziba główna znajduje się w Rosenfeld w Niemczech. Świadczy to
o naszym przywiązaniu do jakości i do produktów „Made in Germany”.

www.blickle.com
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Nasza wiedza fachowa.

Badania i rozwój w zakresie poliuretanów.

2
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Duża wiedza fachowa w zakresie rozwoju materiałów i ciągłe badania nad nowymi
poliuretanowymi materiałami bieżnika.
Formuła materiału poliuretanowego i sposób jego przetwarzania są najważniejszymi
czynnikami wpływającymi na jakość produktu końcowego. Mają one znaczący wpływ
na twardość bieżnika i opony, sprężystość powrotną, ścieralność, nośność, opór toczenia
i elastyczność w niskich temperaturach. To dlatego firma Blickle w ciągu ostatnich
kilku dekad stała się ekspertem w dziedzinie poliuretanu. Konstruktorzy firmy Blickle
codziennie doskonalą istniejące formuły i projekty we współpracy z renomowanymi
instytutami naukowymi, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze metody realizacji
nowych pomysłów. Oprócz indywidualnych właściwości różnych elastomerów
poliuretanowych bardzo ważną cechą jakościową jest również ich przyczepność
do tarczy koła. Z tego powodu firma Blickle intensywnie testuje koła i ich bieżniki w fazie
rozwoju. Zapewnia to niezmiennie wysoki poziom jakości. Oprócz najnowocześniejszych
metod, takich jak liniowe i nieliniowe obliczenia metodą elementów skończonych,
inżynierowie w laboratorium badawczym mają do dyspozycji liczne urządzenia
badawcze. Jest to jeden z powodów, dla których firma Blickle stała się pierwszym
niemieckim producentem kół i zestawów kół, który w 1994 r. uzyskał certyfikat DIN EN
ISO 9001.

www.blickle.com
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Kompetenz
Nasza
wiedza fachowa.

Qualität / Fertigungsprozess
Produkcja
kół poliuretanowych.

2

Do produkcji wysokiej jakości poliuretanu potrzebna jest odpowiednia formuła
i właściwe techniki przetwarzania. Dlatego ﬁrma Blickle ciężko pracowała, aby
stać się specjalistą w dziedzinie materiałów.
Konstrukcja kół poliuretanowych Blickle jest oparta na tarczach kół z wysokiej jakości
stali, żeliwa, aluminium lub poliamidu. Są one poddawane obróbce strumieniowo-ściernej
i laserowej przy użyciu skomputeryzowanych systemów w celu uzyskania szorstkiej
i w 100% czystej powierzchni. Zapewnia to pewne przyleganie bieżnika do tarczy koła.
Chroni również środowisko naturalne dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania
dużych ilości rozpuszczalników lub środków trawiących.
Powłoka podkładowa stanowi połączenie pomiędzy tarczą koła a bieżnikiem. Jest ona
nakładana równomiernie przez w pełni zautomatyzowane systemy i tworzy wysoce
stabilne wiązanie chemiczne pomiędzy tymi dwoma elementami. Jednym z ważnych
etapów tego procesu jest aktywacja powłoki podkładowej. Z tego powodu tarcza koła jest
podgrzewana przed odlewaniem, aby zapewnić optymalną przyczepność.
Bieżnik z poliuretanu jest odlewany w procesie odlewania niskociśnieniowego
na cyfrowo monitorowanych maszynach. W celu dostosowania formuły dodawane
są dokładne ilości takichdodatków, jak pigmenty lub środki antystatyczne. Proces
odlewania jest stale monitorowany przez czujniki ciśnienia i temperatury. Po napełnieniu
wstępnie podgrzanych form odlewniczych są one przenoszone do pieca odlewniczego,
a następnie do pieców dowygrzewania. Koła są utwardzane w kilku cyklach przy
określonym poziomie temperatury i wilgotności, co zapewnia optymalne usieciowanie
wszystkich składników w poliuretanie.
Proces końcowej obróbki po utwardzeniu kół obejmuje automatyczne i staranne
usuwanie nadmiaru materiału odlewniczego oraz 100 % badanie przyczepności
wszystkich gotowych kół.
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Materiały poliuretanowe.

Przegląd bieżników.

Bieżniki do wszystkich zastosowań.
Extrathane®, Softhane®, Besthane®, Besthane® Soft, Vulkollan®.
Firma Blickle opracowała cztery różne rodzaje poliuretanu, pasujące do różnych
zastosowań. Bieżniki Extrathane®, Softhane®, Besthane® i Besthane® Soft są wynikiem
dziesięcioleci zdobywania doświadczenia i wiedzy fachowej. Ten asortyment uzupełniają
koła wykonane z wysokiej jakości materiału poliuretanowego – Vulkollan®. Dzięki
takiemu doborowi materiałów, oferta standardowych produktów Blickle zapewnia
właściwe rozwiązanie dla niemal wszystkich zastosowań i wymagań. Asortyment
obejmuje również specjalne poliuretany do wysokich obciążeń dynamicznych
i mechanicznych, jak również konstrukcje elektrycznie przewodzące i zoptymalizowane
pod kątem oporów toczenia. Wszystkie bieżniki zapewniają niezmiennie wysoki poziom
jakości, odporności na ścieranie i trwałości.

3

Asortyment produktów poliuretanowych:
• koła nośne, koła napędowe, zestawy kół skrętne i stałe, rolki prowadzące, koła
do wózków widłowych, rolki do wózków paletowych i sprężynowe zestawy kołowe
• bieżnik wykonany z wtryskiwanego reakcyjnie elastomeru poliuretanowego
o twardości od 75 do 96 w skali Shore A
• koła o średnicy od 25 do 1000 milimetrów
• nośność do 100 ton na koło

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Blickle

Extrathane®
• twardy elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, na bazie poliesterpoliolu,
diizocyjanianu i diolu
• łączy w sobie wiele zalet (np. dużą nośność, wysoki stopień ochrony podłoża,
komfort jazdy) i dlatego nadaje się do wielu zastosowań
• niski opór toczenia
• odporność na wiele substancji agresywnych, ale nie na gorącą wodę i gorące,
wilgotne powietrze
• dostępna wersja antystatyczna
• najpopularniejsze zastosowania: Intralogistyka, budowa maszyn i systemów,
mobilne urządzenia i wyposażenie

3

Blickle

Softhane®
• miękki elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, na bazie poliesterpoliolu,
diizocyjanianu i diolu
• wyjątkowo gruby i elastyczny bieżnik
• bardzo dobra ochrona powierzchni podłożai płynne toczenie
• niski opór toczenia
• odporność na wiele substancji żrących, ale nie na gorącą wodę i gorące,
wilgotne powietrze
• dostępna wersja antystatyczna
• najpopularniejsze zastosowania: Intralogistyka, mobilne urządzenia
i wyposażenie

www.blickle.com
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Polyurethanwerkstoffe.
Materiały
poliuretanowe.

Überblickbieżników.
Przegląd
der Laufbeläge.
Blickle

Besthane®
• twardy elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, na bazie polieterpoliolu,
diizocyjanianu i diolu
• bardzo niski opór toczenia i łatwość manewrowania
• wysoka nośność dynamiczna
• odporność na hydrolizę, a także na wiele substancji agresywnych
• najpopularniejsze zastosowania: Autonomiczne systemy transportowe,
technologia przenośnikowa, budowa maszyn i systemów, zastosowania
o zaostrzonych wymaganiach odnośnie higieny

3

ergonomic
product

tested and recommended by

www.igr-ev.de

Blickle

Besthane® Soft
• miękki elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, na bazie polieterpoliolu,
diizocyjanianu i diolu
• wyjątkowo gruby i elastyczny bieżnik
• bardzo dobra ochrona powierzchni podłóg i płynne toczenie
• bardzo niski opór toczenia
• wysoka nośność dynamiczna
• odporność na hydrolizę, a także na wiele substancji żrących
• najpopularniejsze zastosowania: Intralogistyka, autonomiczne systemy
transportowe, technologia przenośnikowa, budowa maszyn i systemów,
zastosowania o zaostrzonych wymaganiach odnośnie higieny

ergonomic
product

tested and recommended by
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• twardy elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, na bazie poliesterpoliolu,
diizocyjanianu i diolu
• niski opór toczenia
• wysoka nośność dynamiczna
• odporność na wiele substancji żrących, ale nie na gorącą wodę i gorące,
wilgotne powietrze
• najpopularniejsze zastosowania: Autonomiczne systemy transportowe,
technologia przenośnikowa, budowa maszyn i systemów

3

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

www.blickle.com
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Materiały poliuretanowe.

Fakty i liczby w skrócie.

Blickle

Materiały poliuretanowe

Blickle

Blickle

Blickle

Extrathane®

Softhane®

Besthane®

Besthane® Soft

Vulkollan®

92 Shore A

75 Shore A

92 Shore A

75 Shore A

92 Shore A

40 mm3

45 mm3

40 mm3

50 mm3

40 mm3

Dane techniczne
Twardość

Odporność na ścieranie
Sprężystość powrotna

42 %

57 %

65 %

75 %

52 %

0,9 %

1,0 %

0,7 %

0,8 %

0,9 %

48 N/mm2

44 N/mm2

46 N/mm2

40 N/mm2

50 N/mm2

Opór toczenia

Wytrzymałość na rozciąganie

3

Wydłużenie przy zerwaniu

510 %

520 %

650 %

700 %

615 %

16 km/h

16 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

Duże obciążenia

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

Nośność dynamiczna
(duże obciążenie przy dużej prędkości)

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■
■■■

■■■
■■■

■■■
■■■

■■■
■■■

■■■
■■■

Długie okresy bezruchu przy dużym
obciążeniu (patrz „Odkształcenie trwałe”)

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

Elastyczność w niskich temperaturach

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

Odporność na substancje
chemiczne i promieniowanie UV

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

–

–

✔

✔

–

✔

✔

–

–

–

Prędkość maksymalna
Zastosowanie

Praca ciągła

Komfort jazdy / stopień ochrony podłoża

Odporność na hydrolizę
Wersje antystatyczne

bardzo dobre ■ ■
■ ■ ■		

dobre

■

ograniczone

Twardość
(DIN 53505 / ISO 868):
Twardość ma duży wpływ na płynność toczenia
i komfort jazdy. Miękki bieżnik ma również
pozytywny wpływ na nacisk na podłoże.
Sprężystość powrotna
(DIN 53512 / ISO 4662):
Sprężystość powrotna wskazuje, jaka
ilość energii jest tracona w wyniku tarcia
wewnętrznego podczas procesu ściskania/
rozprężania. Im wyższa jest ta wartość, tym
mniejsze są straty i tym mniejszy jest opór
toczenia.
14
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– nie

✔ tak

Odkształcenie trwałe
(DIN 53517 / ISO 815):
Odkształcenie trwałe jest miarą
spłaszczania się koła pod obciążeniem,
gdy jest ono nieruchome przez długi
czas.
Odporność na hydrolizę:
Wiele poliuretanów nie jest odpornych na
hydrolizę, są one atakowane
i uszkadzane przez wodę i wysoki
poziom wilgotności powietrza. W celu
symulacji tych warunków, koła Blickle
są wystawiane na działanie temperatur

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

między arktycznym chłodem a tropikalnym
upałem i testowane w specjalnej komorze
klimatycznej.
Elastyczność w niskich
temperaturach:
Sztywność i twardość poliuretanów
gwałtownie rośnie w niskich temperaturach
– poniżej -10°C. W tych temperaturach
elastyczność tego materiału ulega
znacznemu zmniejszeniu. Poliuretany, które
są elastyczne w niskich temperaturach,
pozostają elastyczne i sprężyste
aż do -30°C.
www.blickle.com
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Opór skrętu




Opór toczenia

oporu toczenia i skrętu różnych kół poliuretanowych
Porównanie

(koło Ø 200 mm)














6RIWKDQH

([WUDWKDQH

%HVWKDQH6RIW

9XONROODQ

$/67.
*98.
$/7+.
$/%6.
$XVZLUNXQJGHUDXIGHQ5ROOZLGHUVWDQG(ODVWL]LWlW

5DGPP
Opór toczenia

%HVWKDQH
$/%.

3

Opór skrętu

Wpływ elastyczności bieżnika na opór toczenia
(koło Ø 200 mm)
Siła [N]

Siła [N]





Utrata energii













Standardowy poliuretan
(75 Shore A)

Ściskanie




Wydłużenie




Utrata energii



Ściskanie



Wydłużenie




Ściskanie [mm]









Besthane Soft
(75 Shore A)


Ściskanie [mm]

Wpływ prędkości na nośność
(koło Ø 200 mm)
(QHUJLHYHUOXVW
Nośność [kg]
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.UDIW>1@
W przeciwieństwie do
typowych kół
poliuretanowych o tej samej twardości
(QHUJLHYHUOXVW
koła Besthane® Soft 
mają znacznie
większą sprężystość,
dlatego straty energii
(histereza) podczas toczenia koła są

znacznie mniejsze (o około 30 %).
 straty energii
Ze względu na zmniejszone
koła poliuretanowe Blickle
 mają bardzo
niski opór toczenia.









Nośność materiałów bieżnika zmniejsza się
przy wyższych prędkościach ze względu
na nagrzewanie się.
Im większa sprężystość materiału, tym
mniej bieżnik nagrzewa się podczas
dynamicznej pracy. Oprócz nagrzewania
wpływ na obciążalność dynamiczną ma
twardość bieżnika, odporność na ściskanie
i stan podłoża.

%HVWKDQH6RIW





Opór toczenia to siła potrzebna do utrzymania koła w jednostajnym ruchu. Wpływ
na ten parametr ma średnica koła,
geometria bieżnika, twardość bieżnika,
sprężystość, łożysko koła i podłoże.
Opór skrętu jest to opór, który musi zostać
pokonaw celu do ustawienia zestawów
skrętnych w kierunku jazdy. Te wartości
wynikają z badań przeprowadzonych
z kołami w nowym stanie w warunkach
laboratoryjnych przy obciążeniu 300 kg
i z identyczną obudową skrętną.

6RIWKDQH




%HVWKDQH 6RIW 6KRUH$


www.blickle.com




Prędkość [km/h]
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Zastosowania.

©Topper  

©Jungheinrich

Intralogistyka.

4

Firmy na całym świecie stoją przed nowymi
wyzwaniami, takimi jak rozwój nowych
technologii. Dotyczy to w szczególności
firm z branży intralogistycznej. Koła
i zestawy kołowe Blickle są stosowane
w wielu procesach w celu zapewnienia
sprawnego, bezpiecznego i niezawodnego
transportu materiałów w firmie. Typowe
zastosowania obejmują wózki widłowe,
urządzenia obsługujące regały, systemy
przenośnikowe, pociągi logistyczne, wózki
transportowe, wałki dociskowe podłogowe
i systemy sortujące.
Wymagania stawiane kołom i zestawom
kołowym są bardzo zróżnicowane,

16
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ponieważ procedury logistyczne znacznie
się różnią w zależności od branży
i procesu produkcyjnego. Zasadniczo
jednak istotną rolę odgrywają takie
czynniki, jak maksymalna niezawodność,
stopień ochrony podłoża, komfort jazdy i
ergonomia. Koła i zestawy kołowe
z poliuretanowymi bieżnikami Blickle
spełniają te wymagania na całym
świecie.
Koła z bieżnikami Softhane® i Besthane®
Soft idealnie nadają się do zastosowań,
w których wymagany jest komfort jazdy,
dobre podparcie przewożonych towarów
i znaczna redukcja hałasu.

www.blickle.com

Zastosowania.

Automatyczne systemy transportowe.
od kilku kilogramów do wielu ton.
Standardowe zestawy kołowe nie
zapewniają wymaganego wysokiego
poziomu wydajności operacyjnej, ponieważ
są często używane do pracy ciągłej.
Takie warunki pracy często wymagają
zastosowania bieżników kół specjalnie
zoptymalizowanych do zastosowań w AGV
oraz łożysk kół przeznaczonych do pracy
ciągłej.
Firma Blickle oferuje szeroki zakres
rozwiązań specjalnych do wszystkich
zastosowań w tej dziedzinie, od wyjątkowo
kompaktowych zestawów skrętnych,
poprzez koła ze specjalnym łożyskowaniem
i specjalną geometrią bieżnika, aż po
elektromagnetycznie hamowane zestawy
kołowe do dużych obciążeń.

©Safelog

Przemysł 4.0, megatrend ostatnich lat,
jest głównym tematem w dziedzinie
autonomicznego kierowania
i automatycznych systemów
transportowych (AGV). Wiele
automatycznych systemów transportowych
jest często łączonych z centralnym
systemem sterowania, tworząc kompletny,
autonomiczny system transportowy.
Służą one do transportu zarówno małych,
jak i dużych elementów, ułatwiają też
zautomatyzowane procesy logistyczne
o wysokim poziomie sprawności i
bezpieczeństwa.
Stawia to najwyższe wymagania wobec
kół i zestawów kołowych w najmniejszych
z możliwych przestrzeniach. Na przykład
nośność jednego automatycznego
systemu transportowego może wynosić

4

„Firma Blickle pomagała nam już w fazie rozwoju przy projektowaniu kół napędowych
i podporowych naszych automatycznych systemów transportowych. Była w stanie
zaoferować nam indywidualne rozwiązanie, mimo że nasze zamówienia były stosunkowo
niewielkie”.

©Grenzebach

Erwin Herre
Kierownik Działu Zarządzania Produktami, Intralogistyka, Grenzebach

www.blickle.com
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Zastosowania.

Technologia przenośnikowa.
Rolki prowadzące Blickle są stosowane
na całym świecie w systemach
transportu osób lub towarów (technologia
przenośnikowa). Zakres zastosowań
obejmuje przenośniki taśmowe, systemy
sortujące, przenośniki podwieszane,
a także systemy magazynowe i urządzenia
obsługujące regały.
W dziedzinie technologii przenośnikowej
standardowe i specjalne rozwiązania
Blickle oferują wiele możliwości spełnienia
często wysoce specjalistycznych wymagań
stawianych przez systemy przenośnikowe.
Mogą to być specjalne warunki klimatyczne,

długie okresy bezruchu i długotrwała praca
ciągła, specjalne łożyska kół
lub rozwiązania ograniczające hałas. Niskie
opory toczenia poprawiają efektywność
energetyczną systemów i pomagają spełnić
wymogi przepisów dotyczących ochrony
środowiska. Aby spełnić szeroki zakres
wymagań dla każdego zastosowania,
rolki prowadzące muszą być idealnie
dostosowane do przewidywanego użycia.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma
Blickle zawsze znajduje odpowiednie koło
lub zestaw kołowy w ścisłej współpracy
z klientem.

©BEUMER Group

©Beumer

4

„Wybraliśmy firmę Blickle ze względu na wysoką jakość produktów. Wiedza techniczna
i wieloletnie doświadczenie tej firmy przekonały nas do jej oferty”.

©AutoStore AS

Jone Gjerde
Dyrektor ds. Operacyjnych, AutoStore AS
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Zastosowania.

Budowa maszyn i systemów.
maszyny i instalacje produkcyjne, a także
sprzęt budowlany.
Jeśli chodzi o budowę maszyn
i systemów, wymagania dotyczące kół
i zestawów kołowych zwykle wiążą
się z dużą nośnością i maksymalnym
bezpieczeństwem. Ważną rolę
w transporcie ciężkich towarów odgrywa
również stopień ochrony podłoża
i zawieszenie sprężynowe.
Do zastosowań ze szczególnie ciężkimi
ładunkami firma Blickle oferuje wersje
zestawów z wieloma kołami.
W standardowym asortymencie dostępne
są produkty o nośności do 100 ton.

©König

Koła i zestawy kołowe Blickle są od
dziesięcioleci stosowane jako komponenty
w różnych maszynach i systemach.
Dlatego też projektanci i konstruktorzy
firmy Blickle stoją przed codziennym
wyzwaniem, jakim jest spełnienie
specjalnych wymagań klienta oraz
zapewnienie sprawnego działania maszyn
i systemów. Oprócz standardowego
asortymentu firma Blickle konfiguruje
koła i zestawy kołowe we wszystkich
wymaganych wersjach specjalnych
i wymiarach. Dzięki temu koła można
znaleźć w takich zastosowaniach,
jak obrabiarki, systemy przenośnikowe,

HYDRO Systems KG

4
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Zastosowania.

Higiena / medycyna / projektowanie.

4
W branży medycznej, spożywczej
czy każdej innej, gdzie potrzebna jest
nowoczesna konstrukcja – wymagane
są koła i zestawy kołowe, które spełniają
najwyższe standardy higieniczne lub dzięki
swojej konstrukcji mogą być harmonijnie
zintegrowane z produktem końcowym.
Najczęściej to wilgotne środowisko w
branży spożywczej oraz częste czyszczenie
za pomocą czasami agresywnych środków
czyszczących w branży medycznej
stawiają kołom i zestawom kołowym
ekstremalne wymagania. Oba te czynniki
często powodują korozję obudów i tarcz

20

we innovate mobility

kół standardowych zestawów kołowych.
Większość standardowych poliuretanów
ulega uszkodzeniu i z tego powodu szybko
stają się bezużyteczne. Skutkiem tego jest
zwiększone ryzyko urazów pracowników
i zanieczyszczenia towarów lub środowiska.
Zastosowanie odpornych na hydrolizę
materiałów bieżnika Besthane® i Besthane®
Soft sprawia, że firma Blickle może
zaoferować szeroką gamę produktów do
użytku przy produkcji żywności lub
w placówkach medycznych, w tym zestawy
kołowe do pomieszczeń o zaostrzonych
wymaganiach dotyczących czystości.

www.blickle.com

Zastosowania.

Mobilne urządzenia i wyposażenie.
Mobilność jest coraz ważniejszym
zagadnieniem w zastosowaniach
profesjonalnych i wymogiem dla coraz
większej liczby urządzeń w dzisiejszych
czasach. Dzięki urządzeniom mobilnym
życie staje się łatwiejsze, a procesy bardziej
wydajne i elastyczne. Zakres zastosowań
obejmuje sprzęt transportowy, sprzęt sportowy
oraz łóżka dla służb ratowniczych i opieki
zdrowotnej, a także sprzęt do organizacji
imprez, wyposażenie sklepów, wyposażenie
warsztatów i rusztowania przejezdne.
Koła i zestawy kołowe muszą spełniać
wiele różnych wymagań, co jest możliwe

dzięki odpowiedniemu użyciu zestawów
począwszy od prostych zestawów
kołowych aparaturowych, a skończywszy
na skomplikowanych rozwiązaniach
specjalnych. Główną rolę odgrywają takie
czynniki, jak ciche i płynne działanie,
przewodnictwo elektryczne oraz dobra
manewrowalność.
Dzięki wysokiej jakości bieżnikom
poliuretanowym firma Blickle wciąż
znajduje wraz ze swoimi klientami
rozwiązania, które zapewniają idealne
połączenie wzornictwa, ekonomii,
bezpieczeństwa i trwałości.

4

„Blickle to dla nas synonim kół i zestawów kołowych. Firma Günzburger Steigtechnik
wykorzystuje rozwiązania, które łączą w sobie wysoką jakość, wartość dodaną
i innowacyjność. Blickle jest partnerem, który jest zaangażowany w te wartości
i wprowadza je do swoich produktów. Stanowi to podstawę naszego udanego partnerstwa.
Cieszymy się, że znaleźliśmy w Blickle innowacyjnego partnera, który spełnia wszystkie
nasze zróżnicowane wymagania”.

©Günzburger Steigtechnik

Ferdinand Munk
Dyrektor Naczelny, Günzburger Steigtechnik

www.blickle.com
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Kompetenz
Produkt
standardowy czy indywidualna konﬁguracja?

Beratungistnieje
Zawsze
Customizing
idealne rozwiązanie.

Wyzwaniem nazywamy wymagania klienta. Firma Blickle jest kreatywna
i codziennie opracowuje nowe rozwiązania.
Celem Blickle jest stworzenie idealnego zestawu kołowego i najlepszego koła do każdego
zastosowania. Blickle może opracowywać specjalne projekty dla klientów, którzy
w ofercie produktów standardowych nie mogą znaleźć tego, czego szukają: zespoły
ekspertów Blickle składają się z doświadczonych projektantów, chemików i inżynierów
ds. testowania, którzy wiedzą, jak tworzyć doskonałe produkty spełniające wymagania
klientów.
Firma Blickle może stworzyć idealne koła do każdego zastosowania, dostosowując
indywidualne parametry procesu lub formułę w celu optymalizacji wymaganych
właściwości: elastyczności w szerokim zakresie temperatur, wysokiej odporności
na zużycie, odporności na nacisk i uszkodzenie, dobrej wytrzymałości, nośności
dynamicznej, odporności na hydrolizę i oraz odporności na działanie czynników
atmosferycznych, olejów, smarów i rozpuszczalników. Nasze wyrafinowane połączenie
wydajnej produkcji seryjnej i wysoce elastycznej produkcji na małą skalę pozwala nam
szybko i ekonomicznie opracowywać indywidualne rozwiązania.

5
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