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JUST BETTER
Het wiel is een van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid.
  
Het eenvoudige basisprincipe werd continu doorontwikkeld. Vandaag zijn wielen  
Hightech-producten die zorgen voor mobiliteit in de meest uiteenlopende branches. 

Het familiebedrijf Blickle heeft zich in slechts twee generaties van een klein ambachtelijk bedrijf ontwik-
keld tot een toonaangevende wereldwijde fabrikant van wielen en zwenkwielen. Bij ons is vooruitgang 
traditie. Waarden die in de afgelopen decennia zijn gegroeid, zoals betrouwbaarheid, vertrouwen, innova-
tie en verantwoordelijkheidsgevoel, bepalen ons handelen. Wij hechten veel waarde aan klantrelatie  en 
daarom staan   wij onze klanten als competente partner bij in de meest uiteenlopende toepassingen. 
Tegenwoordig zorgen wereldwijd meer dan 1.200 medewerkers ervoor dat Blickle wielen “Made in 
Germany” overal worden ingezet waar mobiliteit vereist is. De producten maken indruk met hun typisch 
hoge kwaliteit, onderhoudsvrijheid, lange levensduur en snelle beschikbaarheid. 

Ondanks steeds complexere logistieke processen, de toenemende digitalisering van processen en het 
gebruik van robots, vormen wielen  nog vaak het hart van de intralogistiek. Daarom is hier bijzondere 
betrouwbaarheid vereist. Producten van Blickle zorgen voor een steeds snellere en efficiëntere interne 
materiaalstroom, terwijl de werkplekken ergonomisch zijn ontworpen en ongevallen worden vermeden. In 
dit magazine ontdekt u innovatieve oplossingen die wij hebben gevonden voor de meest uiteenlopende 
uitdagingen in de intralogistiek. 

Ik wens u veel leesplezier en interessante inzichten.

Reinhold Blickle
Beherende Vennoot 

P.S.: We kijken uit naar elke nieuwe uitdaging. Neem gerust contact met ons op!
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WE KNOW INTRALOGISTICS

WIJ DENKEN 
TOEKOMST 
Wanneer markten complexer worden, digitalisering zowel een uitdaging als een 
opluchting wordt en de mensen daarbij niet in het proces mogen verdrinken, 
dan moet de basis goed zijn. En vooral de kwaliteit en eigenschappen van wie-
len en zwenkwielen zijn belangrijk. Alleen een betrouwbare werking van deze 
hardware garandeert dat processen, supply chains en goederenstromen soepel 
verlopen en – net als een mechanisme – in elkaar grijpen.

Digitalisering, automatisering en individualisering: deze wereldwijde 
megatrends hebben ook een blijvende impact op de intralogistiek. 
Intelligente informatiesystemen zoals telematica, robotica en senso-
ren, evenals innovatieve hardware-oplossingen zoals onbemande 
transportsystemen (AGV's) of laadstraten zorgen ervoor dat de 
interne goederenstroom optimaal kan worden gecontroleerd.  
De uitdagingen zijn hier enorm, aangezien steeds grotere goederen-
stromen steeds sneller moeten worden vervoerd – en dit ongestoord 
en efficiënt. Naast moderne technologieën vormt transportmaterieel 
de ruggengraat van de intralogistiek.

In veel processen in de intralogistiek leveren wielen van Blickle een 
beslissende bijdrage om ervoor te zorgen dat materiaalstromen bin-
nen een bedrijf efficiënt, veilig en betrouwbaar functioneren. De inte-
gratie van wielen en zwenkwielen in de meest uiteenlopende logis-
tieke processen, steeds hogere rijsnelheden en hoge eisen aan 
arbeidsveiligheid en ergonomie hebben ertoe geleid dat wielen  
tegenwoordig vaak hightechproducten zijn. Deze ontwikkeling bege-
leiden wij als leverancier van chassiscomponenten in alle branches 
al decennia lang. Met ons uitgebreide productportfolio bieden wij als 
wielenspecialist een oplossing voor bijna alle uitdagingen.

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

Bij het ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen kunnen 
we terugvallen op jarenlange knowhow met talloze projec-
ten over de hele wereld. Tal van bekende fabrikanten van 
logistiek materieel over de hele wereld, zoals heftrucks, 
kraansystemen, goederentreinen en orderkarren, vertrou-
wen op de producten van Blickle.

Industrie 4.0

Robotica
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Ergonomische werkplekken

Just in time

Digitalisering

Autonome transportsystemen

Duurzaamheid

Wereldwijde 
toeleveringsketens

Robotica
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VISION / MISSION

Dr. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Beherende Venoten

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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Wij willen de beste zijn. In producten en oplossingen, in service en part-
nership, in onderzoek en innovatie. In samenspraak met onze klanten 
ontwikkelen we hoogwaardige, duurzame, gebruiksvriendelijke en in-
novatieve wieloplossingen zodat mensen over de hele wereld goederen, 
machines en transportsystemen van allerlei soorten veilig, efficiënt en 
ergonomisch kunnen verplaatsen.

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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GEZONDHEID!
Alleen gezonde medewerkers zijn gemotiveerde en efficiënte medewerkers. Wist u dat elke 
medewerker die niet op het werk verschijnt u zo'n 500 euro per dag kost? Helaas zijn trans-
portmiddelen met een te hoge start- en rolweerstand vaak de oorzaak van ziektegerelateerde 
storingen in de vorm van spier- en skeletaandoeningen. Wereldwijd leiden ze het vaakst tot 
arbeidsongeschiktheid, ernstige arbeidsongeschiktheid, beperkte arbeidsgeschiktheid en 
vroegtijdige arbeidsongeschiktheid (bron: Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op 
het werk, BAuA) – een onderwerp dat moet worden aangepakt, vooral in tijden van een tekort 
aan geschoolde arbeiders. Fysieke belasting bij het trekken en duwen kan eenvoudig worden 
verminderd door de juiste zwenkwielen te kiezen. Bij Blickle zijn wij al jaren met dit onderwerp 
bezig.

Lichter, eenvoudiger, minder inspanning –  
zo houd je medewerkers fit en gemotiveerd

ERGONOMIE IS EEN SUCCESFACTOR

Rolweerstand van verschillende loopvlakken
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Testvoorwaarden: Waarden bepaald onder laboratoriumomstandigheden op een vlakke, vlakke ondergrond, wielen met Ø 200 mm en kogellagers.

Luchtbanden Standaard massief rubber Elastisch massief rubber Thermoplastisch rubber Standaard polyurethaan

Thermoplastisch polyurethaan Premium-polyurethaan Polyamide

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com
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Vergelijking van de rol- en 
zwenkweerstand van verschillende 
polyurethaan wielen (wiel-Ø 200 mm)

Testvoorwaarden: Test met nieuw product onder laboratoriumvoorwaarden 
met een belasting van 300 kg en identieke behuizing. 

• Serie ALTH
• Dun loopvlak
• Loopvlak-straal R300
• Loopvlakhardheid 92 Shore A

• Serie ALBS
• Dik loopvlak
• Loopvlakstraal R90
• Loopvlakhardheid 75 Shore A

• Serie ALB
• Dun loopvlak
• Loopvlakstraal R100
• Loopvlakhardheid 92 Shore A

Standaard polyurethaan (Extrathane®)

Premium-polyurethaan (Besthane® Soft)

Premium-polyurethaan (Besthane®)

Zwenkweerstand 2,9% 

Zwenkweerstand 2,5% 

Zwenkweerstand 1,7% 

Elke dag is ongeveer 4 procent van alle werknemers in Duitsland 
ziek (bron: Federaal Ministerie van Volksgezondheid, BMG). Dit 
betekent gigantische kosten voor de economie: 87,6 miljard euro 
productie-stilstand-kosten (loonkosten) en 148,7 miljard euro bruto 
toegevoegde waarde in 2019 in Duitsland (bronnen: Statista, BAuA). 
Voor een bedrijf betekent dit dat waardevolle medewerkers ontbre-
ken, processen vastlopen, de overige medewerkers meer gestrest 
raken, waardoor het risico op ongevallen en de dreiging van verder 
ziekteverzuim toeneemt.

Het onderwerp ergonomie is erg belangrijk voor ons. De verschillen-
de loopvlakken van Blickle kunnen ziekteverzuim van medewerkers 
helpen voorkomen en daarmee de follow-up kosten door ziektever-
zuim verminderen. Het kiezen van het juiste loopvlak kan de 
rolweerstand tot 90 procent verminderen (zie afbeelding) en de door 
BAuA aanbevolen grenswaarden voor langdurige belastingen kunnen 
worden nageleefd met de juiste wielen en zwenkwielen. Met Blickle 
Besthane®, Blickle Besthane® Soft, Blickle EasyRoll en Blickle 
SoftMotion heeft u de keuze tussen exclusieve loopvlakken die 
speciaal zijn ontworpen voor een lage rolweerstand en die ook bij 
hoge belasting maatstaven stellen op het gebied van rol-, zwenk- en 
aanloopweerstand.

Beter Blickle

• De juiste loopvlakken voorkomen ziekteverzuim.

• De aanloop- en rolweerstand zijn bepalend voor 
de ergonomie.

•  Zelfs bij hoge belastingen stellen onze loopvlak-
ken de norm op het gebied van rol-, zwenk- en 
aanloopweerstand.

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

Rolweerstand 0,9 % 

Rolweerstand 0,8 % 

Rolweerstand 0,7 % 
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GOED 
DOORDACHT
Als we het over ergonomie hebben, is de rolweerstand de belangrijkste 
factor. Bij Blickle kunnen we met trots zeggen dat onze producten in 
alle klassen de beste rolweerstand hebben. Jarenlange ervaring en 
werk op veel verschillende gebieden hebben ons een hoog niveau van 
expertise in materiaalontwikkeling gegeven. Maar om de beste te blij-
ven, moet je steeds beter worden – een groot deel van ons ontwikke-
lingswerk richt zich daarom op het onderzoeken van nieuwe loopvlak-
materialen.

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 oppervlaktehardheid, terugveerkracht, 
slijtage, draagvermogen en flexibiliteit bij lage temperaturen. In samen-
werking met gerenommeerde wetenschappelijke instituten en met 
behulp van de modernste methoden, verbeteren onze ontwikkelaars 
voortdurend de bestaande formules en vinden ze de beste combinaties 
tussen het loopvlak, de loopvlakdikte en de oppervlaktecontour. Naast 
de individuele eigenschappen van de verschillende loopvlakmaterialen is 
hun hechting op de velg ook een zeer belangrijk kwaliteitskenmerk. 
Daarom worden wielen en hun loopvlakken tijdens de ontwikkeling 
uitgebreid getest, zodat we u op lange termijn een constant hoog 
kwaliteitsniveau kunnen garanderen.

Blickle EasyRoll 
• 65 Shore A
• Top Performance rubber
• Tot 65% minder rolweerstand in ver-

gelijking met standaard massief rubber

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

Intelligente loopvlakken voor optimale ergonomie op de werkplek



er
go
no

m
ic

pr
od

uc
t

tested and recommended by

www.igr-ev.de

Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Top Performance zacht rubber
• Tot 55% minder rolweerstand in ver-

gelijking met standaard zacht rubber

Blickle Besthane® Soft 
• 75 Shore A
• Top Performance polyurethaan, zacht
• Tot 25% minder rolweerstand in ver-

gelijking met standaard polyurethaan

Blickle Besthane®

• 92 Shore A
• Top Performance polyurethaan
• Tot 30% minder rolweerstand in ver-

gelijking met standaard polyurethaan

Het IGR-Instituut voor Gezondheid en Ergonomie 
heeft de Blickle-loopvlakseries Besthane®, Bestha-
ne® Soft en SoftMotion het keurmerk “Ergonomic 
Product” toegekend. Wielen en zwenkwielen die met 
deze loopvlakken zijn uitgerust, dragen bij aan een 
ergonomisch optimaal goederentransport. De test 
van het IGR was gericht op de instructies volgens 
norm DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Intelligente loopvlakken voor optimale ergonomie op de werkplek
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ERGONOMIE IS MOTIVATIE

PSSSST!
Geluidsbescherming is menselijke bescherming 

Geluid maakt ziek. En geen enkele werkgever, zeker niet in de intralogistiek, kan zich dat 
veroorloven. Maar juist hier kan het vervoer van goederen vaak leiden tot een hoge 
geluidsproductie. Nu denken velen dat ze moeten kiezen: ofwel harde en dus luidruchtige 
wielen met weinig rolweerstand of de zachte, stille loopvlakken die moeilijker te duwen 
zijn. Het kan ook anders, zoals wij bij Blickle dag in dag uit bewijzen.

Blickle Besthane® Soft

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Standaard polyurethaan

Kunststof wiel met zacht 
rubber kussen

Standaard kunststof wiel

Blickle SoftMotion

Blickle Soft

Blickle EasyRoll

Standaard massief rubber

Standaard polyurethaan, 
gespoten

Hard

Zacht
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Om verplichte maatre-
gelen te nemen volgens 
Richtlijn 2002/49/EG

Rolweerstand in % Geluidsemissies in dB(A)

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com
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Beter Blickle

• Lawaai leidt tot stress, de kans op 
ongevallen neemt toe en de prestaties 
nemen af.

• Ook stille loopvlakken lopen licht.
•  Blickle Besthane® Soft: Minimale ge-

luidsproductie, hoog draagvermogen, 
lage rolweerstand. 

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

Lawaai op de werkvloer is niet alleen oncomfortabel, het 
leidt ook tot meer ziekteverzuim. In Duitsland worden vier tot 
vijf miljoen werknemers blootgesteld aan geluid dat schade-
lijk is voor het gehoor (bron: Federaal Instituut voor Arbeids-
veiligheid en Gezondheid, BAuA). Dit zorgt voor stress, de 
concentratie wordt verstoord, de kans op ongevallen neemt 
toe en de prestaties nemen af.

De keuze van het behuizing en het wiel spelen een belangrij-
ke rol bij het verminderen van het geluid. De lang onomstre-
den stelling dat zachte wielen weinig geluid produceren 
maar een hoge rolweerstand hebben, heeft ons bij Blickle 
altijd dwars gezeten. Daarom hebben we loopvlakken 
ontwikkeld die enerzijds een lage geluidsproductie hebben 
en anderzijds voldoen aan de meest uiteenlopende eisen, 
bijvoorbeeld op het gebied van draagvermogen, slijtvastheid 
of rolweerstand. Het beste voorbeeld hiervan is het Blickle 
Besthane® Soft-loopvlak, dat scoort met een lage geluidse-
missie, een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand 
(zie afbeelding).

Het keurmerk van het IGR Instituut voor Gezondheid en 
Ergonomie was te danken aan de extreem lage aanloop-, 
rol- en zwenkweerstand van de Blickle-loopvlakserie 
Besthane® en Besthane® Soft. De hoge elasticiteit van het 
materiaal uit polyurethaan is hiervoor verantwoordelijk. Die 
zorgt ervoor dat tijdens het rollen van de wielen met 
Besthane®-loopvlakken nauwelijks energie verloren gaat, 
zodat het trekken en duwen van een wagen aanzienlijk 
eenvoudiger verloopt.

Testvoorwaarden: Rolweerstand: Test met nieuw product onder laboratoriumvoorwaarden met een belast-
ing van 300 kg, wielen met Ø 200 mm en identieke behuizing.
Testvoorwaarden: Geluidsemissies: Gemiddelde geluidsproductie bij transport van metalen onderdelen 
op een traanplaatvloer, wagengewicht 300 kg, wielen met Ø 125 mm.
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1 THE WAY TO SUCCESS 

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

Stille wielen. Betere manoeuvreerbaarheid. Lagere rol- en zwenkweerstand. 
Geoptimaliseerde voetbescherming. Voor al deze vereisten hebben we zelfs een 
standaard product.

Productie van auto's en motoren in Tsjechië

SOFT MOTION – SUCCES 
OP STILLE VOETJES

De situatie: luid 

De klant is een Tsjechische auto- en motorfabrikant die deel 
uitmaakt van een Duits autoconcern. Met alleen al in Tsjechië 
zo'n 33.000 medewerkers verkoopt de autofabrikant ruim een   
miljoen auto's per jaar. Het geluidsniveau in de assemblagefa-
briek van de autofabrikant was extreem hoog. De aanvoerwa-
gens voor het eigen transport van voertuigcomponenten rijden 
weliswaar over een gladde betonvloer, maar dit wordt regelmatig 

onderbroken door uitzetvoegen met gietijzeren roosters. De tot 
nu toe gebruikte zwenkwielen hadden niet-strepende grijze 
elastische massief rubber wielen die al lang in gebruik waren. 
De rubber loopvlakken waren relatief hard, de wendbaarheid 
was niet optimaal door de relatief hoge rol- en zwenkweerstand 
en de geluidsontwikkeling bij het rijden overtrof de gestelde 
geluidsnormen. Bovendien kwam de voetbescherming van de 
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wielen in contact met de vloer bij het overrijden  van de voegen, 
wat de levensduur van deze veiligheidscomponenten aanzienlijk 
verkortte. Er was daarom behoefte aan een nieuwe oplossing 
van wielen met een aanzienlijke lagere rol- en zwenkweerstand 
en een loopvlak met bijzonder geluidsabsorberende eigenschap-
pen. De afstand tussen de voetbescherming en de vloer moest 
contact bij het overrijden  van drempels uitsluiten.

Onze oplossing uit het standaard-programma
Op basis van de uitstekende dempende eigenschappen en  
de merkbare geluidsreductie van het zachte rubberen loopvlak 
“Blickle SoftMotion”, stelde de Blickle wielserie ALES de 
optimale oplossing voor deze toepassing voor. Het dikke 
loopvlakkussen in 55 Shore A, dat stevig is verbonden met de 
aluminium velg, maakt een bijzonder soepel rijgedrag mogelijk, 
is zeer elastisch en wordt daarom gekenmerkt door een lage 
rolweerstand. De robuuste heavy-duty behuizing van de Blickle 
LH-behuizingenserie en de stevige stalen voetbescherming met 
een bodemvrijheid van 35 millimeter maken dit zwenkwiel tot 
een optimaal functionerende totaaloplossing die aan alle eisen 
van de klant voldoet.

Het resultaat 
De Blickle wielen uit de serie LH-ALES blonken uit in de test bij 
volle belasting door hun uitstekende dempende eigenschappen 
en een duidelijk verbeterde rol- en zwenkweerstand. De 
handbediende manouvreerbaarheid is hierdoor merkbaar beter.

De voetbescherming komt bij het rijden over de drempels niet 
meer in contact met de vloer. Zowel de wielen als de vloer 
ondervinden minder slijtage, zodat kosten voor reparatie en 
vervanging worden vermindert.  
Tot slot is de autofabrikant ook enthousiast over de duidelijk 
merkbare geluidsreductie door het gebruik van de elastische 
zacht rubber wielen “Blickle SoftMotion”.
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LOOPT EN LOOPT 
EN LOOPT ...

WAT WERKT EN LANG FUNCTIONEERT, IS EFFICIËNT

Hoe ontwerpt men duurzaamheid?  
Blickle wielseries zijn consequent ont-
worpen voor een lange levensduur en 
garanderen zo een snelle en soepele 
goederenstroom in de intralogistiek. 

Want hier betekenen tijd en snelheid geld. Wielen en 
zwenkwielen zijn de achilleshiel. Daarom leggen wij bij 
Blickle vanaf het ontwerpstadium de basis voor een 
lange en optimale functionaliteit. Onze wielen zijn high-
tech producten die tegelijkertijd aan de meest uiteenlo-
pende eisen voldoen: Hoge snelheden, hoge laadca-
paciteiten, hoge stabiliteit, geschikt voor een breed 
scala aan bodemomstandigheden, ontworpen 
voor hoge impact- en schokbelastingen.
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Geoptimaliseerd voor maximaal rendement:

De perfecte verbinding 
Verschillende processen zoals vulkanisatie, rondgieten of persen zorgen voor een 
stevige verbinding tussen de velg en het loopvlak. 

Dynamisch hoog belastbaar
Speciale wielseries met dynamische, zeer veerkrachtige premium loopvlakken en 
geoptimaliseerde loopvlakgeometrieën voorkomen thermische overbelasting en 
maken hoge dynamische belastingen mogelijk (hoge rijsnelheden).

Slijtvastheid
Slijtage wordt verminderd en daarmee de levensduur verlengd.

Hoge scheur- en snijbestendigheid
Loopvlakken met een hoge scheur- en snijbestendigheid zorgen voor de beste 
weerstand tegen invloeden van buitenaf, zoals obstakels met scherpe randen.

Loopvlakken met geoptimaliseerde rolweerstand
Speciale loopvlakken met geoptimaliseerde rolweerstand maken een hogere 
energie-efficiëntie mogelijk en verminderen fysieke belasting bij het trekken en 
duwen.

Geoptimaliseerde materiaaloplossingen
Water, hitte, koude, oliën of chemicaliën kunnen wielen aantasten.
Voor bijna alle omgevingsomstandigheden biedt Blickle passende materiaaloplos-
singen en oppervlaktebehandelingen voor velgen en loopvlakken.

Blickles eigen inspectie- en testlaboratorium
Alle informatie over het draagvermogen wordt in het inspectie- en testlaboratorium 
van Blickle op de modernste systemen gevalideerd of bij extreme wielmaten met 
wiskundige simulaties berekend.

Precisielagers en machinaal bewerkte lagerzittingen
Exacte lagerzittingen en het gebruik van precisielagers zorgen voor optimale 
loopeigenschappen. Speciaal bewerkte lagerzittingen voor kogellagers garanderen 
uitstekende coaxiale eigenschappen.

Robuuste en voor stevigheid geoptimaliseerde velgen 
Speciaal geoptimaliseerde velgen zijn een essentieel onderdeel van al onze pro-
ducten. Hoogwaardige materialen en een bewezen ontwerp zorgen ervoor dat u 
ze betrouwbaar kunt inzetten.

Beter Blickle

• Voor elke toepassing het juiste product.

• Wij houden rekening met alle aspecten. 

•  High-tech tot in de kleinste details.

1

2
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4
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EEN STEVIGE CONSTRUCTIE IS EFFICIËNT

Tijd is geld. Snelle, vlotte processen en procedures zijn een 
belangrijke succesfactor in uw bedrijf. Een essentieel onderdeel: 
de absoluut robuuste Blickle-behuizingenserie, die zelfs de 
hoogste snelheden probleemloos aankan.

ONVERWOESTBAAR

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com
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Naast speciale lagers en optimale hechting tussen velg en 
loopvlak, is het vooral de unieke behuizingstechniek die ons bij 
Blickle in staat stelt optimale oplossingen te bieden voor snelle 
toepassingen. Omdat precisie en duurzaamheid de voorwaar-
den zijn voor soepele processen in de intralogistiek.

Bij ons vindt u meer dan 60 behuizingsseries en dus voor elke 
toepassing de juiste serie. Unieke fabricageprocessen zoals 
het dynamisch persproces van draaikransen of speciale uit-
voeringen met geharde lagerschalen in het draaikranslager 
zorgen ervoor dat Blickle-wielen bij veel toepassingen in de in-
tralogistiek maatstaven zetten. De behuizingsseries Blickle LH 
en LS zijn de maatstaf in het zwaarlastbereik. Uiteraard wordt 
alle technische informatie volgens de geldende normen en in 
sommige gevallen ver daarbuiten in het testlaboratorium van 
Blickle getest. De precisiecomponenten zorgen voor de laagste 
toleranties – gewoon “Made in Germany” en “at its best”!

Duurzaamheid in alle gewichtsklassen

• Een langere levensduur dankzij het speciale dynamische  
Blickle-persproces van de draaikrans.

• Hoge stabiliteit dankzij dubbele kogellagering in de draaikrans.

Behuizing met standaard draaikrans

Tot 600 kg draagkracht

• Bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij speciaal gevormde, 
geharde lagerschalen.

• Extreem duurzaam, zelfs bij hoge belastingen en rijsnelheden.

Behuizing met geharde lagerschalen

• Maximale stabiliteit, ook bij extreme belastingen, axiale belastingen en 
bij hoge snelheden.

• Goede corrosiebescherming door verzinking en gele passivering.

Gelaste behuizing voor zwaar gebruik met precisielagers

Tot 1.000 kg draagkracht 

Tot 30.000 kg draagkracht
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2 THE WAY TO SUCCESS 

Lage inbouwhoogte bij extreem hoog draagvermogen en betrouwbaarheid:  
Oplossing op maat voor het automatisch geleide voertuig (AGV)  
Grenzebach L1200S.

Speciale eisen hebben een goede samenwerking nodig
Naast een uitgebreide portfolio van serieproducten leveren wij ook tal van speciale oplossingen. Grenzebach Maschinenbau GmbH, specialist 
in machinebouw en installatiebouw, is met zijn innovatieve automatiseringsoplossingen de technologieleider in vele markten over de hele we-
reld. Het automatisch geleide voertuig Grenzebach L1200S (AGV) maakt deel uit van zijn productportfolio met oplossingen voor automatisch 
onderdelentransport – uitgerust met wielen van Blickle. Deze rijdt onder mobiele lastdragers zoals tafels, karren, stellingen of planken, heft 
ze op en transporteert ze naar de opgegeven bestemming. Deze AGV verplaatst zich tot 1,2 ton in de lengte of dwars en draait ter plaatse om 
ruimte te besparen.

In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars uit Grenzebach ontstond op onze engineeringsafdeling  een oplossing die perfect was 
afgestemd op de eisen. De wielen dienen bij een gegeven lage inbouwhoogte een hoog draagvermogen te hebben. Daarom is gekozen voor 
ons speciale steunwiel LSD-ALTH: solide, staalgelaste draaikrans, een minimale hoogtetolerantie die onmisbaar is voor de extreem compacte 
inbouwruimte, als dubbel wiel, draagvermogens tot 600 kilogram in continubedrijf met lage zwenkweerstand. De twee in het dubbele zwenk-
wiel geïntegreerde wielen hebben een 92 Shore A hard polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®. Hierdoor is de rolweerstand laag, de  

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com
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ALTIJD EEN  
OPLOSSING

Van specialisten voor specialisten

slijtage gering en is het loopvlak bijzonder goed scheur- en snijbestendig. Het antistatische ontwerp beschermt ook tegen 
elektrische ladingen.

De aandrijfwielen van de AGV moeten bijzonder slijtvast zijn, een hoge levensduur bieden en kunnen worden gebruikt in een 
krappe, vooraf gedefinieerde installatieruimte. Onze oplossing: Het speciale aandrijfwiel GBA 178x50/8 met speciale flensgeo-
metrie. Het hoogwaardige premium loopvlak Blickle Besthane® met hardheid 92 Shore A werd op de velg gegoten. Dit maakt 
het wiel zeer slijtvast en heeft een zeer lage rolweerstand, wat de energie-efficiëntie verhoogt. Dankzij het Blickle-zwenkwiel 
en het aandrijfwiel is een 24/7 gebruik mogelijk. Het optimale samenspel tussen de intelligente aandrijftechniek en de dubbe-
le wielen maakt een ruimtebesparende draaicirkel van minder dan een meter mogelijk.

“Blickle realiseert snel en flexibel speciale 
oplossingen die zich bewijzen in het 
dagelijkse gebruik van onze klanten.”

Erwin Herre, Head of Product   
Management Intralogistics, Grenzebach
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STOP
FIX

BETROUWBARE REMMEN VOOR MEER VEILIGHEID

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel

We willen dat men met onze wielen en zwenkwielen zonder ongelukken kunt werken. Met onze 
producten kunt u daarom op één ding vertrouwen: Als je moet remmen, kan dat snel en als je iets 
vastzet, blijft het staan – ook in gevaarlijke situaties.

Volgens de Duitse wettelijke ongevallenverzekering waren er alleen al in 2019 meer dan 36.000 
ongevallen in het intralogistieke transport in Duitsland, ofwel meer dan 150 per werkdag. Dit aantal 
kunnen wij verkleinen. Als oplossingspartner op het gebied van veiligheid hebben we een grote 
verscheidenheid aan verschillende rempedalen en remmen in ons assortiment. Zo krijgt u voor elke 
toepassing het juiste product.

Blickle-rempedalen en remmen zijn niet alleen getest volgens de Europese wielenstandaarden DIN 
EN 12526–12533, ze zijn ook aangepast aan het betreffende loopvlak. Omdat ze extreem slijtvast 
zijn ontworpen, kunt u op ons rekenen voor de lange termijn.

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

Veelgebruikte remmen in het middelste 
en onderste draagvermogenbereik, een-
voudige en ergonomische bediening 
met lage bedieningskrachten.

Blickle wiel- en draaikrans-
vastzetter “stop-fix” (-FI)
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STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

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

BEST IN SAFETY
Stop betekent stoppen: onmiddellijk en veilig. Er is geen manoeuvreerruimte met 
remmen en rempedalen. Zeker in gevaarlijke situaties moet u erop kunnen vertrou-
wen. Dit is niet alleen een vereiste van veiligheid op het werk, maar ook van gezond 
verstand. U weet zelf het beste wat de kans op ongevallen in de intralogistiek is. Het 
gaat daarbij van elektrische schokken tot kneuzingen. En volgens de Arbowet bent u 
wettelijk verplicht om “de arbeidsomstandigheden te beoordelen vanuit het oogpunt 
van arbeidsveiligheid en te streven naar een verbetering van de gezondheid en vei-
ligheid”, zoals de Vereniging van Metaalhandelsorganisaties zo treffend verwoordt. 

Kunnen wij bij Blickle u daarbij actief ondersteunen?

Vast remsysteem (met vergrendeling  
geborgd tegen verdraaien) zorgt voor 
een hoog bedieningscomfort en perma-
nente toegankelijkheid.

Gelijktijdig remsysteem (met vergrende-
ling geborgd tegen verdraaien) van twee 
of meer wielen door middel van een 
hendel, comfortabele bedienings- en 
loskrachten.

Hoge remwerking door geïntegreerde 
remschoenen, grotendeels beschermd 
tegen corrosie en vuil door het gesloten 
ontwerp.

Blickle wiel- en draaikrans-
vastzetter “ideal-stop” (-IS)

Blickle centrale rem  
“central-stop” (-CS)

Blickle trommel- en dode-
mansrem (-TB en -TM)

Blickle wiel- en draaikrans-
vastzetter “stop-top” (-ST)
Robuuste, verstelbare constructie voor 
middelzware en hoge draaglastbereiken 
met bijzonder hoge remkrachten  
(vergrendeling).
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GEEN OPBOUW VAN ELECTROSTATISCHE LADING

ONZE WIELEN EN ZWENKWIELEN 
ZIJN TOONAANGEVEND
We kennen allemaal het probleem van elektrostatische lading: wrijving creëert span-
ning die zichzelf ergens wil ontladen. In de intralogistiek kan dit niet alleen pijnlijk 
zijn voor de operator, maar ook schadelijk zijn voor de goederen die worden ver-
voerd. Elektrisch geleidende wielen en zwenkwielen geleiden elektriciteit veilig en 
direct in de grond. 

Het is “gewoon” een wet van 
de fysica
Wrijving creëert een elektrostatische 
lading – elektrische potentialen worden 
gegenereerd wanneer de transportappara-
tuur of de operator in contact komt met de 
grond. De wagen en/of de operator wordt 
dan elektrisch opgeladen. In het ergste ge-
val wordt deze lading gelost op de operator 
of op de te vervoeren goederen. 

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

ONZE WIELEN EN ZWENKWIELEN 
ZIJN TOONAANGEVEND

Er kan iets aan de natuurkunde worden gedaan 
De elektrische geleiding van wielen  beschermt de mens en 
transportgoederen tegen elektrostatische ontlading. De stroom 
wordt daarbij via de wielen en zwenkwielen afgeleid in de grond. 
Blickle biedt een omvangrijk portfolio aan elektrostatisch 
geleidende wielen en zwenkwielen en zodoende oplossingen voor 
bijna alle wielseries. 

Een kleine aanvulling voor degenen die geïnteresseerd zijn in 
technologie: Een wiel of een zwenkwiel wordt als elektrisch 
geleidend beschouwd als de ohmse weerstand niet hoger is dan 
104 Ω. Een wiel of een zwenkwiel wordt als antistatisch be-
schouwd als zijn ohmse weerstand tussen 105 en 107 Ω ligt. De 
norm daarbij: DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

Niet te verwaarlozen: vonken 
Het gevaar dat de ontlading van de wagen kan betekenen voor 
de operator of transportgoederen mag men niet onderschatten. 
De elektrische schok voor mensen is erg kort, maar met mini-
maal 3.000 volt is het ook pijnlijk. Als de vervoerde goederen 
bijvoorbeeld uit elektronische apparaten bestaan, kan blijvende 
schade niet worden uitgesloten. Het grootste gevaar is echter dat 
ongecontroleerde ontladingen kunnen leiden tot explosies door 
vonken in explosieveilige ruimten. 

Uniek concept: 
In de regel hebben geleidende rubber wielen een zwart 
loopvlak dat niet-strepend is. Blickle heeft antistatische 
wielen met elastische massief rubber banden in niet-stre-
pende grijze uitvoering ontwikkeld. De serie ALEV...-SG-AS 
heeft een ohmse weerstand van ten hoogste 107 Ω en een 
hardheid van 65 Shore A, en veroorzaakt tijdens gebruik 
geen rijsporen. Vooral in sectoren met strenge hygiëne-ei-
sen, betekent dit een enorme besparing op inspanning en 
kosten voor het schoonmaken. 



 

28

INTERVIEW

SAFETY FIRST
ROLF HÖLLE · Manager ontwikkeling en constructie bij Blickle

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

“Elke bedrijfstak heeft zijn eigen kenmerken en 
eisen. In de intralogistiek ligt de focus steeds meer 
op ergonomie en betrouwbaarheid.”

Hoe belangrijk is Engineering bij Blickle? 
Als ontwerpers spelen we een sleutelrol in het productcre-
atieproces. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de 
technische ontwikkeling, maar dragen ook de kostenver-
antwoordelijkheid voor de economische vervaardiging van 
de producten. Onze hoofdtaken omvatten enerzijds het ont-
wikkelen en bouwen van nieuwe producten en anderzijds 
het optimaliseren van bestaande producten. Op onze engi-
neeringsafdeling werken in totaal zo'n 50 medewerkers, 
die afhankelijk van het vakgebied zijn onderverdeeld in ze-
ven specialismen. In elk specialisme is er ook het bijbeho-

Wat onderscheidt Blickle in het bijzonder op het gebied 
van veiligheid? Hoe garandeert u de betrouwbaarheid 
en veiligheid van Blickle-producten vanaf de ontwerp-
fase?
De standaardvereiste voor veiligheid vloeit voort uit de nor-
men voor wielen, waarbij Blickle ook actief betrokken is in 
de verantwoordelijke normencommissies. Over het alge-
meen komt het steeds vaker voor dat wij een product niet 
alleen aanbieden, maar dat onze klanten willen dat het ge-
zamenlijk wordt ontwikkeld. Hier dragen wij onze compe-
tenties uit de vakgebieden bij en nemen we onze verant-
woordelijkheid. Om het thema veiligheid vanaf het begin 
centraal te stellen, betrekken engineers  van voertuigen ons 
in een vroeg stadium bij hun ontwikkelingsproces. Wij zijn 
niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
wielen, maar ook voor het gehele onderstel. Hier worden 
we beschouwd als zeer competent en betrouwbaar, omdat 
we een breed scala aan ervaring hebben. Dankzij deze er-
varing zijn we in staat om de afzonderlijke componenten 
van een chassis zo te ontwerpen dat het veilig werkt in de 
uiteindelijke toepassing. Omdat we precies alle onderlinge 
verbanden in productontwikkeling en productie in de bouw 
kennen, kunnen we het veiligheidsvraagstuk actief beleven 
en beheersen.

Wat is het verschil in de constructie van speciale oplos-
singen ten opzichte van serieproducten?
We krijgen bijna 1.500 ontwikkelopdrachten per jaar, varië-
rend van kleine aanpassingen tot volledig nieuwe ontwik-
kelingen. In tegenstelling tot in-house ontwikkeling zijn 
speciale oplossingen klantgericht, d.w.z. de klant formu-
leert de gewenste toepassing in de vorm van een specifica-
tieblad. Op basis hiervan ontwerpen we een oplossing voor 
de klant. Dit wordt door de klant gecontroleerd en vaak di-
rect getest met samples. Over het algemeen maakt Blickle 
deel uit van de ontwikkelingsketen van de klant. Seriepro-
ducten daarentegen zijn gebaseerd op de eisen van ver-
schillende marktsegmenten. Op basis hiervan wordt samen 
met ons productmanagement een nieuw product ontwor-
pen en vervolgens wordt het ontwerp gedefinieerd. Dat 
wordt samen met een externe ontwerper gedaan, met 
name op het gebied van design en kunststofwielen. Het 
hieruit ontstane prototype wordt vervolgens in een release-
proces verder geoptimaliseerd door productmanagement, 
verkoop en management en uiteindelijk vrijgegeven.

rende uitrustingsontwerp voor het product. Op het gebied 
van klassieke wielenbouw vertrouwen wij bij Blickle zeer 
sterk op onze interne knowhow. Anderzijds doen we op het 
gebied van nieuwe technologieën ook een beroep op exter-
ne instituten en aanbieders die ons met hun expertise bij de 
ontwikkeling ondersteunen.

Wat zijn de speciale vereisten voor de wielen die in de 
intralogistiek worden gebruikt?
Elke bedrijfstak heeft zijn eigen kenmerken en eisen. In de 
intralogistiek ligt de focus steeds meer op ergonomie. Tege-
lijkertijd is er vaak een combinatie van handmatige bedie-
ning van de logistieke eenheden en bewegingen over lan-
gere afstanden, wat hoge dynamische eisen met zich 
meebrengt. Het is onze taak om beide te combineren en de 
bediening voor de operator zo ergonomisch mogelijk te ma-
ken. Uiteraard zijn er andere uitdagingen in deze branche, 
zoals lage bouwhoogtes bij hoge snelheden en draagver-
mogens. Bovendien moeten de wielen en zwenkwielen ui-
terst betrouwbaar zijn. In de intralogistiek worden de trans-
port units vaak in drieploegendienst ingezet. Onder deze 
omstandigheden moeten de wielen vijf tot zeven jaar on-
derhoudsvrij functioneren.
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Hoe ziet de ontwerpafdeling er in de toekomst uit? 
Waar zal de focus komen te liggen vergeleken met van-
daag?
Er is al enkele jaren een groeiende trend in de simulatie te 
merken. De klassieke benadering van het construeren en 
bouwen van modellen, de wijziging ervan en hun uiteinde-
lijke vrijgave, is zeer tijdrovend en duur. Simulaties worden 
niet alleen gebruikt bij de sterkteberekening, maar ook bij 
ontwerpkwesties, aangezien veel optische uitdagingen snel 
en betrouwbaar kunnen worden weergegeven met 3D-prin-
ters. Door de combinatie met simulaties van de fabricage-
processen kunnen we het gedrag van producten relatief 
betrouwbaar voorspellen en berekenen. Dit stelt ons in 
staat om het ontwikkelingsproces als geheel te versnellen 
en klantwensen nauwkeurig te implementeren. Het wordt 
steeds duidelijker dat de eisen aan de prestaties van de 
producten steeds hoger worden. Op het gebied van bijvoor-
beeld heftrucks zijn er steeds krachtigere aandrijvingen. Dit 
resulteert in hogere eisen aan onze wielen op het gebied 
van snelheid, tractie en veerkracht. Daarnaast komt het on-
derwerp ergonomie naar voren en neemt de vraag naar 
wielen met geoptimaliseerde rolweerstand toe. Een andere 
trend zijn intelligente aandrijfoplossingen. Elektrische aan-
drijvingen moeten ondersteuning bieden waar menselijke 
kracht niet langer voldoende is.

Wat was uw spannendste uitdaging?
Ik ben steeds opnieuw gefascineerd door de veelvoud van 
de toepassingsgebieden. Wij zijn vertegenwoordigd in sec-
toren waar men op het eerste gezicht niet zou denken aan 
Blickle. Van broedfaciliteiten in een laboratoriumachtige 
omgeving en de hoogste eisen aan de netheid en zuiverheid 
van de faciliteiten tot onderstellen voor melksystemen tot 
opslagrobots die de hoogste prestaties vereisen. Uiteraard 
herinneren we ons de simulatie en implementatie van een 
chassis met een laadvermogen van enkele honderden ton-
nen voor de windenergie-industrie.

Dankzij onze ervaring zijn we in staat om de afzonderlijke compo-
nenten van een chassis zo te ontwerpen dat het veilig werkt in de 
uiteindelijke toepassing. Omdat we precies alle onderlinge verban-
den in productontwikkeling en productie in de bouw kennen, kunnen 
we het veiligheidsvraagstuk actief beleven en beheersen.

Arbeidsveiligheid op het hoogste niveau: Blickle zwenk- en 
bokwielen met trommel- en dodemansrem. 
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Zeer veerkrachtig onder de meest ongunstige 
omstandigheden 
HYDRO SYSTEMS KG is wereldwijd marktleider in machines en 
apparatuur voor onderhoud, reparatie en montage van civiele en 
militaire vliegtuigen. De eisen zijn hoog, want de meeste construc-
ties van HYDRO moeten immers enkele tonnen aan lasten kunnen 
dragen. In veel gevallen krijgt men daarbij ook te maken met extreme 
temperaturen, UV-straling en ruw terrein bij toepassingen in de open 
lucht. Elk afzonderlijk machineonderdeel moet op deze ongunstige 
omstandigheden zijn ontworpen.

Op maat gemaakt voor meer veiligheid 
Dit was ook te zien in een stellage voor straalmotoren, waarmee de 
enorme turbines na onderhouds- en reparatiewerkzaamheden weer 
in het vliegtuig worden teruggeplaatst. De systemen dienen zowel 
voor het veilige transport als voor het precies positioneren van de 
motor voor de montage. Een stabiele stellage is net zo belangrijk als 
een hoge mate van mobiliteit, zelfs op oneffen terrein. De tot dan toe 
geïnstalleerde wielen waren echter niet opgewassen tegen de taak:  
Met name het energieverlies door de rolweerstand van het loopvlak 
was een probleem voor HYDRO. Ook de wielen verslechterden na een 
korte gebruiksperiode en konden hun doel niet meer vervullen.

Betrouwbaarder en goedkoper dan voorheen 
Voor HYDRO ontwikkelden we een speciaal dubbel wiel, waarin de 
wielen met hoog draagvermogen uit de reeks GTH ingezet worden. 
Ze beschikken over een bijzonder stabiele gietijzeren velg met een 
hoogwaardig polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®. Met telkens 
vier staalgelaste dubbelwielen per stellage kan het hoge gewicht van 
de motoren veilig verplaatst worden – ook over oneffenheden. 

De wielen zijn bovendien voorzien van een richtingvastzetter. Met 
een borgpen kan de draaikrans worden vastgezet, wat voor een 
hoge rijstabiliteit in het transport zorgt. Bij het vliegtuig aangekomen, 
maken de zwenkwielen een precieze positionering van de motor mo-
gelijk. De rem “Radstop” is ontworpen voor hoge rembelastingen en 
blokkeert de wielen, zodat de stellage bij montage stevig blijft staan 
en niet wegglijdt ondanks de hoge belasting. Dit verlicht het werk en 
voorkomt ongevallen en verwondingen. De Blickle-oplossing kon al 
snel overtuigen in het praktische gebruik bij HYDRO: De wielen zijn 
betrouwbaar, doen hun werk en de motoren kunnen veilig en exact 
worden verplaatst. Ze blinken ook uit door een hoge levensduur, 
zodat lange en dure ombouwtijden wegvallen. Bovendien kon Blickle 
het maatwerk voordeliger realiseren dan het voorheen gebruikte 
product. 

Zware lasten en een ruwe omgeving zijn aan de orde van de dag voor de 
onderhouds-, reparatie- en montageoplossingen van HYDRO, waar onze 
zwaarlastwielen worden gebruikt. 

WIJ VERPLAATSEN 
LUCHTVAARTMATERIAAL  

Luchtvaartspecialist HYDRO 
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MOBILITY: ALL OVER
U PROFITEERT VAN DE VOLGENDE FUNCTIES

In veel processen in de intralogistics leveren Blickle 
wielen een beslissende bijdrage om ervoor te zorgen 
dat materiaalstromen binnen een bedrijf efficiënt, vei-
lig en betrouwbaar functioneren. De vereisten die 
daarbij aan wielen gesteld worden zijn zeer divers, 
omdat de logistieke processen sterk variëren, afhan-
kelijk van de industrie en het productieproces. Daar-
voor bieden wij een uniek productportfolio dat een op-
lossing biedt voor bijna alle situaties. De keuze voor 
Blickle is onder andere gebaseerd op de spreekwoor-
delijke levensduur van onze producten “Made in  
Germany”. Daarnaast zorgen Blickle wielen ervoor dat 
processen op hoge snelheden kunnen draaien, met 
hoge veiligheid (ongevallenpreventie) en met lage to-
tale kosten (totale kostenvergoeding) bij het plannen 
van logistieke processen. Waar mensen onvervang-
baar zijn in de logistiek, verminderen de Blickle pro-
ducten de fysieke belasting bij het trekken en duwen 
van zware ladingen en zorgen daarmee voor meer er-
gonomische werkstromen.

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

Richtingsstabiliteit
Blickle richtingvastzetters zorgen voor 
een optimale richtingsstabiliteit van de 
wagen.  

Elektrisch geleidende  
uitvoeringen ter  

bescherming tegen 
elektrostatische ontlading 

.

Breed portfolio van  
zwaarlastwielen en  

zwenkwielen, die ladingen  
tot 100 ton kunnen dragen. 

Blickle dubbele wielen zorgen 
voor wendbaarheid, zelfs in 

krappe ruimtes.

Met speciale loopvlakcom-
pounds zorgen Blickle wielen 

en zwenkwielen voor een 
duidelijke geluidsreductie. 

Grote keuze aan hitte- en 
koudebestendige wielen in 
het temperatuurbereik van 

-100°C tot +600°C. 

Speciale serie met hoge 
bestendigheid tegen diverse 
chemicaliën en reinigings-

middelen. 

Speciale lichtgewicht wielen 
van Blickle verminderen 

gezondheidsrisico's
zoals aandoeningen van het 

bewegingsapparaat door 
trekken en duwen.

Compacte wielen van Blickle 
hebben een draagvermogen 

tot 1.750 kg per wiel bij 
bijzonder lage bouwhoogten 
vanaf een wieldiameter van 

35 mm. 
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De algehele kwaliteit komt voort uit het samenspel van de details:  
Slimme constructie, hoogwaardig materiaal, zorgvuldige afwerking en een onvoorwaarde-
lijke toewijding aan perfectie maken onze producten zo uniek.

Snelheid
Blickle wielen met een hoog dynamisch draagvermogen 
zorgen voor een snelle materiaalstroom. 

Niet-strepend 
Blickle wielen met niet-strepend  
loopvlak voorkomen vervuiling van  
de vloer.

Vloerbesparing
Blickle wielen met lage oppervlaktedruk zijn  
bijzonder vloerbesparend.

Bescherming van transportgoederen
Geveerde wielen van Blickle zorgen voor een soepele rit, 
zelfs bij slechte bodemgesteldheid en beschermen zo de te 
transporteren goederen.

Bescherming tegen verwondingen
Blickle-voetbescherming om verwondingen door 
wielen te voorkomen.

Corrosiebestendigheid
Blickle roestvrijstalen componenten en 
afdichtingen beschermen tegen corrosie.
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4 THE WAY TO SUCCESS 

Uw partner op de markt
Zowel in de industriële omgeving als in de retail neemt het aantal zelfrijdende transportsystemen in de intralogistiek continu toe. Tegelijkertijd 
worden massaal conventionele industriële heftrucks ingezet, die nog steeds de ruggengraat vormen voor elk intern goederentransport.
Enerzijds worden de eisen aan deze voertuigen en dus ook aan de afzonderlijke componenten steeds veeleisender en complexer. Aan de 
andere kant zijn de ontwikkelcapaciteiten en budgetten bij veel OEM's ernstig beperkt en wordt de time-to-market voor nieuwe voertuigen 
steeds korter. Des te belangrijker is het om een   geschikte partner aan uw zijde te hebben die veel kennis heeft, flexibel en snel is en op 
wie u ook onder tijdsdruk honderd procent kunt vertrouwen. Met Blickle heeft u zo'n partner die u een zeer grote set standaardcomponen-
ten van de meest uiteenlopende materialen levert, die zich al jarenlang uitstekend op de markt bewijzen.

De eisen aan de producten groeien, de markt wordt sneller en tegelijkertijd slinken 
de ontwikkelingsbudgetten? Hoog tijd om een   betrouwbare, succesvolle partner 
aan boord te halen. 

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com

Original Equipment Manufacturer

SUCCESVOLLE SAMENWERKING:  
WANNEER COMPETENTIES 
ELKAAR VERSTERKEN 
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SUCCESVOLLE SAMENWERKING:  
WANNEER COMPETENTIES 
ELKAAR VERSTERKEN 

Samen met bijna alle OEM's in de industrie ontwikkelen we al tientallen jaren 
met succes een breed scala aan oplossingen voor de intralogistiek. Ongeacht of 
de markt steeds kleinere wielen vraagt   met gelijktijdig hogere belastingen of 
hogere snelheden met een lager energieverbruik. Een ervaren team van 
engineers met specialisten uit de verschillende disciplines zorgt ervoor dat 
zowel OEM's als eindgebruikers kunnen vertrouwen op de best mogelijke 
oplossing. Blickle onderscheidt zich niet alleen door zijn enorme flexibiliteit als 
het gaat om het optimaliseren van velggeometrieën, het verminderen van 
geluidsemissies of energiezuinige loopvlakmaterialen, maar vindt ook de juiste 
antwoorden op complexe vragen door nieuwe ontwikkelingen waarop de 
gebruiker kan vertrouwen.
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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 bouwsetprincipe.

>  Flexibiliteit bij speciale oplossingen: Samen met u ontwikkelen we een 
oplossing op maat van de individuele toepassing. 

> Een groot productiebereik en de productie op het hoofdkantoor bieden  
 volledige controle over het gehele proces.

>  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 proceszekerheid en kwaliteit “Made in Germany”.

> 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 een 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

Product-
veelvoud

Service

Samen-
werking

Verantwoor-
delijkheid

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · 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 decentrale 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).

>  Hoog aandeel van klantspecifieke oplossingen.

>  Ervaren, gespecialiseerde teams van deskundigen 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 productprogramma.

>  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 standaardprogramma, 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 een 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-
prestatie Productie: Duitsland.  

Distributie: wereldwijd. 
Wij exporteren onze producten wereldwijd naar meer dan 
120 landen. 18 eigen verkoopkantoren in Europa, 
Noord-Amerika, Azië en Australië, evenals verkooppartners 
over de hele wereld zorgen ervoor dat onze internationale 
klanten goed worden verzorgd.
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OUR WORLD OF 
INTRALOGISTICS

OPLOSSINGEN VOOR DE INTRALOGISTIEK

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

Voor eenvoudig manoeuvreren in de 
intralogistiek

Voor maximale stilstandtijden 
voor stapelaars

Voor bijzonder moeilijke 
toepassingen

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

Voor maximaal rijcomfort, 
bodembescherming en geluidsreductie

Blickle oplossingen voor de intralogistiek · www.blickle.com
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De verscheidenheid van meer dan 30.000 standaardproducten biedt de ideale oplossing voor 
bijna elke uitdaging. Alle producten maken indruk met hun voor Blickle kenmerkende hoge 
kwaliteit, onderhoudsvrijheid, lange levensduur en snelle beschikbaarheid. 

Zo zijn er ook unieke oplossingen voor de intralogistiek die nieuwe normen stellen op het 
gebied van ergonomie, arbeidsveiligheid en efficiëntie. Bij ons vindt u in elk geval de juiste 
oplossing voor uw toepassing. U vindt wat u zoekt in ons enorme standaardprogramma of u 
gaat samen met ons op zoek naar een oplossing op maat: Customizing is een van onze sterke 
punten. Want ons programma heet klantentevredenheid.

Voor comfortabel en veilig 
vergrendelen en remmen

Voor kleine installatieruimtes en hoge 
belastingen

Voor veilig transport van kwetsbare 
goederen

Voor alle soorten aandrijvingen



PERFECTE 
ERGONOMIE

Zware lasten veilig en eenvoudig bewegen

Blickle ErgoMove®

Kort overzicht van productvoordelen:
• Elektrische rij-, stuur- en rembekrachtiging tot een  

belasting van 4.000 kg
• Perfecte rijeigenschappen voor elk wagengewicht
• Uitgebreid veiligheidsconcept
• 24/7 in te zetten
• Intuïtieve bediening
• Plug & Play

Blickle Wielen B.V. · Hoofdveste 32 · 3992 DG Houten · Nederland
Telefoon +31 30 241 15 94 · E-Mail info@blickle.nl · www.blickle.nl
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