Kerekek és görgők szakmai tanácsadó

Változatok / Tartozékok
Kerék- és forgókoszorúfék
Blickle kerék- és forgókoszorúfék
A fékrendszerekkel megakadályozható
a forgóvillás görgők guruló és forduló
mozgása nyugalmi állapotban
(kerék- és forgókoszorúfék).
Létezik „elülső“, „hátsó“, „helyhez kötött“
vagy „központi“ fékrendszer.
Az „elülső fék” a haladási irányt tekintve
elöl, míg a „hátsó fék” a haladási irányhoz
képest hátul helyezkedik el a görgőn.
A „helyhez kötött” fékrendszerek nem
forognak együtt a forgókoszorúval, emiatt
a fékkar mindig ugyanabban a helyzetben
marad.
A „központi” fékrendszerek jellegzetessége,
hogy a szállítóeszközön található görgők
közül kettő vagy több is fékezhető egy
fékkarral.
A megfelelő fékrendszer kiválasztása függ
a működtetés egyszerűségére vonatkozó
követelményektől, a szerelési lehetőségektől,
valamint a felhasználó balesetvédelmi
előírásaitól.
Nagyon lágy futófelületű/abroncsú kerék
(pl. VW, VWPP, P, PK, PS sorozat) használata
során csökken a fékezőerő.

Blickle fékek
Az a különbség egy kerékrögzítő fék és egy
normál fék között, hogy a kerékrögzítő féket
rendeltetésszerű használat esetén nyugalmi
állapotban használják, és ezzel rögzítik
a szállítóeszközt.
A féket haladás közben a sebesség
csökkentése céljából működtetik. Szabály
szerint egy fék akár kerékrögzítésre
is használható.

STOP
FIX

IDEAL
STOP

„stop-fix”
Blickle kerék- és forgókoszorúfék

„stop-top”
Blickle kerék- és forgókoszorúfék
(Kiegészítő rendelési kód: -ST)

(Kiegészítő rendelési kód: -IS)

Műszerkocsi, szállítóeszköz és nagy
teherbírású görgőkhöz

Szállítóeszköz görgőkhöz és nagy
teherbírású görgőkhöz

Szállítóeszköz görgőkhöz és nagy
teherbírású görgőkhöz

Ez a „hátsó” fékrendszer a forgó- koszorú
elfordulását alakzárással akadályozza meg
(LU sorozatnál: erőzárással).
A kerékrögzítés egy erőzáró, stabil, nagy
biztonságra és hosszú élettartamra kialakított
fékmechanikával történik.
A forgókoszorú rögzítését egy fékrugó végzi
úgy, hogy az egy fogazott alátétlencsébe
ékelődik be. Ezzel egyidejűleg a rugó speciális
alakja miatt a kerék is blokkolódik.
(LU sorozat: a forgókoszorú erőzáró blokkolása).

Ez a „elülső” fékrendszer a forgó- koszorú
elfordulását erőzárással akadályozza meg.
A kerékrögzítés egy erőzáró, stabil,
nagy biztonságra és hosszú élettartamra
kialakított fékmechanikával történik.

Ez a „helyhez kötött” fékrendszer, melynél
a fékkar nem fordul együtt a  villával, így mindig
azonos helyen működtethető, a forgókoszorú
elfordulását erőzárással akadályozza meg.
Meghatározott görgősorozatoknál és méreteknél
az erőzáró rögzítést alakzáró rögzítés segíti.
A kerékrögzítés egy erőzáró, stabil,
nagy biztonságra és hosszú élettartamra
kialakított fékmechanikával történik.

(Kiegészítő rendelési kód: -FI)

A fékerő az LK és LKX villasorozatnál
(125 x 50 mm kerékátmérőtől), valamint
az LU és LH esetén be- és utánállítható.
A fékrendszer tervezésénél nagy figyelmet
fordítottak a kis fordulási sugárra.
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A fékerő be- és utánállítható.
A fékkar fordulási sugara rendszerint a kerék
fordulási sugarán belül esik.

„ideal-stop”
Blickle kerék- és forgókoszorúfék

A fékerő be- és utánállítható.
Az „ideal-stop” fékkel ellátott LK és LH
villasorozatú görgőknek 17 mm-rel magasabb
a beépítési magassága, mint az „ideal-stop”
nélkülieknek. Az ilyen fék nélküli görgők
beépítési magasságának kiegyenlítéséhez
műanyag adapterlap rendelhető
(termékkód: AP3).
Lásd „Változatok / Tartozékok“ az adott
oldalon a táblázatban.

www.blickle.com

Kerekek és görgők szakmai tanácsadó

Változatok / Tartozékok
Kerék- és forgókoszorúfék

CENTRAL
STOP
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„central-stop”
Blickle központi fék

„central-stop”
Blickle központi fék

„Radstop”
Blickle kerékrögzítő fék

„Radstop”
Blickle kerékrögzítő fék

LE és LK sorozatú
szállítóeszköz-görgőkhöz

Szállítóeszköz-görgőkhöz, ill. L és H
sorozatú nagy teherbírású görgőkhöz

Nagy teherbírású görgőkhöz
(lábműködtetésű)

Nagy teherbírású görgőkhöz
(kézi működtetésű)

Ez a fékrendszer a forgókoszorú elfordulását
erőzárással akadályozza meg.
A kerékrögzítés egy erőzáró, stabil,
nagy biztonságra és hosszú élettartamra
kialakított fékmechanikával történik.

Ez a fékrendszer a forgókoszorú elfordulását
erőzárással akadályozza meg. Az erőzáró
forgókoszorú-rögzítést egy alakzáró kötés segíti.
A kerékrögzítés egy erőzáró, stabil,
nagy biztonságra és hosszú élettartamra
kialakított fékmechanikával történik.

Ennél a fékrendszernél a kerék fékezése
egy erőzáró, egyszerű, nagyon stabil, nagy
biztonságra és hosszú élettartamra kialakított
fékmechanikával történik. A kerékrögzítő
fék lábbal működtethető és olyan nagy
fékezőerőt hoz létre, hogy akár a legnagyobb
terhek is biztonságosan rögzíthetők vele.
Ikergörgők esetén a fékek mindkét kerékre hatnak.

Ennél a fékrendszernél a kerék fékezése
egy erőzáró, egyszerű, nagyon stabil, nagy
biztonságra és hosszú élettartamra kialakított
fékmechanikával történik. A kerékrögzítő
fék kézzel működtethető és olyan nagy
fékezőerőt hoz létre, hogy akár a legnagyobb
terhek is biztonságosan rögzíthetők vele.
Ikergörgők esetén a fékek mindkét
kerékre hatnak.

(Kiegészítő rendelési kód: -CS)

Ennek a fékrendszernek az a különlegessége,
hogy a szállítóeszközön található görgők
közül kettőt, vagy akár többet is képes egy
fékkar segítségével egyidejűleg lefékezni.
A fékkar hosszától függően a működtető
és  kioldó erőket a felhasználó igényeinek
megfelelően lehet kialakítani. További
különlegesség a kicsi működési szög és
a fékszerkezet helytakarékos felépítése.
A fékszerkezet nem fordul együtt
a forgóvillás görgővel.
Blickle központi fék műanyag villás
görgőkhöz, lásd a részletes leírást
a 126. oldalon.

Hozzáillő fékkar érdeklődés alapján

www.blickle.com

(Kiegészítő rendelési kód: -CS)

Ennek a fékrendszernek az a
különlegessége, hogy a szállítóeszközön
található görgők közül kettőt, vagy akár
többet is képes egy fékkar segítségével
egyidejűleg lefékezni.
A fékkar hosszától függően a működtető
és kioldó erőket a felhasználó igényeinek
megfelelően lehet kialakítani. További
különlegesség a kicsi működési szög és
a fékszerkezet helytakarékos felépítése.
A fékszerkezet nem fordul együtt
a forgóvillás görgővel.

(Kiegészítő rendelési kód: -RA)

(Kiegészítő rendelési kód: -RAH)

A fékerő be- és utánállítható.

Hozzáillő fékkar érdeklődés alapján
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Fékek / Rögzítőlábak / Kocsiemelők

Blickle dobfék

(Kiegészítő rendelési kód: -TB / -TBL / -TBR)
E fék működtetésekor kettő, a kerékfelnibe
integrált fékpofa nyomódik a fékdobnak
kialakított öntvény kerékagynak.
A dobfék magas fékhatásával tűnik ki, miközben
a fék működtetéséhez csak csekély erőkifejtés
szükséges. A fék többféle módon működtethető,
pl. rudazat vagy húzózsinór segítségével.
A zárt ház miatt a fékpofák teljesen védettek
a korrózióval és a szennyeződésekkel
szemben. Ezáltal a fék hatékonysága
független a nedvességtől és az útpálya
szennyeződésétől.
A dobfékek nagy teherbírású kivitel esetén
balos (kiegészítő rendelési kód: -TBL)
vagy jobbos (kiegészítő rendelési kód: -TBR)
kivitelben szállíthatók.

Blickle biztonsági fék
(deadman's brake)

(Kiegészítő rendelési kód: -TML / -TMR)
A biztonsági fék (deadman‘s brake) nem más,
mint egy dobfék, azzal a különbséggel, hogy
nem működtetett állapotában egy integrált
rugónak köszönhetően fékezett állapotban
van és egy  rudazat vagy húzózsinór
működtetésekor old csak ki a fék.
A biztonsági fék (deadman's brake) balos
(kiegészítő rendelési kód: -TML) vagy jobbos
(kiegészítő rendelési kód: -TMR) kivitelben
rendelhető.
Lásd a 26. fejezetet a 482. oldalon.

Blickle rögzítőláb

Blickle kocsiemelő

A rögzítőlábakkal a szállítóeszközöket
álló helyzetbe lehet tartani. A rögzítőlábak
közvetlenül a szállítóeszközre vannak
felszerelve. A fékkar egyszerű
működtetésével a szállítóeszköz valamelyest
tehermentesíthető anélkül, hogy
megemelkedne.

A Blickle kocsiemelőket arra használják,
hogy a szállítóeszközöket álló helyzetben
megemeljék.
A kocsiemelő közvetlenül a szállítóeszközre
van rögzítve. A fékkar működtetése révén
a szállítóeszköz megemelkedik.

(Termékkód: FF...)

(Termékkód: WH...)

Működtetésnél a rögzítőláb kb. 10 mm-t
rugózik be. A maximális nyomóerő a
hozzáillő forgó- és fixvillás görgőkkel
kombinálva kb. 60 kg. A rögzítőlábak az LH,
LO és LS görgősorozatokkal kombinálhatók.
Galvanikusan horganyzott, kék passzivált,
Cr6-mentes.
Lásd a 26. fejezetet a 483. oldalon.

Lásd a 26. fejezetet a 482. oldalon.

A kocsiemelők különböző görgősorozatokkal
kombinálhatók. A kocsiemelők alkalmazása
akkor optimális, ha a működtetett
kocsiemelő beépítési magassága (H1)
5 mm-rel nagyobb a felszerelt forgó- és
fixvillás görgők beépítési magasságánál. Az
emelőerő, a működtetést végző személy
testsúlyától függően, 150 kg - 250 kg. A
kocsiemelőre ható függőleges terhelés  
megemelt állapotban az 500 kg-ot nem
lépheti túl.
Lásd a 26. fejezetet a 483. oldalon.

Termékkód

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

Beépítési
Beépítési magasság
magasság nem működtetve,
működtetve
kirugózva

Termékkód

(H0) [mm]

(H1) [mm]

142
170
175
217

180
208
213
255

WH 160
WH 200
WH 250

Beépítési
Beépítési
magasság nem magasság
működtetve
működtetve

(H0) [mm]

(H1) [mm]

166
207
257

209
250
300
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Dobfék szerkezeti kialakítása
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Irányrögzítők

Blickle irányrögzítő préselt
acéllemez forgóvillás görgőkhöz

Blickle irányrögzítő hegesztett
acél forgóvillás görgőkhöz

Blickle irányrögzítő nagy
teherbírású forgóvillás görgőkhöz

Blickle irány- és kerékrögzítő
fék műanyag forgóvillás görgőkhöz

Az irányrögzítő megadott irányba fixálja
a forgóvillás görgő tengely körüli elforgását.
Aktivált irányrögzítő esetén a forgóvillás görgő
a fixvillás görgő funkcióját veszi fel.

Az irányrögzítő megadott irányba fixálja
a forgóvillás görgő tengely körüli elforgását.
Aktivált irányrögzítő esetén a forgóvillás
görgő a fixvillás görgő funkcióját veszi fel.

Az irányrögzítő megadott irányba fixálja
a forgóvillás görgő tengely körüli elforgását.
Aktivált irányrögzítő esetén a forgóvillás
görgő a fixvillás görgő funkcióját veszi fel.

Az irányrögzítő külön egységként kerül
leszállításra és a forgóvillás görgővel együtt
kell összeszerelni. Utólagos felszerelés
is lehetséges, mert az adott forgóvillán
semmilyen átalakítás nem szükséges.

Ennél az irányrögzítőnél egy integrált,
a talplemezre ráhegesztett egységről
van szó. Az irányrögzítő lehetőséget ad
a szabványos 180°-os (kiegészítő rendelési
kód: -RI2, kettő fixálási pozíció) és 90°-os
pozíció (kiegészítő rendelési kód: -RI4,
négy fixálási pozíció) mellett akár ügyfélspecifikus rögzítések megvalósítására is.
Ez a kialakítás masszív és nagy teherbírású
görgőkhöz lett kialakítva.

Ennél az irányrögzítőnél egy talplemezre
integrált egységről van szó. Az irányrögzítő
négy fixálási pozíciót (90°) kínál, melyek egy
rögzítőcsap beillesztésével fixálhatók.
Ez a kialakítás különösen masszív és
kifejezetten nagy teherbírású görgőkhöz
lett kialakítva.

A Blickle WAVE sorozatú, 125 mm átmérőjű
forgóvillás görgőkhöz egy irányrögzítő és
kerékrögzítő fék kombinációja rendelhető.
A rögzítés két lépcsőben történik.
Ennél a „hátsó“ fékrendszernél először a
forgókoszorú rögzül alakzárással.
A forgókoszorú úgy rögzül, hogy egy fékrugó
ékelődik be a fogazott alátétlencsébe.
Második lépésben a kerék rögzítése
történik egy erőzáró fékmechanika által.

(Termékkód: RI...)

Ez a tartozék különböző forgóvillás
görgősorozathoz rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

(kiegészítő rendelési kód: -RI...)

Ez a tartozék különböző hegesztett acél nagy
teherbírású forgóvillás görgősorozatokhoz
rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

(Kiegészítő rendelési kód: -RI4H)

(Kiegészítő rendelési kód: -RIFI)

Ez a tartozék különböző nagy teherbírású
forgóvillás görgősorozatokhoz rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

Irányrögzítő képe

www.blickle.com
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Automatikus irányba visszaállító

Porvédő

Az irányvisszaállítók terheletlen állapotban az
előre megadott irányba igazítják a forgóvillás
kereket. Ez a mechanika csökkenti azon
szállítókocsik kezelése során keletkező
fennakadásokat, melyeket automatizált
berendezésekben, valamint be- és kirakodó
állomásokon használnak.

A porvédő lemezek préselt és galvanikusan
horganyzott acéllemezből készülnek, kék
passziváltak, Cr6-mentesek (kiegészítő rendelési
kód: -FA), vagy műanyagból fröccsöntik őket
(kiegészítő rendelési kód: -FK).
Megakadályozzák, hogy szálak tekeredjenek
a keréktengelyre, és ennek következtében
a kerék elakadjon.
A porvédő a kerékagy mellett a kerék egész
központi részét is lefedi, így a kerékcsapágyazás
számára is egy kiegészítő védelmet nyújt az
elszennyeződéssel szemben.

(Kiegészítő rendelési kód: -RIR2)

A RIR2-mechanika különösen hosszú
élettartamra van kialakítva.
Ha az ügyfélnek speciális igényei vannak
a visszaállító erőket és a rögzítéseket tekintve,
akkor ez egyedi kivitelként megoldható.

(Kiegészítő rendelési kód: -FA, ill. -FK)

Ez a tartozék sok forgóvillás és fixvillás
görgősorozathoz rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

Lábvédő

(Kiegészítő rendelési kód:
-FS, -FP, ill. -FG)

A lábvédő préselt és galvanikusan horganyzott
acéllemezből készül, kék passzivált, Cr6mentes (kiegészítő rendelési kód: -FS),
vagy törésálló műanyagból (polietilén)
fröccsöntött (kiegészítő rendelési kód: -FP).
A lábvédőt a villára lehet felcsavarozni
vagy felhegeszteni, véd a lábsérülésekkel
szemben. Az aljzattól való távolság szabvány
szerint 15-25 mm.
Egyedi megoldásként eltérő aljzattávolságú
vagy galvanikusan horganyzott, kék passzivált,
Cr6-mentes rugós lábvédő-kivitelek is
rendelhetők (kiegészítő rendelési kód: -FG).
Ez a tartozék sok forgóvillás és fixvillás
görgősorozathoz rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

Ütközőkerék

(Termékkód: AW..., AG..., ill. ARG...)

Az ütközőkerekek ütközésnél csökkentik
a falak és a jármű károsodásának veszélyét.
A kör alakú csövekhez és a zártszelvényekhez
gyártott ütközőkerekek poliuretánból vagy
tömörgumiból készülnek és szürkésfehér,
ezüstszürke vagy szürke színekben
rendelhetők. Ezek a jármű vázán, a jármű
külső részére kerülnek rögzítésre, illetve
felhelyezésre.
Lásd a tartozékokat a 111, 127 és 352. oldalon.
A Blickle WAVE műanyag villás görgőkhöz
rendelhetők ún. terelőkerekek is (kiegészítő
rendelési kód: -AMW(X), -AMG(X))
Ezek az ütközésen kívül megakadályozzák
a fal lesúrlódását is.
A rögzítés egy csavar segítségével történik,
amivel a terelőkerék közvetlenül
a görgőre szerelhető.
Lásd a tartozékokat a 127. oldalon.

Rugós lábvédő
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Kerékagysapka zárókerékhez
(Kiegészítő rendelési kód: -E)

A kerékagysapkák préselt és galvanikusan
horganyzott acéllemezből készülnek,
kék passziváltak, Cr6-mentesek.
Ezek a zárókerekeknél védik a külső
golyóscsapágyat a szennyeződéstől, portól stb.
és lefedik a tengelyvéget, ill. a kerékrögzítést.
A golyóscsapágy a zárókerekeknél a kerékagy
külső oldalán kissé mélyebbre ültetett, hogy
a kerékagysapka szerelése a kerékagy
csapágyfészkén problémamentesen elvégezhető
legyen.
Ez a tartozék különböző keréksorozatokhoz
rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

www.blickle.com

STARLOCK®-sapka
nemesacélból
(Termékkód: ST-KA...)

A STARLOCK®-sapkával egyszerű könnyű
kerekeket egy tengelyre rögzíteni. Ilyenkor
a kereket a tengelyre húzzuk és a
STARLOCK®-sapkát a kiálló tengelyvégre
nyomjuk. A STARLOCK®-sapkák a következő
tengelyátmérőkhöz rendelhetők:
12, 15, 20 és 25 mm.

Teflonbevonatú nemesacél
persely

Nemesacél persely

(Kiegészítő rendelési kód: -XA)

(Termékkód: XAT...)

Minden nemesacél forgóvillás és fixvillás
Blickle görgőbe szabvány szerint beépítik
a rozsdamentes perselyt.
A nemesacél persely a hagyományos acélkivitelű
forgó- és fixvillás görgőknél is hasznos lehet,
mert felhasználásával megakadályozható
a persely korróziója miatt bekövetkező
kerékelakadás (pl. nedves környezetben való
üzemeltetés). Nagy átmérőkülönbségeknél
(persely külső és belső átmérője között)
két poliamidperselyt préselnek
a nemesacél perselybe.

A teflonbevonatú nemesacél persely
egy rozsdamentes perselyre préselt
teflonpersely. Használat közben (forgás
közben, terhelés alatt) kitágul a teflonpersely
és ráfekszik a kerék agyfuratának belső
oldalára. Ezzel elérhető a kiváló siklási
tulajdonságokkal rendelkező csúszófelület
(teflon/nemesacél).
Ez a tartozék különböző hőálló
keréksorozatokhoz rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.

Ez a tartozék különböző forgó- és fixvillás
görgősorozatokhoz rendelhető.
Lásd a „Változatok / Tartozékok” részt
az adott oldalon a táblázatban.
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