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JUST BETTER
Het wiel is één van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid.
Het eenvoudige basisprincipe werd steeds verder ontwikkeld.  Vandaag de dag zijn wielen hightechpro-
ducten, die zorgen voor mobiliteit in de meest uiteenlopende sectoren.

Het familiebedrijf Blickle heeft zich in slechts twee generaties van een klein ambachtelijk bedrijf uitge-
bouwd tot een wereldwijd toonaangevende producent van wielen.  Bij ons is vooruitgang traditie.  Waar-
den die in de loop van de decennia zijn gegroeid, zoals vertrouwen, innovatie en verantwoordelijkheid 
bepalen ons handelen.  
Tegelijkertijd hechten wij veel waarde aan een klantgerichte dienstverlening en zoeken wij samen met de 
klant naar oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen.  
Vandaag de dag zorgen meer dan 1.200 medewerkers er wereldwijd voor dat de Blickle wielen “Made in 
Germany” overal ingezet kunnen worden waar mobiliteit belangrijk is.  Onze producten overtuigen door 
hun hoge kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid, lange levensduur en snelle beschikbaarheid.
In de transporttechniek worden steeds hogere eisen gesteld aan wielen.  Bij het vervoer van personen, 
goederen of machines moeten steeds grotere lasten op een zeer betrouwbare manier verplaatst worden.  
Dit gebeurt aan steeds hogere snelheden, vaak 24/7 en is alleen mogelijk dankzij uitstekende technologie.  
Onze Blickle producten  worden overal ingezet waar efficiëntie, performance en precisie van groot belang 
zijn.
In dit magazine ontdekt u welke innovatieve oplossingen wij hebben gevonden voor de meest uiteenlo-
pende uitdagingen in de transporttechniek.
Ik wens u veel leesplezier.

Reinhold Blickle
CEO

P.S.: We kijken uit naar elke nieuwe uitdaging. Neem gerust contact met ons op.
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ERVARING EN KNOWHOW

TRANSPORTTECHNIEK ZET 
DE WERELD IN BEWEGING 
Wat vroeger slechts een roltrap, een eenvoudige transportband of vorkheftruck was, is nu een 
belangrijke schakel in de wereldwijde supply chain. Zonder transporttechniek staat de wereld stil. 
Door het gebruik van robotica en automatisering moeten transportsystemen steeds efficiënter 
werken. Hierbij spelen ook wielen een steeds belangrijkere rol. Material handling omvat 
tegenwoordig high-tech systemen die de wereldwijde en complexe goederenstroom soepel laten 
verlopen. Transporttechniek brengt mensen, goederen en machines in beweging. 

Gezien de hoge eisen waaraan transporttechniek vandaag de dag 
moet voldoen heeft men steeds meer bewondering voor de 
achterliggende technische prestaties. Zo is het belangrijk dat alles 
blijft functioneren, ook in de meest uiteenlopende klimatologische 
omstandigheden, 24/7 en het hele jaar door. Ook een langere 
levensduur en een hoge betrouwbaarheid worden vereist. 
Bovendien neemt de goederenstroom voortdurend toe en moeten 
steeds grotere ladingen sneller van A naar B worden verplaatst. 
Alleen een systeem dat goederen sneller en hoger verplaatst kan 
efficiënt werken en mee evolueren met de snelheid van de 
moderne markten.

Transporttechniek zou niet bestaan zonder wielen. Deze moeten 
niet alleen een stevige basis vormen, maar ook voldoen aan de 
hoogste normen wat betreft efficiëntie, prestaties en precisie.  Dit 
zijn uitdagingen waarmee ook onze afdelingen R&D en productie 
dagelijks te maken krijgen. Hierbij is een goede kennis van de 
markt en van de laatste ontwikkelingen en trends cruciaal. Door de 
jaren heen hebben we uitgebreide vakkennis opgebouwd in bijna 
alle toepassingsgebieden van transporttechniek. 

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com

Moderne intralogistiek zou ondenkbaar zijn zonder hoogwaardige transporttechnologie. 
Verplaatsen, transporteren, geleiden, zekeren, aandrijven, remmen, versnellen, dempen, 
afleiden, ondersteunen of verminderen van geluid–Blickle voldoet aan alle eisen.
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Of het nu gaat om kraansystemen,  
stapelkranen, liften, sorteersystemen of de reeds  
genoemde roltrappen, transportbanden of heftrucks,  
de toepassingsmogelijkheden van Blickle wielen zijn bijna onbeperkt. 
Wij verplaatsen mensen, goederen en machines tot 100 ton.  
Ons assortiment omvat geleidingswielen, aandrijfwielen, loopwielen en spoorkranswielen 
in de meest uiteenlopende uitvoeringen en afmetingen.  
Onze ervaren teams van deskundigen staan altijd klaar voor het ontwerpen van 
oplossingen op maat, dit dankzij de jarenlange knowhow die ze met talloze 
klantenprojecten hebben opgebouwd.

Transportbanden, 
hijstechniek / verticale 
transportbanden, monorails, 
kraansystemen en industriële 
trucks, Blickle-producten 
worden overal professioneel 
ingezet.
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VISIE / MISSIE

Dr. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
CO - CEO‘s

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Wij  streven steeds naar de beste producten en oplossingen en willen 
uitblinken in service en partnership, in onderzoek en innovatie.  In overleg 
met onze klanten ontwikkelen we hoogwaardige, duurzame, gebruiks-
vriendelijke en innovatieve oplossingen.  Ons doel is ervoor te zorgen dat 
mensen wereldwijd goederen, machines en transportsystemen kunnen 
verplaatsen, op een veilige en efficiënte manier. 

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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INTERVIEW

ACHTER DE SCHERMEN
HET BLICKLE TEAM VAN DESKUNDIGEN OVER DE TRENDS IN DE TRANSPORTTECHNIEK

De eisen die aan wielen gesteld worden zijn vaak zeer complex en veelzijdig. Daarom is er niet één gestandaardiseerde oplossing, maar worden de 
wielen afgestemd op de toepassing en de eisen van de klant. Om het best mogelijke resultaat voor onze klanten te bereiken, zorgen we voor een 
nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen van productmanagement, verkoop en ontwerp tot productie. De Blickle-experts Michael 
Haug (Productmanager transporttechniek), David Vogelmann (Sales manager), Thomas Zimmer (Hoofd van Heavy Duty Wheel Design), Dr. Yannic Gross 
(Teamleider polyurethaanontwikkeling) en Marc Braschler (Productiemanager polyurethaan) vertellen in het interview meer over hun dagelijkse 
werkzaamheden.

Wat maakt Blickle tot een specialist in transporttechniek?

Thomas Zimmer: Onze verscheidenheid aan materialen is hier 
duidelijk een belangrijke factor. Ligt de nadruk bijvoorbeeld op de 
soepelheid en geluidsdemping, dan wordt er een zachter materiaal 
gekozen voor het loopvlak. Anderzijds worden hardere materialen 
gebruikt als de geleidingsnauwkeurigheid het meest belangrijk is. 
Ons brede portfolio van verschillende materialen  biedt tal van 
mogelijkheden voor onze klanten.

Dr. Yannic Gross: Dit gaat zelfs zo ver dat we de eigenschappen 
van de polyurethaan wielen kunnen afstemmen op de wensen van 
de klant. Op deze manier gebruiken we chemie om precies de 
gewenste oppervlakte-eigenschappen voor de betreffende 
toepassing te bereiken. Bijzonder belangrijk is de goede en 
langdurige samenwerking met onze leveranciers. Alleen door een 
grote expertise en kennis van het materiaal, de chemie en de 
processen bereiken we de beste eigenschappen van het 
polyurethaan. Onze jarenlange ervaring speelt hierbij een 
belangrijke rol.

Thomas Zimmer: Een ander concurrentievoordeel is ons nauwe 
contact met de klant. In de engineeringsfase worden de technische 
eisen en wensen uitvoerig bekeken en afhankelijk van de 
complexiteit wordt direct een expert van de designafdeling van 
Blickle geraadpleegd. Hierdoor vinden we altijd de optimale 

oplossing voor elke klanttoepassing, ofwel in ons uitgebreide 
standaardgamma, ofwel door flexibele en op maat gemaakte 
aanpassingen.

Hoe belangrijk is transporttechniek voor Blickle?

David Vogelmann: De transporttechniek is zeer belangrijk voor 
Blickle. In deze sector worden vooral de Blickle geleidingswielen in 
vele varianten gebruikt. De toepassingen zijn divers en variëren van 

Welke actuele trends ziet u op het gebied van transporttechniek 
en hoe speelt u daar op in?

Michael Haug: Transporttechniek is in alle facetten in het dagelijks 
leven van toepassing en de toepassingsgebieden nemen voortdurend 
toe dankzij de groeiende automatisering. Over het algemeen is dit 
segment de afgelopen jaren aanzienlijk in snelheid gegroeid. Een 
snellere materiaalstroom en een hoge doorvoer worden vereist. Het 
is daarom van groot belang systeemstoringen te voorkomen en de 
onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. Onze duurzame en 
onderhoudsvriendelijke wielen garanderen een lange levensduur en 
voldoen daarom zeer goed aan deze eisen. Een andere trend is het 
groeiende belang van energie-efficiëntie en het behoud van 
hulpbronnen. Door te kiezen voor de optimale hardheid van het 
loopvlak en voor een lage aanloop-en rolweerstand, leveren Blickle-
wielen een positieve bijdrage aan de energie-efficiëntie.

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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sorteerinstallaties, transportbanden en hangtransportbanen tot 
bedieningsapparaten voor stellingen. Naast onze standaard wielen 
zijn er ook uitvoeringen en speciale oplossingen die vooral door OEM’s 
gevraagd worden. Wij bieden ondersteuning van bij de 
ontwikkelingsfase, wat onze klanten erg op prijs stellen. In de 
transporttechniek worden over het algemeen zeer hoge eisen gesteld 
aan wielen. Dat speelt in ons voordeel, omdat Blickle sterk uitblinkt in 
innovatie en kwaliteitsmanagement.

Hoe gaat u te werk om de beste oplossing voor uw klanten te 
vinden?

David Vogelmann: Het is onze strategie om samen met onze klanten 
een concept te ontwikkelen dat de beste oplossing biedt. Daarom zijn 
de eisen van de klant het uitgangspunt voor elke speciale oplossing. 
Op basis hiervan wordt een eerste voorstel uitgewerkt en worden de 
voor- en nadelen met de klant besproken. Ook voor technisch 
veeleisende oplossingen staan de verantwoordelijke Blickle-
ingenieurs van de R&D afdeling ter beschikking.

Thomas Zimmer: In deze stap worden de eisen van de klant uitvoerig 
geanalyseerd: Hoe ziet het systeem er bij de klant uit? Welke wielen 
worden er voorzien? Wat is de belasting van de wielen? Dit stelt ons 
in staat om de keuze van geschikte materialen te beperken en 
nauwkeuriger te bepalen. Hoe eerder we betrokken zijn bij het 
ontwikkelingsproces van de klant, hoe groter de kans dat wielen uit 
het standaard assortiment gebruikt kunnen worden. Als dit niet 
mogelijk is, dan kunnen we aan de hand van een standaard wiel een 
speciale oplossing ontwikkelen, bijvoorbeeld door de wielgeometrie, 
lagers, profieldikte of het materiaal aan te passen. Als de eisen 
duidelijk zijn, wordt het ontwerp opgesteld en wordt er een berekening 
gemaakt. Vervolgens wordt het ontwerp getoetst op haalbaarheid aan 
de hand van berekeningen van het draagvermogen en de levensduur 
van de lagers.

David Vogelmann: Nadat het product is bepaald, maken we 
desgewenst prototypes en simuleren we de werkelijke 
bedrijfsomstandigheden op onze testsystemen. Afhankelijk van het 
project van de klant kunnen ook testwielen voor duurtesten ter 
beschikking worden gesteld. Over het algemeen is het belangrijk dat 
alle betrokkenen, zoals de klant, de sales afdeling en de 
ontwerpafdeling op één lijn zitten en samen overleggen.

Marc Braschler: Vanuit productieoogpunt bepalen de specificaties 
van de ontwerpafdeling hoe de beste oplossing op gebied van kosten 

en efficiëntie productietechnisch voor de klant kan worden gerealiseerd. Daarbij worden 
verschillende scenario's onderzocht en vervolgens wordt de technisch en economisch 
optimale productiemethode gekozen - ofwel een sterk geautomatiseerde productie aan 
de lopende band of een handmatig proces op speciale gietsystemen. Dit hangt ook in 
grote mate af van het aantal stuks en de batchgroottes. Deze bepalen ook het type en 
aantal mallen dat nodig is.

Wat zijn de speciale vereisten voor de wielen die in de transporttechniek worden 
gebruikt? 

David Vogelmann: In het algemeen gaat het bij transporttechniek om een hoge 
dynamische belastbaarheid bij hoge snelheden, die soms echt uitzonderlijk zijn. Vaak 
moet een onderhoudsvriendelijke en continue werking gegarandeerd worden, waarbij 
alleen wielen met duurzame eigenschappen kunnen worden gebruikt. Bij het kiezen van 
het juiste wiel moet ook rekening worden gehouden met factoren als rolweerstand, 
remkrachten, verandering van richting en de daaruit voortvloeiende hitteontwikkeling. 

Michael Haug: De eisen variëren sterk afhankelijk van het toepassingsgebied. Als de 
wielen hoofdzakelijk buiten gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij kranen in zeehavens 
of containerliften, is een bijzondere bestendigheid tegen hitte, koude, hydrolyse en 
corrosie vereist. In de automobielindustrie daarentegen moeten de wielen geschikt zijn 
voor de hoogste belastingen en een lange levensduur garanderen. Tegelijkertijd is het 
belangrijk om de hoogst mogelijke tractie van de wielen te bereiken met weinig slijtage. 
Tot slot is een hoge snelheid van belang bij toepassingen in magazijnen in combinatie 
met een goede geleidbaarheid en energie-efficiëntie van de wielen.

In de transporttechniek zijn vaak slechts kleine inbouwruimtes beschikbaar. 
Welke invloed heeft dat op uw werk in de constructie?

Thomas Zimmer: Dit is echt één van de grootste uitdagingen. Een kleine inbouwruimte 
betekent dat er geen grote lagers kunnen worden gebruikt en er slechts weinig materiaal 
beschikbaar is om het gewicht te dragen. >>
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Wenst u meer details?  
Scan eenvoudig de QR-code en 
dompel u onder in de innovatieve 
wereld van Blickle.

>> Dit beperkt ons in principe in de levensduur van onze 
wielontwerpen. De oplossing is om materialen van hogere kwaliteit 
te gebruiken. In de polyurethaansector vertrouwen we op ons 
hoogwaardige materiaal Blickle Besthane, waarmee we een hoog 
draagvermogen en de beste dynamische eigenschappen bereiken. 
Ook voor bijvoorbeeld harde kunststof of thermoplastisch 
polyurethaan, beschikken wij over hoogwaardige materialen. 

Welke doelen streeft u na voor de toekomst van het Blickle-
productassortiment?

Michael Haug: Wij willen onze klanten ook in de toekomst 
individuele oplossingen blijven bieden en samen met hen het 
optimale product voor het gewenste toepassingsgebied 
ontwikkelen. Om hiervoor de juiste voorwaarden te creëren, zullen 
we ons uitgebreide assortiment en het modulaire systeem blijven 
uitbreiden. Het is ons doel om in de toekomst nog dichter bij onze 
klanten en hun behoeften te staan. Daarom hebben we vorig jaar 
voor elk marktsegment een expert in productmanagement in dienst 
genomen. Deze expert is specifiek gefocust op zijn vakgebied en 
kent daardoor de klant- en marktwensen tot in de puntjes.

Dr. Yannic Gross: Momenteel werken we aan een nieuw premium 
polyurethaan. Dit hoogwaardige materiaal zal nog beter belastbaar 
zijn en geschikt voor zeer hoge snelheden. Wat de polyurethaan 
loopvlakken betreft, hebben we ons tot doel gesteld een nog lagere 
rolweerstand te bereiken. De ontwikkeling en optimalisatie van 
onze polyurethaan-materialen gebeurt altijd in nauw overleg met 
onze afdelingen R&D, productie en onze leveranciers. Alleen zo 
kunnen we ervoor zorgen dat de in het laboratorium ontwikkelde 
materialen ook in de praktijk werken. 

Hoe bewaakt u de hoge kwaliteitsstandaard binnen het 
productieproces?

Marc Braschler: De productie van polyurethaan is een uiterst 
complex proces waarbij veel parameters in acht moeten worden 
genomen om te komen tot een product van constant hoge kwaliteit. 
Tijdens de goederencontrole van de chemische basisproducten 
controleren wij continu of aan onze kwaliteitseisen wordt voldaan. 
Onze productiefaciliteiten documenteren het volledige 
productieproces. Storingen kunnen zo herkend en verholpen 
worden. De hoogwaardige gietinstallaties zorgen ervoor dat de 

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com

David Blickle,  
CO-CEO
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De Blickle deskundigen (van links naar rechts): 
David Vogelmann (sales manager), Thomas Zimmer (Hoofd van heavy-duty wielconstructie), 
Marc Braschler (productiemanager polyurethaan), Michael Haug (productmanager transporttechniek),  
Dr. Yannic Gross (Teammanager ontwikkeling polyurethaan).

strenge voorschriften worden nageleefd en dat de hoogte- en 
zijwaartse slag gering blijven. In elke productiebatch worden 
testwielen gegoten en kunnen de materiaaleigenschappen 
gecontroleerd worden met behulp van speciale test- en 
meetapparatuur. Verdere tests zoals trek- en scheurtests of 
looptests worden uitgevoerd op de afgewerkte wielen. Daarnaast 
hebben we een speciale testprocedure ontwikkeld om de grip van 
het loopvlak 100% te testen. Mijn team en ik zijn trots dat ons 
kwaliteitsmanagement zeer goed functioneert en dat we veel 
positieve feedback krijgen van onze klanten.

Dr. Yannic Gross: In ons nieuwe polyurethaan expertisecentrum 
beschikken we over een laboratorium en een technisch centrum 
met de modernste apparatuur. Hier kunnen we onafhankelijk van 
het fabricageproces nieuwe polyurethaan-oplossingen ontwikkelen 
en materiaaltesten uitvoeren zonder het productieproces te 
verstoren. Voor de uitgebreide testen is voldoende doorlooptijd 
nodig om betrouwbare en reproduceerbare resultaten te behalen. 
De bestaande analysemethoden worden voortdurend verder 
ontwikkeld om een   nog hogere meetnauwkeurigheid te bereiken. 
De taken van het laboratorium omvatten ook het onderzoeken van 
de gebruikte grondstoffen en het chemisch analyseren van de 
afgewerkte polyurethaanmaterialen.

Wat was tot nu toe een van de meest interessante uitdagingen 
op het gebied van transporttechniek?

David Vogelmann: Een van de meest boeiende uitdagingen tot nu 
toe is een toepassing in een geautomatiseerd opslag- en 
bestelsysteem. De goederen worden hier opgehaald door autonome 
robots, elk uitgerust met acht wielen. Over het algemeen waren de 
eisen voor tractie, kwaliteit en antistatische eigenschappen van de 
geleidingswielen hier zeer hoog. Met onze Besthane-
geleidingswielen bereikten we ondanks zeer hoge snelheden en 

acceleratiewaarden maximale precisie op het railsysteem. Samen met de klant hebben we 
een optimale oplossing gevonden en hebben we hen kunnen overtuigen met onze 
innovatiekracht en vakkennis op het gebied van polyurethaan.

Met ons nieuwe productiegebouw voor polyurethaan van ongeveer 24.000 vierkante meter vergroten we 
onze productiecapaciteit met meer dan 100 procent.  Het productiegebouw is rechtstreeks verbonden 
met het logistieke centrum, wat bijdraagt aan het efficiënte verloop van het productieproces. Ons nieuwe 
polyurethaan-expertisecentrum beschikt over een laboratorium met de meest moderne technologie.  
Blickle is dan ook zeer goed uitgerust om de wereldwijd stijgende vraag naar polyurethaan wielen op te 
vangen.  Met deze uitgebreide investering bevestigen we ook onze plaats in Duitsland en bepalen we 
onze koers voor de toekomst.

Nieuwe polyurethaanproductie (rechts voor) met logistiek centrum (links achter)
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1 THE WAY TO SUCCESS

De online handel is de afgelopen jaren enorm toegenomen en het 
aantal zendingen neemt snel toe. Tegelijkertijd verwachten 
klanten leveringsprestaties op het hoogste niveau. Luchthavens 
zijn op hun beurt enorme overslagplaatsen voor mensen en hun 
bagage. Het snel en veilig sorteren en behandelen van de bagage 
is een grote uitdaging. Dit alles werkt alleen met steeds 
krachtigere hightech systemen. Meer capaciteit betekent hier een 
hogere snelheid en dus een grotere belasting van de gebruikte 

componenten. Met name de geleidingswielen zijn 
verantwoordelijk voor de lage weerstand en geluidsarme werking 
van de systemen. De BEUMER Group maakt en implementeert op 
maat gemaakte transport- en laadsystemen, palletiseer- en 
verpakkingstechnologie, evenals sorteer- en distributiesystemen 
voor verschillende industrieën. De systeemaanbieder uit Beckum 
ging voor toekomstige uitdagingen op zoek naar een 
gelijkwaardige partner.  De keuze viel hierbij op Blickle.

Automatische sorteer- en distributiesystemen moeten tegelijkertijd krachtiger 
en betrouwbaarder worden - dit geldt zowel voor de bagageafhandeling 
op luchthavens als voor de distributiecentra van koerier-, expres- en 
pakketdiensten.  
De BEUMER Group, een toonaangevende leverancier van transporttechniek op 
deze gebieden, vertrouwt op Blickle als competente partner.

Een betere performance met de juiste wielen

EEN STERK STAALTJE HIGH TECH

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Nauwe samenwerking leidt tot succes 
Beide bedrijven werkten nauw samen bij dit trendsettende 
project. Blickle voerde uitgebreide tests uit, waarvan de 
resultaten overtuigend waren. De verantwoordelijken van de 
BEUMER-groep volgden het voorstel van Blickle om voor de 
sorteer- en distributiesystemen wielen met een loopvlak van het 
polyurethaanelastomeer Blickle Besthane te gebruiken. Het 
materiaal maakt een hoge kilometrage mogelijk en is zeer 
slijtvast. De wielen bieden een lage aanloop- en rolweerstand. 
Het resultaat is een geluidsarme en energiezuinige werking. Een 
speciale aluminium behuizing zorgt voor een optimale lagerzitting 
en de best mogelijke warmteafvoer. Bovendien is het 
polyurethaan loopvlak resistent tegen vocht.
“De prestaties van onze sorteersystemen zijn aanzienlijk 

verbeterd met de nieuwe geleidingswielen”, zegt Mads 
Kjærgaard, Strategic Procurement Manager bij BEUMER. 
“De Blickle-wielen lopen soepel en zijn bestand tegen hoge 
belastingen. Dit zorgt voor een betrouwbare en 
onderhoudsvriendelijke werking van de installatie.” Naast de 
technische voordelen van Blickle-producten waardeert de 
BEUMER-groep ook de levertijden en de planning.  
“De componenten vormen een belangrijk onderdeel van onze 
transport- en sorteersystemen”, benadrukt Kjærgaard. 
Tegenwoordig levert Blickle alle loop- en geleidingswielen voor 
sorteersystemen van de BEUMER Group.

“Dankzij Blickle zijn wij in staat krachtige en snelle 
systemen te ontwikkelen - een concurrentievoordeel 
dat wij ook aan onze klanten kunnen doorgeven.”

BEUMER Group
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TIJD IS KOSTBAAR
Grenzen zijn er om overtroffen te worden. Nieuwe dimensies in transportsnelheid 
en goederendoorvoer in combinatie met de toenemende kostendruk vereisen 
steeds innovatievere technologie.

No Limits

EFFICIËNTIE BETEKENT SNELHEID

Besthane® / Vulkollan® Extrathane® Snelheid [km/u]Besthane® Soft Softhane®

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Invloed van snelheid op draagvermogen (wiel-Ø 200 mm) *

Draagvermogen [kg]

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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De transporttechniek in de 21e eeuw ontwikkelt zich razendsnel.  
Het enorm toegenomen transportvolume in veel industriesectoren vereist 
maximale prestaties van transportsystemen. Statistieken lezen als het 
Guinness Book of World Records: Meer dan 60.000 pakketten per uur 
worden gesorteerd in efficiënte distributiecentra. 15.000 stuks bagage per 
uur zijn niet ongewoon op luchthavens. Achtbanen rijden aan topsnelheden 
van ruim 100 km/u en de snelste transportband ter wereld vervoert 
bulkgoederen aan 15 m/s.

Deze prestatie kan alleen worden bereikt met even hoogwaardige 
materialen en producten. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de 
aandrijfwielen, loopwielen en geleidingswielen die in deze systemen zijn 
geïnstalleerd. Ook de recordaantallen in de branche zijn toegenomen: 
dynamisch accelereren, rijden en remmen veroorzaken extreme 
belastingsniveaus. Hoge snelheden, korte pauzes en steeds hogere 
belastingen vereisen loopvlakmaterialen die bestand zijn tegen de hoge 
dynamische belastingen en warmteontwikkeling tijdens het gebruik. Om 
deze gigantische taak te kunnen volbrengen, moeten loopvlak en wielkern 
optimaal op elkaar worden afgestemd.

Gelukkig zijn wij hierop voorbereid bij Blickle. In samenwerking met 
toonaangevende fabrikanten van transporttechniek hebben we speciale 
hoogwaardige materialen ontwikkeld die zelfs in een compact ontwerp 
bestand zijn tegen hoge dynamische belastingen.

* Door de opwarming van de loopvlakken tijdens het rijden neemt het draagvermogen van de 
wielen af   met toenemende snelheid (dynamisch draagvermogen). Hoe hoger de veerkracht van een 
materiaal, hoe lager de opwarming van het loopvlak tijdens dynamisch gebruik. Naast opwarming 
hebben bijvoorbeeld loopvlakhardheid, druksterkte en bodemgesteldheid invloed op het dynamisch 
draagvermogen.

Energiezuiniger

Het energieverbruik is een van de grootste en 
voortdurend groeiende kostenplaatsen in de 
industrie. De oplossing: systemen met een lager 
stroomverbruik. Hieraan leveren Blickle wielen 
in de transporttechniek een belangrijke bijdrage.

Innovatieve, zeer elastische loopvlakken, zoals 
Blickle Besthane Soft, verliezen door hun bijzonder 
lage hysterese slechts zeer weinig energie bij het 
rollen van het wiel. Met een tot 30 procent lagere 
rolweerstand zorgen ze voor een grotere energie-
efficiëntie – zonder in te boeten aan levensduur. Dit 
verlaagt de onderhoudskosten van transportsystemen 
en draagt bij tot het behalen van milieudoelstellingen.

Effect van loopvlak-elasticiteit op de 
rolweerstand 
(wiel-Ø 200 mm; DIN 53512 / ISO 4662)

Energieverlies: Standaard polyurethaan (75 Shore A)

Doorbuiging [mm]

Kracht [N]

Energieverlies: Blickle Besthane® Soft (75 Shore A)

Doorbuiging [mm]

Kracht [N]
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TOPPRESTATIES
EFFICIËNTIE VRAAGT EEN PERSOONLIJKE AANPAK

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Premiumkwaliteit in het Blickle 
standaardgamma

• Verkrijgbaar in 7 series en 99 varianten
• Wieldiameter: 25–125 mm

Blickle geleidingswielen

• Verkrijgbaar in 7 series en 155 varianten
• Wieldiameter: 35–1.000 mm

• Verkrijgbaar in 7 series en 151 varianten
• Wieldiameter: 75–1.000 mm

Blickle aandrijfwielen/basiswielen

Blickle lastwielen

Tot 530 kg draagvermogen

Tot 25.000 kg  
draagvermogen

Tot 30.000 kg  
draagvermogen

Een transportsysteem is complex en vereist dat elk afzonderlijk onderdeel 
maximaal presteert.  Er is geen ruimte voor compromissen. Elk systeem 
heeft zijn eigen eisen, zijn eigen specificaties. Gelukkig hebben de designers 
tijdens de planning betrouwbare en ervaren partners aan hun zijde. 

Dankzij de individuele vormgeving van alle onderdelen van een wiel kunnen 
wij bij Blickle de grootst mogelijke efficiëntie garanderen. Ons uitgebreide 
standaard assortiment omvat geleidingswielen, aandrijfwielen, lastwielen en 
spoorkranswielen voor elke behoefte. Speciale oplossingen maken deel uit 
van het dagelijkse werk en zijn een uitdaging voor onze gespecialiseerde 
adviseurs, die hiermee al jarenlang vertrouwd zijn. Door onze hoge mate van 
verticale integratie kunnen wij op vraag van de klant de optimale combinatie 
van loopvlak, wielkern, wielgeometrie en lager produceren.

Wiellagering
Al onze wielen hebben lagers van zeer hoge kwaliteit die ontworpen 
zijn voor tal van toepassingen.  Er zijn ook speciale lagers voor 
extreem warme, koude, natte of stoffige omgevingen.  Toepassingen 
die een zeer lange levensduur vereisen zijn uitgerust met 
pendelrollagers.  Speciale berekeningsmethodes stellen ons in staat 
om de levensduur van een wiel nauwkeurig in te schatten. 

1

Loopvlakgeometrie
De geometrie van het loopvlak heeft een grote invloed op de werking 
van het wiel.  Door de geometrie van het loopvlak bijvoorbeeld bij 
hoge belasting aan te passen, kan de spanning in het wiel verlaagd 
worden.  Bij speciale toepassingen kan een aanpassing van de 
geometrie ook de vorming van ongelijkmatige slijtage voorkomen.

2

Vervorming en dikte van het loopvlak 
Blickle heeft ook speciaal aangepaste loopvlaktypes voor wielen die 
een bijzonder hoog rijcomfort vereisen.  Voor toepassingen met een 
zeer hoge belasting en beperkte bouwhoogtes kunnen de vereiste 
draagvermogens zelfs bij hogere snelheden worden bereikt door 
aanpassing van de dikte van het loopvlak.

3

Materiaalkeuze en hardheid
Blickle biedt een grote verscheidenheid aan materialen in 
verschillende hardheden, afhankelijk van de eisen die de klant 
stelt wat betreft draagvermogen, rolweerstand, rijcomfort, grip en 
vloerbesparing.  De eigenschappen van het wiel veranderen door 
de samenstelling van het materiaal aan te passen naargelang de 
toepassing.

4



20

2 THE WAY TO SUCCESS

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Soms moet het iets bijzonders zijn
ROFA is een van de wereldspelers als het gaat om pasklare 
oplossingen op het gebied van transportsystemen, automatisatie, 
intralogistiek en de bouw van speciale machines. Voor de 
automobielindustrie maakt de Beierse leverancier elektrische 
monorails met een railsysteem op wielen. De voorheen gebruikte 
wielen waren niet bestand tegen de hoge eisen en versleten te snel. 
De oplossing: een aangepast ontwerp dat hoge belastingen 
gemakkelijk aankan en een langdurig betrouwbaar gebruik mogelijk 
maakt.

De vraag: prestaties op het hoogste niveau  
De monorails vervoeren de componenten op een railsysteem. De rail 
wordt met beugels aan het plafond opgehangen. De ingezette wielen 
werken in een drieploegenstelsel en onder hoge belasting. Vooral de 
automobielindustrie vraagt veel van de systemen en componenten 
van ROFA en dit 24/7. Standaardcomponenten zijn in dit geval vaak 
ontoereikend. De tot nu toe gebruikte wielen waren dan ook niet 
bestand tegen de continue belasting en snelle slijtage. Daarom 
zochten de verantwoordelijken bij ROFA naar een sterker alternatief.

De oplossing:  
Kwaliteit op maat van Blickle 
In nauwe samenwerking met ROFA ontwikkelde Blickle een speciaal 
wiel uit de GB-serie met een diameter van 250 millimeter. Daarvoor 
werden verschillende loopvlaktypes in de fabriek van de autofabrikant 
uitgebreid getest onder reële omstandigheden.  De geometrie van het 
loopvlak kon meerdere keren geoptimaliseerd worden om te komen 
tot de ideale oplossing.  De resistente Blickle Besthaan polyurethaan 
wielen hebben in vergelijking met standaard varianten een dikker 
loopvlak.  Op deze manier worden oneffenheden bij de railovergang 
optimaal geabsorbeerd. Het loopvlak met een hardheid van 96 Shore 
A is speciaal ontworpen om zowel de stijfheid van de componenten 
als het draagvermogen te vergroten. Deze is geschikt voor gebruik bij 
belastingen tot twaalf ton en biedt tegelijkertijd een nog lagere 
rolweerstand. De gebruikte dubbele kogellagers kunnen 
probleemloos hoge belastingen aan.

ROFA is meer dan tevreden met de speciale oplossing van Blickle. De 
zware carrosserieën en andere componenten worden de klok rond 
betrouwbaar getransporteerd. Bovendien zijn de wielen ook 
hydrolysebestendig, wat voortijdige slijtage van het loopvlak 
voorkomt, vooral in vochtige omgevingen. ROFA profiteert ook in 
economisch opzicht door voor Blickle te kiezen: De speciale oplossing 
werkt onderhoudsvrij.

Transporttechniek en automatisering op maat – dat is de slogan van ROFA AG. Een 
statement dat perfect past bij de hoge eisen van Blickle. 

DRIEVOUDIGE 
BETROUWBAARHEID

Performance at its best 

“De autoproductie vereist 24 uur per dag maximale prestaties van onze systemen. Speciaal 
voor ons ontwikkelde Blickle een zeer individuele speciale oplossing, die perfect werkt!”

ROFA AG
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VAN SAMENSTELLING TOT VERWERKING – MADE BY BLICKLE

HET MATERIAAL, 
DE BASIS VAN 
ONS SUCCES 
Op 2 november 2022 zou Otto Bayer 120 jaar zijn geworden. Als deze briljante chemicus 
niet had bestaan, zou hij in de jaren dertig geen stof hebben ontwikkeld die onmisbaar is 
geworden in het dagelijks leven: polyurethaan. Een materiaal waarin wij bij Blickle 
vandaag de dag absolute experts zijn.

Polyurethaan is tegenwoordig overal te vinden – bijvoorbeeld in verf, lijm, zacht 
schuim, hardschuim, tandriemen, schoenzolen en natuurlijk ook in de loopvlakken 
van onze wielen. Zonder dit materiaal zouden de transportsystemen veel minder 
doeltreffend werken.  Dit geweldige materiaal wordt nog fantastischer, als je weet 
welke factoren de kwaliteit beïnvloeden en dat niet alleen de samenstelling maar 
ook de afwerking perfect moeten zijn.

Blickle heeft zich in de loop der jaren verder gespecialiseerd in polyurethaan. We 
hebben onze eigen hoogwaardige polyurethaan-soorten ontwikkeld en aangepast 
voor toepassingen met hoge snelheden, maximale levensduur en optimale 
soepelheid.

Om de kwaliteit en prestaties van onze loopvlakken volledig te kunnen 
garanderen, doen we alles gewoon zelf. De wielkernen worden volautomatisch 
gestraald, gereinigd en voorzien van een prime laag. Aansluitend vindt het 
gietproces plaats onder lage druk. Dit proces wordt continu opgevolgd. Afhankelijk 
van de samenstelling worden dan de nodige additieven, zoals kleurpigmenten, 
activatoren of antistatische middelen nauwkeurig toegevoegd. Dit stelt ons in staat 
om de specifieke eisen van de klant exact en flexibel te vervullen.

Polyurethaan – Best performance

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Beter Blickle

• Polyurethaanwielen in alle maten, 
met een diameter van 25 tot 1.000 
millimeter

• Draagvermogen tot 100 ton
• Uitgebreide kwaliteitstests
• Loopvlakhardheid van 70 tot 96 

Shore A
• Speciale kleuren mogelijk
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Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

HET SUCCES VAN 
POLYURETHAAN

PREMIUM MATERIAAL – PREMIUM PERFORMANCE

Hét grote voordeel van polyurethaan? Afhankelijk van de mengverhouding en verwerking kan 
het zeer uiteenlopende eigenschappen hebben. Onze hoogwaardige polyurethaan 
loopvlakken hebben we te danken aan de tientallen jaren ervaring en de uitstekende 
deskundigheid van onze ingenieurs en chemici. Vandaar dat we afhankelijk van de vereisten 
en de toepassing, wielen kunnen aanbieden met de best mogelijke mix aan eigenschappen.

De formulering van het rubber- of polyurethaan materiaal en de verwerking 
ervan zijn de belangrijkste factoren voor de kwaliteit van het eindproduct. 
Naast de rolweerstand hebben ze een significante invloed op andere 
parameters zoals loopvlakhardheid, elasticiteit, slijtage, draagvermogen en 
flexibiliteit bij lage temperaturen. In samenwerking met gerenommeerde 
onderzoeksinstituten en met behulp van de nieuwste methoden verbeteren 
onze ontwikkelaars voortdurend de bestaande samenstellingen. Zo zorgen 
we voor de beste combinaties tussen loopvlakmateriaal, -dikte en 
-geometrie. Naast de individuele eigenschappen van de verschillende 
loopvlakmaterialen is de hechting aan de wielkern ook een zeer belangrijk 
kwaliteitskenmerk. Daarom worden wielen en hun loopvlakken tijdens de 
ontwikkeling uitgebreid getest, zodat we u een hoge kwaliteit op lange 
termijn kunnen garanderen.

• 75 Shore A
• Top Performance polyurethaan, zacht
• Hoog dynamisch draagvermogen met 

een zeer goede tractie en bovendien 
hydrolysebestendig

• Optioneel als ESD-variant

• 75 Shore A
• Standaard polyurethaan, zacht
• Zeer goede tractie-eigenschappen, 

zeer goede vloerbesparing en 
rijcomfort

• Verkrijgbaar in een antistatische 
versie

• 92 Shore A
• Standaard polyurethaan
• Veelzijdig toepasbaar standaard 

polyurethaan met hoog dynamisch 
draagvermogen

• Verkrijgbaar in een antistatische 
versie

• 92 Shore A
• Top Performance polyurethaan
• Zeer lage rolweerstand, zeer hoog 

dynamisch draagvermogen en 
hydrolysebestendig

• Naar keuze in elektrisch geleidende 
uitvoering of als ESD-variant

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com

Wat is elektrische geleidbaarheid?

De elektrische geleidbaarheid van wielen dient als 
bescherming tegen elektrostatische ontlading die 
door transportsystemen of getransporteerde 
goederen opgebouwd kan worden. Een wiel wordt als 
elektrisch geleidend beschouwd als de ohmse 
weerstand niet hoger is dan 104 Ω. Een wiel wordt als 
antistatisch beschouwd als zijn ohmse weerstand 
tussen 105 en 107 Ω ligt. De ESD-versies van Blickle 
kunnen worden gebruikt voor toepassingen die een 
geleidbaarheid tot 109 Ω vereisen.



25

Wenst u meer details?  
Scan eenvoudig de QR-code en 
dompel u onder in de innovatieve 
wereld van Blickle.

• 92 Shore A
• Top Performance polyurethaan
• Lage rolweerstand met een zeer hoog 

dynamisch draagvermogen

• 94 Shore A
• Thermoplastisch polyurethaan
• Optioneel in een vocht- en 

hydrolysebestendige uitvoering
• Optioneel in elektrisch geleidende 

uitvoering

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Ergonomie – Made by Blickle
Als we het over ergonomie hebben, is de rolweerstand de 
belangrijkste factor. Bij Blickle kunnen we met trots zeggen dat onze 
producten in alle uitvoeringen de beste rolweerstand hebben. Door 
onze jarenlange ervaring op vele verschillende gebieden hebben 
we zeer veel expertise in materiaalontwikkeling opgebouwd. Maar 
om de beste te blijven, moet men blijven innoveren. Een groot deel 
van onze R&D richt zich daarom op het onderzoek naar nieuwe 
loopvlakmaterialen.

Dynamisch 
draagvermogen

Vloerbesparend 
en soepel

Elektrische geleidbaarheid
(als optie beschikbaar)

Vocht- en 
hydrolysebestendigheid

Tractie en grip

Rolweerstand

Thermoplastisch 
polyurethaan (TPU)

Vulkollan® TPU

Besthane®

Besthane® Soft

Extrathane®

Softhane®

ho
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hoog

hoog
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hoog

hoog
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3 THE WAY TO SUCCESS

Elke stilstand, elk onderhoud, elke vervanging kost handenvol 
geld. Conductix-Wampfler is een wereldwijd toonaangevende 
fabrikant van kabelwagensystemen en heeft lange tijd 
compromissen moeten sluiten op het gebied van loop- en 
geleidingswielen. De kabelwagensystemen worden onder andere 
ingezet bij kranen in havens. De loop- en geleidingswielen worden 
daarbij zwaar belast: Ze werken vaak 24/7 en worden blootgesteld 
aan vorst, zilte lucht, vocht en hitte.  

Zo moest Conductix-Wampfler de wielen van kranen in zeehavens 
frequent vervangen om te voorkomen dat deze tijdens het lossen 
van containerschepen zouden uitvallen en dit zou leiden tot hoge 
kosten omwille van lange stilstand. Bovendien bleven de kosten 
voor onderhoud en opslag van reserveonderdelen stijgen. Er 
waren ook herhaaldelijk problemen als gevolg van corrossie op de 
wielkern en het los laten van het loopvlak. De wielen waren dus 
niet voldoende bestand tegen hydrolyse.

Systemen voor energie- en datatransmissie naar bewegende rail-stroomafnemers 
zoals kranen vereisen precisie en vakmanschap. Op deze manier kunnen de 
kabelwagensystemen veilig, duurzaam en onderhoudsvriendelijk op de railprofielen 
worden verplaatst. Daarbij zijn er veel uitdagingen: continue werking, vorst, vocht, 
hitte, zilte lucht. 

High Performance. In alle omstandigheden.

TOEPASSING VOOR VEILIGE 
ENERGIE- EN DATAVOORZIENING  

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Een oplossing voor elk probleem
Met de nieuwe generatie wielen van Blickle behoren deze problemen tot het verleden. De 
wielenspecialist levert componenten van hoogwaardig polyamide 6, waarop het duurzame 
Blickle Besthane premium polyurethaan wordt gegoten. De wielkernen zijn aan één zijde 
hermetisch afgesloten, zodat er geen water kan binnendringen. Ook het loopvlak is 
bestand tegen hydrolyse en heeft zijn werking, zelfs bij gebruik in zilte lucht, bewezen. De 
wielen zijn bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +70 °C en functioneren ook 
betrouwbaar ook onder extreme klimatologische omstandigheden.
Nu gebruikt Conductix-Wampfler voor zijn kabelwagensystemen uitsluitend de oplossing 
van Blickle. De wielen hebben een diameter van 80 tot 160 millimeter. De verbinding 
tussen wielkern en polyurethaan loopvlak is extreem belastbaar waardoor de levensduur 
aanzienlijk langer wordt. De kosten voor onderhoud en opslag van reserveonderdelen zijn 
bij Conductix-Wampfler merkbaar gedaald.

“De loopwielen van de kabelwagens bij kranen in 
zeehavens moeten de meest ongunstige 
omstandigheden kunnen weerstaan. De ideale oplossing 
kan alleen worden bereikt dankzij een uitstekende 
kwaliteit en expertise. Onze eerste keuze: Blickle.”

Patrick Schöpflin,  
Product Manager Festoon Systems 
Conductix-Wampfler



28

PRECISIE TEN TOP
PRECISIE IS EEN KWESTIE VAN MENTALITEIT

Traceerbaarheid
Traceerbaarheid van elke 
productiebatch

Wiellagering
Perfect geboorde lagerzittingen tot op 
enkele honderdsten van een millimeter

Precieze productie
Reproduceerbare fabricage 
voor alle wielafmetingen

Bij Blickle vertrouwen we op de eigen productie “Made in Germany” met een hoge mate van verticale integratie. Alle 
processen worden duidelijk gedefinieerd, computergestuurd, bewaakt en geregistreerd en zijn traceerbaar. We kunnen 
volledig vertrouwen op onze gekwalificeerde specialisten met jarenlange ervaring. Onze managementsystemen, ultramoderne, 
geautomatiseerde productie- en testfaciliteiten evenals eerste onderdeel, laatste onderdeel en zelftests door de werknemer, 
staan   garant voor hoge procesbetrouwbaarheid en kwaliteit. 

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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Wenst u meer details?  
Scan eenvoudig de QR-code en 
dompel u onder in de innovatieve 
wereld van Blickle.

Minimale tolerantie
Bewerken van de loopvlakken (optioneel) voor 
toleranties van enkele honderdsten van een millimeter

Juiste afwerking
Afdraaien van de loopvlakken 
(optioneel) voor toleranties van 
enkele tienden van een milimeter

Constante Blickle-kwaliteit
Exacte gietrecepten dankzij ons eigen volledig 
geautomatiseerde gietproces

Om een perfect resultaat te krijgen, moet men vanaf het begin 
alles best zelf doen. Dit begint bij de productie en stopt ook na de 
eindcontrole nog niet.

In ons testlaboratorium beschikken onze ingenieurs over tal van testfaciliteiten, waaronder 
verschillende roterende schijftestbanken tot 5,5 ton belasting, materiaaltestmachines als 
ook temperatuurgecontroleerde installaties. Met de modernste testmachines worden 
wieltesten en ook vernietigingstesten uitgevoerd volgens EN 12527–12533 (ISO 22878–
22884). Onze hoge gecertificeerde kwaliteitsnorm wordt gegarandeerd door talrijke test-en 
controlestations.

Controle van het loopvlak

Controle van de  
lagerzittingen en -passingen

Controle van de  
Shore-hardheid 

Controle van de  
elektrische geleidbaarheid 

Controle van de hechting  
van het loopvlak
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De robots rijden op een railsysteem en zijn uitgerust met acht 
wielen, vier in de rijrichting en vier in dwarsrichting. De wielen 
kunnen neergelaten en opgetilt worden, waardoor de robots in elke 
richting kunnen bewegen op het railsysteem.

De fabrikant van het systeem is AutoStore™, één van de 500 
grootste bedrijven in Noorwegen met vestigingen over de hele 
wereld. Het bedrijf had al goede ervaringen met zijn vorige generatie 
robots met Blickle-geleidingswielen uit het FALTH-gamma met 
Blickle Extrathane polyurethaan loopvlak. Nu was het tijd voor de 
volgende uitdaging.

De nieuwe generatie robots maakt gebruik van een geavanceerd 
aandrijfsysteem dat alle vier de wielen in één richting verbindt met 
een motor. Dit resulteert in een betere krachtoverbrenging en hogere 
acceleratiewaarden bij het starten en remmen zonder het risico dat 
de wielen slippen. De eisen die aan de wielen gesteld worden zijn 
dan ook hoger.

De ideale oplossing: aandrijfwielen van de serie ALB. Deze hebben 
een loopvlak van het antistatische polyurethaanelastomeer Blickle 
Besthane – een materiaal dat we speciaal voor hoge snelheden en 
acceleraties hebben ontwikkeld. De aanloop- en rolweerstand zijn 
nog aanzienlijk lager dan bij wielen met Blickle Extrathane-
loopvlakken. Om ervoor te zorgen dat het wiel precies op het 
railsysteem loopt, werd een speciale aluminium constructie gekozen 
als wielkern. Hierdoor konden we hogere draagvermogens alsook 
hogere versnellingen en snelheden bereiken. Het resultaat: Ondanks 
hogere snelheden en acceleratiewaarden rijden de robots met de 
hoogste precisie over het railsysteem. Een gunstig neveneffect was 
de mogelijkheid om het energieverbruik van de installatie te verlagen 
door de lage aanloop- en rolweerstand.

De toepassing: Een geautomatiseerd opslagsysteem waarbij de goederen door 
robots worden opgehaald. De uitdagingen: beweeglijkheid in alle richtingen, 
maximale precisie in wielbevestiging-en geometrie, onderhoudsvriendelijkheid.

BLICKLE ZET ROBOTS IN 
BEWEGING

Mobiliteit. Nieuwe dimensie.

“Precisie, rijcomfort en lange levensduur 
hebben voor ons de hoogste prioriteit. 
Daarom kwam voor ons alleen een 
oplossing van Blickle ter discussie.”Jone Gjerde, Chief Operating Officer AutoStore™
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BLICKLE. BEST IN
WE INNOVATE MOBILITY

>  De verscheidenheid van meer dan 30.000 standaardproducten biedt de 
ideale oplossing voor bijna elke uitdaging.

> Snelle en voordelige oplossingen dankzij het Blickle modulair systeem.

>  Flexibiliteit bij speciale oplossingen: Samen met u ontwikkelen we een 
oplossing op maat voor uw toepassing. 

> De hoge mate aan verticale integratie en de productie op de hoofdzetel  
 bieden een volledige controle op het productieproces.

>  Hoge Blickle kwaliteitsstandaard door de combinatie van de modernste 
machines met nauwkeurig handwerk gedurende het gehele productieproces.

>  State-of-the-art, geautomatiseerde productie- en testfaciliteiten garanderen 
een hoge betrouwbaarheid en „Made in Germany“ kwaliteit.

> Onze constructies zijn ontworpen voor een lange levensduur.

>  Onze omgang met onze klanten, leveranciers en 
medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid, loyaliteit, 
respect en vertrouwen.

>  Betrokkenheid bij onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid op het hoofdkantoor in Rosenfeld en 
op onze internationale locaties.

> Onderscheiding als klimaatneutrale onderneming  
 en voor duurzaam ondernemerschap.

>  Tientallen jaren ervaring en vakmanschap in alle sectoren als één van 
de toonaangevende fabrikanten van wielen wereldwijd.

>  Vooruitgang is bij ons een traditie: Familiebedrijf in de derde generatie.

>  Klantencontact door gespecialiseerde adviseurs in meer dan 120 
landen wereldwijd.

Kwaliteit 
en 

Productie

Verscheiden-
heid aan  

producten

Service

Samen-
werking

Verantwoor-
delijkheid

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com
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> Meer dan 24.000 verschillende producten zijn binnen een tot twee dagen  
 verzendklaar.

> Leveringscapaciteit op korte termijn dankzij gedecentraliseerde opslag of 
 rechtstreekse verzending vanuit ons centrale magazijn in Rosenfeld.

> Eersteklas leveringsprestaties dankzij een state-of-the-art logistiek centrum.

>  Intelligente aandrijfoplossingen die ondersteuning bieden waar menselijke 
kracht niet meer voldoende is (e-mobility-oplossingen).

>  Ervaren, gespecialiseerde teams van engineers maken een snelle realisatie van 
speciale oplossingen mogelijk.

>  Dankzij de samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke instituten  
en universiteiten brengen de Blickle engineers nieuwe ideeën aan het rollen.

>  Voortdurende optimalisatie van het bestaande assortiment.

>  Circa 1.500 succesvolle klantspecifieke oplossingen per jaar.

>  Deskundig advies van persoonlijke contacten wereldwijd.

>  Informatieve Blickle website met productfinder en online shop.

> E-Commerce- en E-Procurement-oplossingen.

> Wereldwijde aanwezigheid op internationale beurzen.

>  Blickle Academy: Trainingen voor medewerkers en dealers.

Als je een toonaangevend marktleider wil zijn, moet je 
steeds beter worden. En wij willen de beste zijn. Voor u. 
Voor uw succes. Wij willen voor u een oplossingspartner,  
dienstverlener en succesfactor zijn. Daarom hechten wij, 
naast ons uitgebreide productgamma, veel waarde aan 
het ontwikkelen van maatwerkoplossingen. We 
ontwikkelen wat nog niet in ons portfolio zit. 

Dankzij een hoge mate van verticale integratie en “Made 
in Germany”-productie hebben we volledige controle 
over het hele productieproces – van het materiaal tot de 
eindmontage. We zijn ook trots op onze 
leveringsprestaties. Met één van de modernste 
logistieke centra in de branche staan   meer dan 24.000 
verschillende producten in één tot twee dagen klaar voor 
verzending. Onze kwaliteitsnormen zijn extreem hoog 
– op alle gebieden! Innovatie

Service

Leverings-
performance Productie: Duitsland.  

Distributie: wereldwijd. 
Wij exporteren onze producten wereldwijd naar meer dan 
120 landen. 20 verkoopkantoren in Europa, Noord-Amerika, 
Azië en Australië, evenals verkooppartners over de hele 
wereld zorgen ervoor dat onze internationale klanten goed 
worden verzorgd.



 

34

Mobiliteit op alle vlakken
Ontdek meer dan 30.000 mobiliteitsoplossingen: Vraag onze 
actuele algemene catalogus aan of ontdek onze productfinder op 
www.blickle.com

Lastwielen  
Voor zeer hoge lasten 

• Draagvermogen: 100–30.000 kg
• Wiel-Ø 35–1.000 mm

Speciale oplossingen
Voor individuele toepassingen

Blickle oplossingen voor transporttechniek · www.blickle.com

OPLOSSINGEN VOOR  
DE TRANSPORTTECHNIEK

ONZE WERELD VAN 
TRANSPORTTECHNIEK
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De verscheidenheid aan meer dan 30.000 standaardproducten biedt de ideale oplossing voor 
bijna elke uitdaging.  Alle producten overtuigen dankzij de hoge Blickle-kwaliteit, onderhouds-
vriendelijkheid, lange levensduur en snelle beschikbaarheid.

We bieden eveneens unieke oplossingen voor de transporttechniek die uitblinken in efficiëntie, 
performance en precisie.  Bij ons vindt u zeker de juiste oplossing voor uw toepassing.  U vindt 
wat u zoekt in ons uitgebreide standaardgamma of gaat samen met ons op zoek naar een 
oplossing op maat: customizing is immers één van onze sterktes en klantentevredenheid is 
bij ons prioriteit.

Wenst u meer details?  
Scan eenvoudig de QR-code en 
dompel u onder in de innovatieve 
wereld van Blickle.

Spoorkrans wielen  
Voor precieze toepassing op rails

• Draagvermogen: 50–9.000 kg
• Wiel-Ø: 50–400 mm

Aandrijfwielen, flenswielen en basiswielen   
Voor optimale aandrijving en tractie

• Draagvermogen: 200–25.000 kg
• Wiel-Ø: 75–1.000 mm

Geleidingswielen  
Voor een veilige en nauwkeurige geleiding 

• Draagvermogen: 15–530 kg
• Wiel-Ø 25–125 mm



CAD-GEGEVENS 
DOOR EEN 
PAAR KEER 
TE KLIKKEN

Selecteren. Downloaden. Inbouwen.

Mobility High End
Van al onze standaardproducten kan u de 
3D-bestanden eenvoudig en gratis downloaden in de 
gebruikelijke formaten. Dit geeft u de mogelijkheid om 
onze producten vooraf in uw ontwerp te verwerken: 

www.blickle.com/service/downloads

Wenst u meer details? Scan eenvoudig de 
QR-code en download de juiste CAD-gegevens 
door slechts een paar klikken.
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