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BARE MYE BEDRE
Hjulet er en av menneskehetens viktigste oppfinnelser. 
  
Det enkle, grunnleggende prinsippet har blitt kontinuerlig utviklet gjennom historien. I dag er hjul 
høyteknologiske produkter som sørger for mobilitet i en rekke bransjer. 

Blickle, som fortsatt er en familieeid bedrift, har vokst fra en liten håndverksbedrift til en ledende global 
produsent av hjul i løpet av bare to generasjoner. For oss er utvikling en tradisjon. Vår forpliktelse til 
verdier som troverdighet, pålitelighet, innovasjon og ansvarsfølelse har bare økt i løpet av årene. Vi synes 
det er viktig å være tett på kundene og være en kompetent partner i en rekke bruksområder. I dag sørger 
mer enn 1 200 medarbeidere over hele verden for at Blickle-hjul med «Made in Germany»-kvalitet brukes 
der mobilitet er nødvendig. Kundene er imponert over den høye kvaliteten på produktene, som praktisk 
talt er vedlikeholdsfrie, samt holdbarheten og tilgjengeligheten. 

Kundene våre stiller stadig høyere krav til hjulene og trinsene som brukes på transportbånd. Systemene 
som brukes til å transportere personer, gods og maskineri, må kunne håndtere høy belastning ved høye 
hastigheter. De må også være ekstremt pålitelige, spesielt fordi disse systemene ofte brukes 24/7  
Den eneste måten å oppfylle disse standardene på er å bruke avansert teknologi. Blickles produkter 
passer ypperlig til bruksområder der det kreves høye nivåer av effektivitet, ytelse og presisjon. I denne 
brosjyren blir du kjent med innovative løsninger for en rekke utfordringer innen transportbåndteknologi.

Jeg ønsker deg en fornøyelig lesning og noen interessante innsikter. 

Reinhold Blickle
Administrerende direktør

PS: Vi ser frem til hver eneste nye utfordring. Kontakt oss i dag. 



4

VI KAN TRANSPORTBÅNDTEKNOLOGI

BLICKLE HOLDER 
VERDEN I BEVEGELSE 
Det som tidligere bare var en rulletrapp, et transportbånd eller en enkel gaffeltruck, er nå et 
viktig ledd i den globale forsyningskjeden.  Uten transportbåndsteknologi står verden stille. 
Gjennom bruk av robotikk og automatisering har ytelseskravene til systemet økt enormt. 
Dermed også kravene til komponentene som gjør bevegelse mulig – nemlig hjulene. Dagens 
transportsystemer er høyteknologiske systemer som holder den komplekse globale vareflyten i 
gang.  Transportteknologi holder alt i bevegelse: personer, gods og utstyr. 

Hvis du tenker over alle krav transport og logistikk systemer må 
håndtere i dag, tar man raskt av seg hatten for de 
ingeniørprestasjonene som ligger bak.  Her er det viktig at 
systemet fungerer pålitelig 24/7, uansett klimatiske forhold. 
Transport systemene må kunne transportere stadig tyngre last fra 
A til B raskere enn noensinne, uten at det går på bekostning av 
pålitelighet. Høyere, raskere, lengre – bare systemer som 
oppfyller alle disse kravene, samtidig som de forblir effektive, vil 
kunne holde tritt med det moderne markedet.

Og disse systemene kan selvsagt ikke fungere i det hele tatt uten 
hjul. Disse små komponentene trenger ikke bare å være 

pålitelige, de må levere et nivå av ytelse som grenser til det 
mirakuløse, sammen med et enestående nivå av effektivitet og 
presisjon. Dette er en av utfordringene vi håndterer hver dag her 
hos Blickle. Å levere løsninger som går raskere, høyere og lengre 
samtidig som de er mer pålitelige, mer spesifikke, mer holdbare 
og mer presise – det er det som driver alle i design-, utviklings- 
og produksjonsavdelingene.

Ekspertene våre har inngående bransjekunnskap og holder seg 
oppdaterte på de nyeste trendene. I løpet av årene har vi bygd 
opp et omfattende nivå av ekspertise på så å si alle områder 
innen transport og logistikk teknologi. 

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com

Intralogistikk som vi kjenner det, ville ikke vært mulig uten transportsystemer 
med høy ytelse. Flytting, transportering, styring, kjøring, bremsing, akselerering, 
demping, støtting eller støyredusering – Blickle leverer på alle områder.
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Blickle-hjul brukes til så å si alle bruksområder på feltet, som bl.a. 
kransystemer, reolmatere, heiser, sorteringssystemer, rulletrapper, 
transportbånd og gaffeltrucker. Vi flytter personer, gods og utstyr som veier opptil 
100 tonn. Produktutvalget inkluderer styrehjul, drivhjul, belastningshjul og flenshjul i en 
lang rekke dimensjoner. De erfarne ekspertene våre trekker veksler på årevis med 
erfaring fra talløse prosjekter rundt om i verden for å utvikle løsninger som oppfyller 
kundenes detaljerte krav.

Blickle leverer 
høykvalitetsprodukter til 
transportbånd, løftesystemer, 
vertikale transportbånd, 
hengebaner, kransystemer  
og industrivogner.
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topp ytelse
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VISJON / MISJON

Dr. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Administrerende direktør

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Vi ønsker å være best. På produkter og løsninger, service og samarbeid, 
i forskning og innovasjon. I samarbeid med kundene våre utvikler vi 
holdbare, brukervennlige og nyskapende hjulløsninger av høy kvalitet 
for mennesker rundt om i verden. Varer, maskiner og transportsystemer 
av alle typer kan flyttes trygt, effektivt og ergonomisk.

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

I KULISSENE
BLICKLES TEAM AV EKSPERTER OM DE NYESTE TRENDENE INNEN TRANSPORTTEKNOLOGI

Hjulene som brukes i transportsystemer, må oppfylle et komplekst og variert sett av krav. Når vi ikke kan bruke en av standardløsningene, skreddersyr 
vi hjulene for å sikre at de oppfyller hver enkelt kundes krav og passer til deres bruk. Alle avdelingene våre, fra produktadministrasjon til salg og 
design, jobber tett sammen for å levere det best mulige resultatet for kundene våre. Vi satte oss ned med Blickles eksperter Michael Haug (produktleder 
transportteknologi), David Vogelmann (salgssjef), Thomas Zimmer (leder for design av hjul for tung belastning), Dr. Yannic Gross (leder for 
polyuretanutvikling) og Marc Braschler (leder for polyuretanproduksjon) for å finne ut mer om deres roller.

Hva gjør Blickle spesialist på transportbåndteknologiløsninger?

Thomas Zimmer: Vårt utvalg av materialer er helt klart en nøkkelfaktor 
her Hvis for eksempel en kundes førsteprioritet er jevn rulling og 
støyreduksjon, velger vi et mykere materiale for hjulbanen. Vi har også 
hardere materialer tilgjengelig for kunder som verdsetter presisjon. Det 
brede utvalget av materialer som vi har, dekker praktisk talt alle krav 
kundene våre måtte ha.

Dr. Yannic Gross: Vi kan også utvikle tilpassede kundespesifikke 
materialblandinger i polyuretan.   På denne måten kan vi designe 
hjulbaner som er perfekt egnet for kundens bruksområde. Særlig 
viktig er det gode og lange samarbeidet med våre 
materialleverandører. Bare gjennom en optimal kombinasjon av 
materiale, kjemi og prosesskontroll kan vi oppnå de beste 
egenskapene til polyuretanet. Her drar vi nytte av vår mangeårige 
erfaring

Thomas Zimmer: Et annet konkurransefortrinn er vår tette kontakt 
med kunden. Vi tar en grundig kikk på de tekniske kravene og 
behovene deres helt fra begynnelsen av, og hvis instruksjonene er 
komplekse nok, henter vi inn en ekspert fra designavdelingen i en 
tidlig fase. Deretter kan vi velge den optimale løsningen fra det 
omfattende standardutvalget, eller skreddersy et design for å 
oppfylle kundens eksakte behov.

Hvor viktig er transportteknologi for Blickle?

David Vogelmann: Det er en ekstremt viktig bransje for Blickle. 
Blickles styrehjul er produktene som brukes mest i 
transportsystemer. Hjulene brukes til en rekke bruksområder, fra 
sorteringssystemer, transportbånd og stablekraner til automatiske 
lagersystemer. I tillegg til standardutvalget vårt har vi ulike varianter 
og spesialløsninger som etterspørres av produsenter av 
originalutstyr.  Vi samarbeider tett med kundene våre i alle fasene 

Hva er dagens trender på feltet transportteknologi, og hva gjør 
dere som svar på disse?

Michael Haug: Transportsystemer er involvert i alle deler av livet 
vårt, og det nivået av integrasjon er en oppadgående trend sammen 
med automatisering. Dette er et segment som har hatt betydelig 
vekst de siste årene. Det er et økende behov for systemer som kan 
garantere et høyt nivå av gjennomstrøm og holde hastigheten på 
materialflyten oppe. Derfor er det så viktig å ha transportsystemer 
som er ekstremt pålitelige og ikke krever så mye når det gjelder 
vedlikehold. Vi leverer holdbare og vedlikeholdsfrie hjul som holder 
systemene i gang lenger, og er perfekt egnet til å oppfylle moderne 
krav. En annen trend er den økende viktigheten av å spare energi 
og bruke ressurser på en effektiv måte. Ved å velge riktig hardhet 
på hjulbanen, som igjen fører til lav start- og rullemotstand, bidrar 
hjulet positivt til energieffektivitet.  

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com



11

av utviklingsprosessen, noe de setter spesielt pris på. Standardene for 
hjulene som brukes i transportbåndteknologi, er svært høye. Dette er 
faktisk en fordel for oss, takket være Blickles engasjement for 
innovasjon og kvalitetsstyring.

Hvordan går dere frem for å finne den perfekte løsningen for hver 
enkelt kunde?

David Vogelmann: Strategien vår er å utvikle løsninger sammen med 
kundene våre. Derfor starter vi alltid med å se nærmere på kundens 
spesifikasjoner. Basert på denne første vurderingen utarbeider vi en 
rekke forslag, og diskuterer fordelene og ulempene ved disse med 
kunden. Våre ingeniører fra designavdelingen involveres også hvis et 
prosjekt er særlig komplekst.

Thomas Zimmer: Det er i denne fasen vi virkelig ser nærmere på 
kundens krav og behov. Vi har detaljerte diskusjoner om kundens 
fasiliteter, typen hjul de bruker nå og hvor høy belastning de nye 
hjulene må tåle. Dette hjelper oss å velge et passende utvalg av 
materialer og sikre at forslagene våre har de riktige dimensjonene. Jo 
tidligere vi kan bli involvert i utviklingsprosessen, desto mer sannsynlig 
er det at vi kan bruke hjul fra standardutvalget. Hvis vi ikke finner noe 
som passer i standardutvalget, kan vi bruke det som et utgangspunkt 
og foreta endringer i egenskaper som hjulgeometri, lager, tykkelse på 
hjulbane eller materiale for å utvikle en skreddersydd løsning. Når 
spesifikasjonene er klar, setter designavdelingen i gang og begynner 
å kjøre simuleringer. Deretter beregner vi belastningskapasiteten og 
den beregnede brukstiden for lageret for å sikre at designet er 
gjennomførbart.

David Vogelmann: Når produktdesignet er satt, kan vi om nødvendig 
lage prototyper og simulere hvordan de yter under faktiske forhold 
ved testanleggene våre. Hvis prosjektet krever det, kan vi også levere 
prøver til testing over tid. Det er svært viktig at alle som er involverte i 
prosessen –kunden, salgsavdelingene og utviklerne – alle trekker i 
samme retning og kommuniserer jevnlig.

Marc Braschler: Fra et produksjonsperspektiv leverer designavdelingen spesifikasjonene 
for et produkt som er den beste mulige løsninger for kunden, både når det gjelder 
kostnader og effektivitet. Deretter vurderer vi noen ulike scenarioer og velger 
produksjonsmetoden som vi føler er det beste valget fra både et økonomisk og teknisk 
standpunkt – enten en svært automatisert prosess eller en manuell prosess som bruker 
spesialiserte støpesystemer. Metoden vi bruker, avhenger i stor grad av antallet og 
batchstørrelsen som kunden ønsker. Disse faktorene har også en innvirkning på typen og 
antallet støpeformer vi bruker i støpeprosessen.

Er det noen spesielle krav til hjulene som brukes i transportsystemer? 

David Vogelmann: Transportsystemer krever generelt hjul med høy dynamisk 
belastningskapasitet som også kan brukes ved høye, og til tider ekstremt høye 
hastigheter. Vi ser også stor etterspørsel etter vedlikeholdsfrie hjul som kan brukes 24/7. 
Når det gjelder å velge riktig hjul for et gitt bruksområde, må vi også ta med i beregningen 
høye nivåer av akselerasjons- og bremsekraft, raske retningsendringer og varme. 

Michael Haug: Kravene kan variere betydelig etter hvordan kunden skal bruke hjulene. 
Hjul brukt utendørs i for eksempel offshore og portalkraner, må være spesielt bestandige 
mot varme, kulde, hydrolyse og korrosjon. I bilindustrien derimot, må hjulene være 
ekstremt pålitelige og kunne håndtere ekstrem belastning. De må også kombinere høy 
trekkraft med lav slitasje. I en sektor som lagerlogistikk, er fokuset mer på hastighet 
kombinert med ledeevne og energieffektivitet.

Plass er ofte prioritert når man snakker om transportsystemer. Hvordan påvirker 
det hva dere gjør i designavdelingen?

Thomas Zimmer: Dette er virkelig en av de største utfordringene. Når det ikke er mye 
plass tilgjengelig, er valgmulighetene når det gjelder hjullagre begrenset, og det er ikke 
så mye materiale å håndtere belastning på. >>
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Vil du vite mer?  
Skann QR-koden og les om 
Blickles innovasjoner.

>> Dette innebærer noen begrensninger når det gjelder forventet 
levetid for hjuldesignet. Løsningen er å bruke materialer av høy 
kvalitet. Hvis vi designer et polyuretanhjul for en kunde, kan vi 
bruke høyytelsesmaterialer som Blickle Besthane, som har høy 
belastningskapasitet og enestående dynamiske egenskaper. Vi har 
også et utvalg av avanserte materialer til disposisjon, som hardplast 
eller sprøytestøpte alternativer. 

Hva ønsker dere å oppnå i fremtiden med Blickles 
produktutvalg?

Michael Haug: Vi ønsker å kunne levere kundene våre 
skreddersydde løsninger og fortsette å arbeide sammen med dem 
i prosessen med å utvikle det perfekte produktet for deres behov. Vi 
vil utvide det allerede omfattende produktutvalget og det modulære 
systemet som vi leverer, for å gi oss det beste utgangspunktet for 
fremtidig utvikling. Det overordnede målet er å forbli i forkant når 
det gjelder evne til å oppfylle kundenes behov. Det er en av 
årsakene til at vi utnevnte en ekspert innen hvert markedssegment 
i produktadministrasjonsavdelingen i fjor. Hver ekspert fokuserer 

på et bestemt område, og har inngående forståelse av markedet og 
kundenes behov. 

Dr. Yannic Gross: For øyeblikket jobber vi med å utvikle en annen 
premium polyuretan, som vil kunne håndtere enda høyere dynamisk 
belastning enn dagens utvalg, samtidig som den er perfekt egnet 
for bruksområder med høy hastighet. Vi ser også etter muligheter til 
å redusere rullemotstanden til polyuretanbanene ytterligere. Vi 
arbeider tett sammen med design- og produktavdelingene samt 
leverandørene våre i hele prosessen med å utvikle og optimalisere 
polyuretan. Dette er den eneste måten å sikre at materialene vi 
utvikler i laboratoriet, også er egnet for praktisk bruk. 

Hvordan sikrer dere at produksjonsprosessen oppfyller 
kundenes høye kvalitetsstandarder?

Marc Braschler: Polyuretanproduksjon er en svært kompleks 
prosess. Du må overvåke flere ulike parametere for å sikre at det 
endelige produktet har et konsekvent høyt kvalitetsnivå. Vi 
gjennomfører strenge kvalitetskontroller på alle materialene vi 

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com

David Blickle,  
Managing Partner
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Blickle-ekspertene (fra venstre mot høyre):
David Vogelmann (salgssjef), Thomas Zimmer (leder for design av hjul for tung belastning), 
Marc Braschler (leder for polyuretanproduksjon), Michael Haug (produktleder transportteknologi),  
Dr. Yannic Gross (leder for polyuretanutvikling).

bruker til å lage polyuretan. Produksjonssystemene holder nøye 
oversikt over hele produksjonsprosessen. Eventuelle feil eller 
mangler oppdages umiddelbart slik at vi kan utbedre dem. Vi 
bruker sprøytestøpingsverktøy av høy kvalitet for å sikre at hjulene 
våre holder seg innenfor angitte toleranser og er riktig sentrerte. Vi 
tar prøver fra hver batch og bruker spesialisert testeutstyr til å 
kontrollere at de oppfyller de nødvendige spesifikasjonene. Når 
hjulene er ferdige, kjører vi dem gjennom enda en testrunde for å 
kontrollere kutt- og slagstyrken og slitestyrken.  Vi har også utviklet 
vår egen spesialiserte metode for test av banens kjemiske 
forbindelse med felgen.  Teamet og jeg er stolte over merittlisten 
når det gjelder kvalitetsstyring, og vi får ofte positive 
tilbakemeldinger fra kundene.

Dr. Yannic Gross:  Det nye kompetansesenteret for polyuretan 
inneholder et laboratorium og et teknisk senter, som begge bruker 
avansert utstyr. I dette anlegget kan vi utvikle nye polyuretanvarianter 
uavhengig av produksjonsprosessen, og utføre materialtester uten 
å forstyrre produksjonen. Vi sikrer alltid at vi har nok tid i 
oppkjøringen til de omfattende testene vi kjører, slik at resultatene 
blir pålitelige og reproduserbare. For øyeblikket holder vi på med å 
forbedre analysemetodene slik at de kan gi et enda høyere 
nøyaktighetsnivå. Laboratoriet er også ansvarlig for inspisering av 
råmaterialene som vi bruker, samt utføre kjemiske analyser av de 
ferdige polyuretanmaterialene.

Kan du huske noen spesielt utfordrende prosjekter innen 
transportteknologi?

David Vogelmann: En gang måtte vi finne en løsning for et 
automatisert lagrings- og bestillingssystem. Systemet brukte 
autonome roboter til å plukke ordrer, og hver av dem hadde åtte 
hjul. Kunden kom til oss på jakt etter styrehjul, og kravene deres til 

trekkraft, kvalitet og ledeevne var svært krevende. Med Besthane-styrehjulene oppnådde vi 
et svært høyt presisjonsnivå i skinnesystemet, til tross for svært høye hastigheter og 
akselerasjonsrater. Engasjementet for innovasjon og polyuretanekspertisen ga virkelig 
resultater i samarbeidet med kunden om å finne den perfekte løsningen.

Det nye produksjonsanlegget for polyuretan dekker et område på ca. 24 000 kvadratmeter, og har mer en 
doblet polyuretanproduksjonskapasiteten. Produksjonsbygningen er direkte knyttet til logistikksenteret for 
å sikre effektive produksjonsprosesser. Det nye kompetansesenteret for polyuretan inneholder et 
laboratorium med avansert utstyr. Det betyr at Blickle er i perfekt posisjon til å oppfylle det økende 
globale behovet for polyuretanhjul. Denne betydelige investeringer understreker det løpende 
engasjementet for å produsere produkter i Tyskland, og gjør Blickle klar til fremtidig produksjonsvekst.

Det nye anlegget for polyuretanproduksjon (foran til høyre) med logistikksenteret (bak til venstre)



14

1 VEIEN TIL SUKSESS

Netthandelen har økt de siste årene, og antallet pakker som 
sendes i posten har økt raskt. Samtidig forventer kundene rask 
levering av bestillingene. Flyplasser er på den andre siden 
ansvarlige for håndtering av et betydelig antall passasjerer og 
deres bagasje på en rask og sikker måte. Ingenting av dette ville 
vært mulig uten bruk av høyteknologiske systemer. Mer ytelse 
betyr mer hastighet og mer belastning på komponentene. 

Styrehjul spiller en spesielt viktig rolle i å sikre at systemene går 
jevnt og stille, samtidig som motstanden minimeres. BEUMER 
Group planlegger og implementerer skreddersydde transport- og 
lastesystemer, palleterings- og pakketeknologi og sorterings- og 
distribusjonssystemer for en rekke sektorer. Den Beckum-baserte 
systemleverandøren trengte en partner de kunne stole på for å 
møte fremtidens utfordringer. Firmaet kontaktet Blickle.

Automatiske sorterings- og distribusjonssystemer må være mer pålitelige 
og yte bedre enn noensinne. Dette gjelder like mye for bagasjehåndtering på 
flyplasser som for distribusjonssentre som brukes av fraktselskaper.  
BEUMER Group – en ledende leverandør av transportsystemer på disse 
områdene – bruker Blickle på grunn av ekspertisen.

Forbedring av ytelse med riktige hjul

RASKERE. HØYERE. LENGRE.

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Nært partnerskap er veien til suksess 
De to firmaene jobbet tett sammen på dette banebrytende prosjektet. 
Blickle utførte omfattende tester for å finne den beste mulige 
løsningen. BEUMER GROUP bestemte seg for å følge Blickles 
anbefaling om å bruke hjul med en bane laget av den 
reaksjonsstøpte polyuretan-elastomeren Blickle Besthane til 
sorterings- og distribusjonssystemene. Dette materiale gir et høyt 
nivå av rullekomfort og er svært slitesterkt. Hjulene er stillegående og 
har lav start- og rullemotstand. Resultatet er stille og energieffektiv 
bruk. En spesiell aluminiumsfelg optimaliserer varmespredningen og 
sikrer at lageret er sikkert plassert. Polyuretanbanen er også 
fuktbestandig.

«De nye styrehjulene forbedret ytelsen til sorteringssystemene 
betydelig,» sa Mads Kjærgaard, leder for strategiske innkjøp hos 
BEUMER. «Blickle-hjulene ruller lett og kan håndtere betydelige 
belastninger. Dette sikrer at systemet kjører pålitelig med lite 
behov for vedlikehold.» BEUMER Group setter pris på de tekniske 
fordelene med Blickles produkter, men også hvor raskt firmaet 
kunne levere samt overholdelsen av leveringstider. 
«Komponentene er en viktig del av transport- og 
sorteringssystemene,» understreket Kjærgaard. Blickle leverer nå 
alle styrehjulene til sorteringssystemene til BEUMER Group.

«Takket være Blickle kan vi utvikle raske systemer med høy 
ytelse. Disse systemene vil gi oss en konkurransefordel 
som vi kan videreføre til kundene våre.»

BEUMER Group
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TID ER PENGER
Hindringer er til for å overvinnes. En forpliktelse til innovasjon er nødvendig for å 
oppfylle verdens behov for fart i en tid med betydelig kostnadspress.

Ingen grenser

EFFEKTIVITET BETYR FART

Besthane® / Vulkollan® Extrathane® Fart [km/t]Besthane® Soft Softhane®

VULKOLLAN® er et registrert varemerke for Covestro Group

Hvordan fart påvirker belastningskapasitet (hjul-Ø 200 mm; DIN 53505 / ISO 4662) *

Belastningskapasitet [kg]

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Transportbåndteknologi er i rask utvikling. Behovet for høyytelsessystemer 
har aldri vært høyere. Dette skyldes den massive økningen i antall pakker 
som sendes i posten. Statistikken ser ut som noe fra Guinness rekordbok: 
Høyteknologiske terminaler sorterer rundt 60 000 pakker i timen, mens 
flyplasser ofte håndterer opptil 15 000 kolli per time. Berg og dal-baner 
hyler nedover sporet i topphastigheter godt over 100 km i timen, mens 
verdens raskeste transportbånd transporterer materiale i hastigheter på 15 
meter per sekund.

Denne typen ytelse er bare mulig hvis du har materialene og produktene 
som håndterer det. Standarder for drivhjul, bærehjul og styrehjul i disse 
systemene har gått opp på rekke og rad med rekordhøydene i bransjen: 
akselerasjon, bevegelse og bremsing utgjør ekstreme dynamiske 
belastninger. Etterspørselen etter hjulbanemateriale som kan håndtere disse 
dynamiske belastningene uten overdreven varmeutvikling er stor, ettersom 
hastighetene øker, lastene blir tyngre og driftsstansene blir kortere. Riktig 
hjulbane er ikke nok i seg selv. Du trenger også en felg som passer til 
oppgaven.

Blickle er perfekt posisjonert for å oppfylle alle disse kravene. Vi har jobbet 
sammen med ledende produsenter av transportbåndteknologi for å utvikle 
spesialiserte høyytelsesmaterialer som kan motstå betydelig dynamisk 
belastning, selv når plassen er liten.

* Belastningskapasiteten til et hjul reduseres ved høye hastigheter fordi hjulbanen varmes opp 
(dynamisk belastningskapasitet). Jo høyere støtelastisitet i materialet som brukes i hjulbanen, 
desto mindre vil det varmes opp når det utsettes for dynamiske belastninger. Hardhet, 
kompresjonsstyrke og overflateforhold vil også påvirke hjulets dynamiske belastningskapasitet.

Bedre Blickle

Energiforbruk er allerede ett av de mest betydelige 
kostnadselementene i bransjen, og denne trenden 
er forventet å fortsette. Svaret på dette problemet 
er å redusere mengden energi som kreves i 
transportbåndsystemer. Blickle hjul har en viktig 
rolle å spille i denne forbindelse. 

Innovative helelastiske hjulbaner som Blickle 
Besthane Soft er svært effektive for å hindre 
energitap. Det skyldes de svært lave nivåene av 
hysterese. Ved å tilby en rullemotstand som er opptil 
30 prosent lavere enn sammenlignbare alternativer, 
gir de kundene et mer energieffektivt alternativ 
uten at det går på bekostning av holdbarhet. Dette 
reduserer kundens kostnader til vedlikehold av 
transportsystemer, samtidig som det hjelper dem å 
nå miljømessige mål.

Hvordan baneelastisitet påvirker 
rullemotstand 
(hjul-Ø 200 mm; DIN 53505 / ISO 4662)

Energitap: Standard polyuretan (75 Shore A)

Kompresjon (mm)

Kraft [N]

Energitap: Blickle Besthane® Soft (75 Shore A)

Kompresjon (mm)

Kraft [N]

0
0

2 000

4 000

4

6 000

Kompresjon

2 6

Utvidelse

0
0

2 000

4 000

4

6 000

Kompresjon

2 6

Utvidelse
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TOPP YTELSE
EFFEKTIVITET ER INDIVIDUALITET

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Premium kvalitet i Blickle 
standardutvalget

• 7 serier og 99 varianter tilgjengelig
• Hjuldiameter: 25–125 mm

Blickle-styrehjul

• 7 serier og 155 varianter tilgjengelig
• Hjuldiameter: 35–1000 mm

• 7 serier og 151 varianter tilgjengelig
• Hjuldiameter: 75–1000 mm

Blickle-drivhjul/basishjul

Blickle belastningshjul

Belastningskapasitet:  
opptil 530 kg

Belastningskapasitet: 
opptil 25 000 kg

Belastningskapasitet:  
opptil 30 000 kg

Transportbåndsystemer er komplekse maskiner som bare er så effektive 
som det svakeste leddet. Uten rom for kompromisser kreves det enestående 
ytelse fra hver eneste komponent. Hvert system har også sitt eget unike sett 
av krav. Designere har stor fordel av å ha en pålitelig og erfaren partner ved 
sin side i planleggingsprosessen. 

Hos Blickle kan vi garantere det høyeste nivået av effektivitet ved å sikre at 
hver eneste komponent som går inn i et hjul, oppfyller kundenes spesifikke 
krav. Det omfattende produktutvalget inkluderer styrehjul, drivhjul, 
belastningshjul og flenshjul for ethvert tenkbare bruksområde. Utvikling av 
spesialløsninger er en hverdagsoppgave for ekspertene våre, og en 
utfordring som de har håndtert med strålende suksess i årevis. Det høye 
nivået av vertikal integrering gir oss mulighet til å sette sammen den 
perfekte kombinasjonen av hjulbaner, felger, hjulgeometrier og hjullagre for 
å oppfylle kundenes behov.

Hjullagre
Alle produktene våre bruker hjullagre av høy kvalitet som passer 
perfekt til bruk innen en rekke bruksområder. Blickle har også et 
omfattende utvalg av spesialiserte lagre for bruk i miljøer som er 
spesielt varme, kalde, fuktige eller støvete. Firmaet bruker også 
koniske rullelagre til bruksområder der rullekomfort og holdbarhet 
er førsteprioritet. Vi bruker spesialiserte simuleringer for å få en 
nøyaktig representasjon av rullekomforten og holdbarheten til et hjul 
innenfor ethvert bruksområde.

1

Hjulbanegeometri
Hjulbanegeometri har en betydelig innvirkning på ytelsen til et hjul. 
Ett eksempel er at spesialiserte geometrier kan brukes til å redusere 
trykkspenningen i et hjul når det utsettes for betydelig belastning. 
Tilpassede hjulbanegeometrier kan også brukes til å hindre 
kantbelastning i spesialiserte bruksområder.

2

Hjulbanetykkelse og kompresjon 
Blickles produktutvalg inkluderer hjulbaner med dimensjoner som 
maksimerer rullekvaliteten. Spesialiserte banetykkelser kan brukes 
til bruksområder med tung belastning på liten plass for å sikre at 
hjulene har den nødvendige belastningskapasiteten, selv i høye 
hastigheter.

3

Materiale og Shore-hardhet
Blickle leverer et stort utvalg materialer med ulike hardhetsgrader 
for å dekke ethvert behov når det gjelder belastningskapasitet, 
rullemotstand, rulleytelse, grep og bevaring av gulvoverflaten. 
Ekspertene våre kan justere formler for å sikre at materialene har 
akkurat de riktige egenskapene for spesifikke bruksområder.

4
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2 VEIEN TIL SUKSESS

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Enkelte ganger trenger du rett og slett noe 
spesielt
ROFA er en ledende global leverandør av bruksklare løsninger for 
transportsystemer, automatiseringsteknologi, intralogistikk og utvikling 
av spesialsystemer. Leverandøren befinner seg i Bayern og produserer 
elektriske hengebaner med et skinnesystem på hjul for bilindustrien. 
ROFA var på leting etter en ny løsning fordi komponentene de bruker, 
ikke kunne håndtere de høye belastningene og var utsatt for rask slitasje. 
Løsningen: Et tilpasset design fra Blickle som enkelt kan håndtere tung 
belastning, med lang holdbarhet.

Spesifikasjonene: Topp ytelse
De elektriske hengebanene transporterer komponenter på et 
skinnesystem. Sporet henger fra taket i bøyler. Hjulene i systemet 
brukes døgnkontinuerlig og utsettes for enorme belastninger. 
Døgnkontinuerlige bilproduksjonsprosesser krever mye fra 
systemene og komponentene som leveres av ROFA, og de fleste 
standardkomponentene er rett og slett ikke robuste nok til å tåle den 
tunge belastningen. ROFA så at hjulene de brukte, ble raskt utslitte 
på grunn av konstant bruk. Firmaet bestemte seg for å finne et 
alternativ med høy ytelse.

Løsningen:  
Tilpasset kvalitet fra Blickle 
Blickle samarbeidet tett med ROFA om å utvikle et spesialisert hjul i 
GB -serien med en diameter på 250 millimeter. Prosessen involverte 
testing av en rekke hjulbaner i et bilproduksjonsanlegg under 
virkelige forhold. Det ga Blickles eksperter mulighet til å optimalisere 
hjulbanegeometrien til en perfekt løsning. Hjulene utviklet av Blickle, 
har en hjulbane laget av den holdbare polyuretanen Blickle Besthane. 
Den er tykkere enn standardvariantene i firmaets produktutvalg. Det 
gjør det mulig for hjulet å håndtere eventuelle ujevnheter ved 
overgang mellom skinnene. Den spesialdesignede hjulbanen med en 
hardhet på 96 Shore A gir et høyt nivå av stivhet og øker 
belastningskapasiteten til hjulet. Det er egnet for bruk til 
bruksområder med tung belastning på opptil 12 tonn, samtidig som 
det har lav rullemotstand. De to radene med vinkelkulelagre kan 
håndtere betydelige hjulbelastninger uten problemer.

ROFA er svært fornøyd med Blickles skreddersydde løsning, som på 
pålitelig vis transporterer tunge bilkarosserier og andre komponenter 
hele døgnet. Hjulene er også hydrolysebestandige. Dette forhindrer 
tidlig aldring og at hjulbanen løsner fra felgen, spesielt i svært fuktige 
miljøer. Valget av Blickle har også lønt seg økonomisk for ROFA, da 
den tilpassede løsningen er vedlikeholdsfri.

Transportbåndteknologi og automatisering på bestilling – det er slagordet til ROFA 
AG. Et utsagn som passer perfekt til Blickles høye standarder. 

TRE SKIFT MED 
PÅLITELIG ARBEID

Ytelse på sitt beste 

«Døgnkontinuerlige bilproduksjonsprosesser krever mye av systemene vi leverer. Blickle 
designet en skredderskydd løsning for oss, som fungerer perfekt!»

ROFA AG
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FRA UTVIKLING AV FORMELEN TIL PROSESSERING – LAGET AV BLICKLE

FREMMER SUKSESS 

Otto Bayer ville ha vært 120 år gammel den 2. november 2022. I 1930-årene oppfant 
denne briljante kjemikeren polyuretan, noe som nå er en uunnværlig del av dagliglivet 
og et materiale som Blickle anser seg som ekspert på.

Polyuretan er overalt: Fra lakk, lim og skum til drivremmer, sålene på skoene og – 
selvsagt – banene på hjulene som brukes i transportsystemer. Uten dette 
materialet ville ikke transportsystemene kunne yte på det høye nivået vi er vant til. 
Det er en rekke ulike faktorer som kan påvirke polyuretankvaliteten, og det er 
viktig å merke seg at den bare vil fungere som tiltenkt, hvis den behandles riktig.

Blickle har i løpet av årene utviklet seg til en polyuretanspesialist. Firmaet utvikler 
og optimaliserer nå sine egne polyuretanmaterialer med høy ytelse, spesifikt for 
bruksområder der høy hastighet, enestående ytelse og lett bevegelse er 
førsteprioritet.

Vi produserer dem utelukkende internt. Dette er for å opprettholde full kontroll 
over kvaliteten på og ytelsen til hjulbanene. Vi sandblåser, rengjør og primer 
felgene ved bruk av helautomatiske systemer. Deretter bruker vi digitalt overvåket 
maskineri til støpeprosessen med lavt trykk. Avhengig av formelen, tilfører vi så 
presise mengder tilsetninger som fargepigmenter, aktivatorer eller antistatiske 
midler. Dette gir oss fleksibiliteten vi trenger for å oppfylle kundenes presise krav.

Polyuretan med høy ytelse

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Bedre Blickle

• Polyuretanhjul i alle størrelser, fra 
25 til 1000 millimeter i diameter

• Belastningskapasitet på opptil  
100 tonn

• Omfattende kvalitetsinspeksjoner
• Hardhet på hjulbane fra 70 Shore A 

til 96 Shore A
• Spesialfarger er mulig
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Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

BEST AV 
POLYURETAN

PREMIUM MATERIALE – PREMIUM YTELSE

Det beste med polyuretan er fleksibiliteten. Ulike forhold og produksjonsprosesser kan 
brukes til å fremheve ulike egenskaper. Hver av polyuretanbanene med høy ytelse er et 
resultat av tiår med erfaring og enestående ekspertise fra ingeniørene og kjemikerne våre. Vi 
kan levere hjul med best mulig miks av egenskaper, slik at de passer til enhver situasjon.

Formelen for polyuretanmaterialet og hvordan det behandles er 
hovedfaktorene som påvirker kvaliteten på sluttproduktet. De har en 
betydelig innvirkning på hardhet på hjulbane, støtelastisitet, slitestyrke, 
belastningskapasitet, rullemotstand og fleksibilitet ved lave 
temperaturer. I samarbeid med anerkjente vitenskapelige institutter og 
ved å bruke de mest moderne metodene, kan utviklerne våre forbedre 
de eksisterende oppskriftene kontinuerlig og finne de beste 
kombinasjonene av hjulbane, tykkelse og mønster. I tillegg til 
egenskapene til de ulike hjulbanematerialene, spiller også måten de er 
festet til felgen på en viktig rolle for kvaliteten på produktet. Derfor blir 
hjulene og hjulbanene omfattende testet under utvikling slik at vi kan 
garantere deg konsekvent høy kvalitet på lang sikt.

• 75 Shore A
• Polyuretan med høy ytelse, soft
• Høy dynamisk belastningskapasitet 

med fremragende brukskomfort og 
hydrolysebestandighet

• ESD-variant tilgjengelig

• 75 Shore A
• Standard polyuretan, soft
• Fremragende brukskomfort, svært 

skånsom mot gulvoverflaten og lav 
rullemotstand

• Antistatisk variant tilgjengelig

• 92 Shore A
• Standard polyuretan
• Allsidig standard polyuretan med høy 

dynamisk belastningskapasitet
• Antistatisk variant tilgjengelig

• 92 Shore A
• Polyuretan med høy ytelse
• Svært lav rullemotstand, svært høy 

dynamisk belastningskapasitet og 
hydrolysebestandighet

• Elektrisk ledende varianter og 
ESD-varianter tilgjengelig

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com

Hva er elektrisk ledeevne?

Hjulenes elektriske ledeevne beskytter mot 
elektrostatiske utladninger som kan genereres av 
transportutstyret eller den transporterte lasten. Et hjul 
anses som elektrisk ledende hvis den ohmske 
motstanden ikke overstiger 104 Ω. Et hjul anses som 
antistatisk hvis den ohmske motstanden er mellom 105 
og 107 Ω. Blickle leverer ESD-varianter av hjul for 
bruksområder som krever en ohmsk motstand på opptil 
109 Ω.
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Vil du vite mer?  
Skann QR-koden og les om 
Blickles innovasjoner.

• 92 Shore A
• Polyuretan med høy ytelse
• Lav rullemotstand og svært høy 

dynamisk belastningskapasitet

• 94 Shore A 
• Termoplastisk polyuretan
• Fuktbestandige og 

hydrolysebestandige varianter 
tilgjengelig

• Elektrisk ledende variant tilgjengelig

VULKOLLAN® er et registrert varemerke for Covestro Group

Ergonomi – «Laget av Blickle»
Når vi snakker om ergonomi, er rullemotstand den viktigste faktoren. 
Hos Blickle er vi stolte over å kunne si at produktene våre har den 
beste rullemotstanden i alle klasser. Mange års erfaring på flere 
ulike områder har gitt oss et høyt kunnskapsnivå når det gjelder 
materialutvikling. Men for å holde seg på toppen, må du fortsette å 
bli bedre – en stor del av utviklingsarbeidet vårt fokuserer derfor på 
forskning på nye hjulbanematerialer.

Dynamisk  
belastningskapasitet

Skånsom mot 
gulvoverflaten og 
lett rullende

Elektrisk ledeevne
(tillegg)

Fukt- og 
hydrolysebestandig

Trekkraft og grep

Rullemotstand

Termoplastisk 
polyuretan (TPU)

Vulkollan® TPU

Besthane®

Besthane® Soft

Extrathane®

Softhane®

Hø
y

Høy

Høy

La
v

Høy

Høy
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3 VEIEN TIL SUKSESS

Driftsstopp, vedlikehold og utskifting av komponenter til offshore-
kraner kan være kostbart. Conductix-Wampfler er en av verdens 
ledende produsenter av kabeltrallesystemer, og har lang historikk 
med kompromittert kvalitet på styre- og lastbærende hjul. 
Firmaets kabeltraller brukes i havnekraner og andre anlegg. 
Støtte- og styrehjulene som brukes på disse trallene, er under 
betydelig belastning De brukes ofte utendørs hele døgnet og 
utsettes for frost, salt luft, fuktighet og varme. Kunden måtte for 

eksempel bytte ut hjulene de brukte på offshore-kranene med 
jevne mellomrom for å hindre dem i å falle av ved lossing av 
containerskip, noe som kunne føre til kostbar nedetid. Kostnadene 
for vedlikehold og reservedeler var på vei opp. Selskapet hadde 
også ofte problemer med at banene løsnet på grunn av rustne 
felger. Hjulene var ikke tilstrekkelig motstandsdyktige mot 
hydrolyse.

Systemer som forsyner energi og data til mobilt utstyr som kraner, krever et høyt 
nivå av presisjon og ytelse slik at kabeltraller kan bevege seg trygt og pålitelig på 
sporene, uten behov for vedlikehold. Det er mange utfordringer som må overvinnes: 
Disse systemene må motstå frost, fukt, varme og saltholdig luft, i tillegg til lang 
driftstid. 

Høy ytelse. Under alle forhold.

OPPRETTHOLDE ENERGI- OG 
DATAFLYTEN  

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Det finnes alltid en løsning
Takket være hjul fra Blickle, hører disse problemene fortiden til. Blickle leverte 
komponenter laget av høykvalitets nylon 6 sammen med den slitesterke, førsteklasses 
polyuretanbanen Blickle Besthane. Felgene er hermetisk forseglet på den ene siden for å 
unngå vanninntrengning. Banen er hydrolysebestandig og svært motstandsdyktig ved bruk 
i salt luft. Hjulene tåler temperaturer fra -20 til 70 grader celsius og forblir pålitelige under 
selv ekstreme værforhold.
Conductix-Wampfler stoler nå helt på Blickles løsninger for alle kabeltrallene som brukes 
med en høy dynamisk belastning. Hjulene har en diameter på 80 til 160 mm. Forbindelsen 
mellom felgen og polyuretanbanen er svært slitesterk og har forbedret levetiden til hjulene 
betraktelig. Dette har redusert Conductix-Wampflers kostnader til vedlikehold og 
oppbevaring av reservedeler betydelig.

«Styrehjulene i en kabeltralle for offshore-kraner må 
motstå svært tøffe forhold. Vi visste at vi trengte en 
ekspertpartner med engasjement for kvalitet for å 
finne den beste mulige løsningen. Blickle var 
førstevalget.»

Patrick Schöpflin,  
Product Manager Festoon Systems 
Conductix-Wampfler
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PRESISJON PÅ ALLE 
OMRÅDER

PRESISJON HANDLER OM Å TILPASSE

Sporbarhet
Alle batcher er fullt sporbare

Hjullager
Perfekt maskinbearbeidede kulebaner 
med presisjon helt ned til den siste 
hundredels millimeteren

Presis produksjon
Minimale og reproduserbare 
produksjonstoleranser for alle 
hjuldimensjoner

Hos Blickle kan vi produsere alt internt, takket være det høye nivået av vertikal integrering. Alle prosessene er tydelig definert, 
datamaskinstyrt, overvåket, loggført og sporet. Vi stoler fullt og fast på våre høyst kvalifiserte spesialister med mange års 
ekspertise. Styringssystemene våre, avansert utstyr for automatisk produksjon og testing og fabrikkinspeksjoner av første og siste 
artikkel garanterer et høyt nivå av kvalitet og prosesspålitelighet. 

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Vil du vite mer?  
Skann QR-koden og les om 
Blickles innovasjoner.

Minimal toleranse
Valgfri sliping av hjulbaner for presisjon helt ned 
til den siste hundredeles millimeteren

Presis finish
Som tilvalg tilbys det slipning av hjulbaner 
for presisjon ned til siste tiendedel av en 
millimeter

Konsekvent Blickle-kvalitet
Helautomatisk intern støpeprosess for en kvalitet 
som er mulig å reprodusere

Skal du ha et perfekt resultat, må du gjøre det selv, helt fra 
starten. Det er det vi gjør, fra produksjon til lenge etter den siste 
inspeksjonen.

Ingeniørene våre har en rekke testfasiliteter til disposisjon i testlaboratoriet vårt, inkludert 
roterende testbenker som kan håndtere en belastning på opptil 5,5 tonn, 
materialtestingsutstyr og luftkondisjonerings- og oppvarmingsskap. Vi bruker avansert 
utstyr til hjul- og trinsetester i henhold til DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) samt 
testing frem til ødeleggelse.  Vi integrerer et stort antall test- og inspeksjonsstasjoner i 
produksjonslinjene for å opprettholde de sertifiserte kvalitetsstandardene.

Testing av radiell og 
aksial utløp

Inspisering av kulebaner 
og tilpassing

Testing av Shore-hardhet 

Testing av elektrisk 
ledeevne 

Testing av hjulbanefeste



30

4 VEIEN TIL SUKSESS

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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Robotene kjører på et skinnesystem og hver av dem har åtte hjul: 
fire i kjøreretningen og fire i skråretningen. Hjulene kan heves eller 
senkes slik at robotene kan bevege seg i hvilken som helst retning 
på det sjakkbrettlignende sporsystemet.

Systemet er produseres av AutoStore™, et av de 500 største 
firmaene i Norge, med avdelinger over hele verden. AutoStore har 
tidligere brukt Blickles styrehjul i FALTH-serien med Blickle 
Extrathane polyuretanbane Nå var det opp til oss å mestre neste 
utfordring. 

En ny generasjon roboter som benytter et avansert drivsystem hvor 
alle fire hjulene i en gitt kjøreretning er koblet til én motor. Dette 
resulterer i bedre kraftoverføring med forbedret akselerasjon og 
bremsing uten fare for at hjulene sklir. Noe som fører til høyere krav 
til hjulets ytelse.

Den ideelle løsningen: Drivhjul fra ALB-serien. Den antistatiske 
polyuretan-elastomeren Blickle Besthane ble brukt til hjulbanen – et 
materiale vi designet spesifikt for høy hastighet og akselerasjon. 
Blickle Besthane har mye lavere start- og rullemotstand enn et hjul 
med Blickle Extrathane. En spesiell aluminiumskonstruksjon ble 
brukt til felgen for å gjøre hjulet lettkjørt på skinnesystemet. Dette ga 
oss mulighet til å levere en løsning med høyere belastningskapasitet, 
raskere akselerasjon og høyere hastigheter. Resultatet: Robotene 
kan bevege seg med et svært høyt presisjonsnivå i skinnesystemet, 
til tross for svært høye hastigheter og akselerasjon. Den reduserte 
start- og rullemotstanden har også redusert mengden energi som 
brukes av systemet.

Bruksområdet: Et automatisert robotsystem for lager og ordreplukking. 
Utfordringene: Manøvrerbarhet i alle retninger. Maksimal presisjon når det 
gjelder hjulfjæring og hjulgeometri. Vedlikeholdsfritt.

SELV ROBOTER BEVEGER 
SEG BEDRE MED BLICKLE

Mobilitet. Ny dimensjon.

«Presisjon, lett rullende ytelse og 
holdbarhet er det vi prioriterer høyest. 
Vi visste at vi kunne stole på at Blickle 
fant den perfekte løsningen.»Jone Gjerde, tidligere Chief Operating Officer i AutoStore™
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WE INNOVATE MOBILITY

>  Mer enn 30 000 standardprodukter gir den perfekte løsningen for så å 
si alle situasjoner.

> Raske og rimelige løsninger takket være Blickles modulære design-  
 prinsipp.

>  Fleksibilitet i spesialløsninger: Sammen med deg utvikler vi en løsning 
tilpasset det enkelte bruksområdet. 

> Et høyt nivå av vertikal integrering og produksjon i hovedkvarteret  
 sørger for kontroll i alle ledd.

>  Høy kvalitetsstandard ved å kombinere avanserte maskiner med nøyaktig 
manuelt arbeid gjennom hele produksjonsprosessen.

>  Nyskapende automatiserte produksjons- og testfasiliteter garanterer høy 
prosesspålitelighet og «Made in Germany»-kvalitet.

> Produktene våre er designet for lang levetid.

>  Rettferdighet, lojalitet, respekt og tillit er kjernen i alle 
interaksjoner med kunder, leverandører og ansatte.

>  Vi forplikter oss til en ansvarlig virksomhet, både 
på hovedkontoret i Rosenfeld og på de internasjonale 
avdelingskontorene.

>  Anerkjent som et klimanøytralt selskap og for 
bærekraftig drift.

>  Flere tiårs erfaring og kompetanse i alle bransjer som en av verdens 
ledende produsenter av hjul.

>  For oss er utvikling en tradisjon: En familiebedrift i sin tredje 
generasjon.

> Kundestøtte gjennom et nettverk med ekspertrådgivere  
 i over 120 land på verdensbasis.

Kvalitet 
og 

produksjon

Produkt- 
variasjon

Service

Samarbeid

Ansvar

BLICKLE. BEST IN

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com
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> Mer enn 24 000 ulike produkter klare til å sendes i løpet av én til to dager.

> Korte leveringstider takket være desentraliserte lagre eller 
 sending direkte fra lageret vårt i Tyskland.

> Førsteklasses ytelse takket være et høyteknologisk logistikksenter.

>  Intelligente drivløsninger som hjelper når menneskelig styrke ikke lenger holder 
(e-mobilitetsløsninger).

>  Erfarne, spesialiserte team med eksperter gjør at spesialløsninger kan 
implementeres raskt.

>  Ved å arbeide med anerkjente vitenskapelige institutter og universiteter, får 
Blickles utviklere nye ideer til å rulle.

>  Kontinuerlig optimalisering av det eksisterende produktutvalget.

>  Rundt 1 500 vellykkede kundespesifikke løsninger per år.

>  Ekspertråd fra personlige kundekontakter over hele verden.

>  Informativt Blickle-nettsted med produktfinner og nettbutikk.

> Løsninger for e-handel og e-innkjøp.

> Synlighet på internasjonale varemesser.

>  Blickle Academy: Opplæringsarrangementer for ansatte og forhandlere.

Hvis du ønsker å være ledende på markedet, må du 
fortsette å bli bedre. Vi ønsker å være best. For deg. For 
din suksess. Som en løsningsorientert partner og 
serviceleverandør ønsker vi å hjelpe deg med å lykkes. 
Derfor bruker vi mye tid på utvikling av tilpassede 
løsninger i tillegg til standardutvalget vårt. Hvis det er et 
tomrom i porteføljen vår, fyller vi det. 

Vår vertikale integrering og «Made in 
Germany»-produksjonen gir oss full kontroll over hele 
produksjonsprosessen, fra materiale til montering. Vi er 
også stolt over leveringstiden vår. Mer enn 24 000 
forskjellige produkter er klare for sending på én til to 
dager fra ett av de mest moderne logistikksentre i 
bransjen. Kvalitetsstandardene våre er svært høye – på 
alle områder. 

Innovasjon

Service

Levering 
Ytelse Produksjon: Tyskland.  

Salg: Globalt. 
Vi eksporterer produktene våre til over 120 land på 
verdensbasis. Med over 20 salgsselskaper i Europa, Nord-
Amerika, Asia og Australia samt salgspartnere over hele 
verden, sørger vi for at de internasjonale kundene blir tatt 
godt vare på.
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Mobilitet i alle kanaler
Se over 30 000 mobilitetsløsninger: Be om 
katalogen vår eller prøv produktfinneren på 
www.blickle.com

Belastningshjul  
For svært tung belastning 

• Belastningskapasitet: 100–30 000 kg
• Hjul-Ø: 35–1 000 mm

Spesialløsninger
For skreddersydde bruksområder

Blickle-løsninger for transportbånd · www.blickle.com

LØSNINGER FOR TRANSPORT OG 
LOGISTIKK SYSTEMER

HJUL INNEN TRANSPORT & 
LOGISTIKK SYSTEMER
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Det store utvalget av over 30 000 standardprodukter gir den perfekte løsningen for så å si alle 
situasjoner. Alle produktene våre er av høy kvalitet, vedlikeholdsfrie og raskt tilgjengelig og har 
lang levetid, som du kan forvente fra Blickle.

Unik transportteknologiløsninger som setter nye standarder for effektivitet, ytelse og presisjon.  
Sammen med oss finner du helt klart noe som oppfyller kravene dine. Hvis du ikke finner det i 
det omfattende standardutvalget vårt, kan vi samarbeide om å utvikle et skreddersydd produkt 
til deg: Tilpassing er en av våre sterke sider. Fordi misjonen vår er kundetilfredshet.

Vil du vite mer?  
Skann QR-koden og les om 
Blickles innovasjoner.

Flenshjul  
For skinnebaserte bruksområder med høy presisjon

• Belastningskapasitet: 50–9 000 kg
• Hjul-Ø: 50–400 mm

Drivhjul, hjul med kilespor og basishjul   
For optimalisert driv- og trekkraft

• Belastningskapasitet: 200–25 000 kg
• Hjul-Ø: 75–1 000 mm

Styrehjul  
For en pålitelig og presis reise 

• Belastningskapasitet: 15–530 kg
• Hjul-Ø: 25–125 mm



CAD-DATA MED 
BARE NOEN 
FÅ KLIKK

Velg. Last ned. Installer.

Avansert mobilitet
3D-data for alle produktene våre kan lastes ned gratis i 
standardformater. Du kan enkelt integrere produktene 
våre i designet ditt, helt fra begynnelsen av. 

www.blickle.com/service/downloads

Vil du vite mer? Bare skann QR-koden og last 
ned CAD-filene du trenger, med bare noen få 
klikk.
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