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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. 

Til tross for stadig mer komplekse logistikkprosesser med økt digitalisering og økt bruk av roboter, er hjul 
fortsatt ofte i hjertet av intralogistikk. Derfor kreves det høy pålitelighet på dette området. Blickles 
produkter sørger for en enda raskere og mer effektiv intern materialflyt, samtidig som de bidrar til å skape 
mer ergonomiske arbeidsplasser og forhindrer ulykker. I dette magasinet vil du bli kjent med nyskapende 
løsninger for en rekke utfordringer innen intralogistikk. 

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! 
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VI KAN INTRALOGISTIKK

VI TENKER 
FREMTID 
Når markedene blir mer komplekse, blir digitalisering både en utfordring og et 
nyttig verktøy, og vi må ikke miste menneskene involvert av syne – så grunnlaget 
må være riktig. Dette gjør kvaliteten og egenskapen til hjulene spesielt viktig. Bare 
når disse fungerer pålitelig, er det en garanti for at prosesser, forsyningskjeder og 
vareflyt integreres godt – som et velsmurt maskineri.

Digitalisering, automatisering og individuell tilpassing – disse globale 
megatrendene har også en varig innvirkning på intralogistikk. 
Intelligente informasjonssystemet, som telematikk, robotikk og 
sensorer samt nyskapende maskinvareløsninger som automatiserte 
kjøretøy (AGV-er) eller slepevogner sørger for at den interne 
materialflyten kan administreres optimalt.  
Utfordringene her er enorme ettersom stadig flere varer må flyttes 
raskere – uten å ofre effektivitet og tillate avbrudd. I kombinasjon 
med moderne teknologi er transportutstyr ryggraden i intralogistikk.

Blickle-hjul spiller en viktig rolle i en rekke ulike interne 
logistikkprosesser for å sikre at materialer transporteres effektivt, 
sikkert og pålitelig i en bedrift. Integrering av hjul i en rekke 
logistikkprosesser med økt hastighet og høye krav til sikkerhet og 
ergonomi for medarbeidere betyr at dagens hjul ofte må være 
høyteknologiske produkter. Som leverandør av hjul og 
hjulkomponenter har vi fulgt denne utviklingen i en rekke bransjer i 
mange tiår. Med vår omfattende produktportefølje som hjulspesialist 
tilbyr vi en løsning for omtrent alle utfordringer.

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

Når vi utvikler kundespesifikke løsninger kan vi bruke vår 
mangeårige erfaring med utallige kundeprosjekter over hele 
verden. Flere velkjente produsenter av logistikkutstyr rundt 
om i verden, som gaffeltrucker, kransystemer, slepevogner 
og traller for ordeplukking, bruker Blickles produkter.

Industry 4.0

Robotikk
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Ergonomiske arbeidsplasser

I tide

Digitalisering

Førerløse transportsystemer

Bærekraft

Globale forsyningskjeder

Robotikk
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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 
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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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HELSE!
Bare friske medarbeidere er motiverte og effektive ansatte. Visste du at en dags sykefravær 
koster i snitt 5.000 kr? Dessverre er transportenheter med overdreven høy starte- og 
rullemotstand ofte årsaken til sykdomsrelatert fravær på grunn av muskel- og skjelettplager. 
På verdensbasis fører disse ofte til manglende arbeidsevne, alvorlig arbeidsuførhet, begrenset 
arbeidsevne og uførepensjonering (kilde: BAuA – Det føderale instituttet for helse og sikkerhet 
på arbeidsplassen) – noe som må håndteres, særlig i tider med mangel på erfarne 
medarbeidere. Den fysiske belastningen ved trekk og dytt kan enkelt reduseres ved å velge 
riktige hjul. Hos Blickle har vi jobbet med dette i mange år.

Lettere, enklere og med mindre innsats – slik holder 
du de ansatte friske og motiverte

ERGONOMI ER EN SUKSESSFAKTOR

Rullemotstand for forskjellige hjulbaner
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Testforhold: Verdiene er fastsatt under laboratorieomgivelser på et flatt, jevnt underlag, hjul med Ø 200 mm og kulelager.

Luftgummihjul Massiv gummi Elastisk massiv gummi Termoplastisk gummi Standard polyuretan

Termoplastisk polyuretan Premium polyuretan Nylon

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com
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Sammenligning av rulle- og svingmotstand 
til ulike polyuretanhjul (hjul Ø 200 mm)

Testforhold: Testing av nytt hjul i laboratorieomgivelser med en last på 
300 kg og identisk bøyle. 

• ALTH-serien
• Smal hjulbane
• Radius på hjulbane R300
• Hardhet på hjulbane 92 Shore A

• ALBS-serien
• Bred hjulbane
• Radius på hjulbane R90
• Hardhet på hjulbane 75 Shore A

• ALB-serien
• Smal hjulbane
• Radius på hjulbane R100
• Hardhet på hjulbane 92 Shore A

Standard polyuretan (Extrathane®)

Premium polyuretan (Besthane® Soft)

Premium polyuretan (Besthane®)

Svingmotstand 2,9 % 

Rullemotstand 0,9 % 

Svingmotstand 2,5 % 

Rullemotstand 0,8 % 

Svingmotstand 1,7 % 

Rullemotstand 0,7 % 

Hver dag melder rundt 4 % av alle ansatte i Tyskland seg syke 
(kilde: De tyske helsemyndighetene, BMG). Dette gir enorme 
kostnader for økonomien: 87,6 milliarder euro grunnet reduksjon i 
produksjonen (lønnskostnader) og 148,7 milliarder i brutto 
bearbeidsverdi i Tyskland i 2019 (kilde: Statista, BAuA). For et 
selskap betyr det at verdifulle medarbeidere mangler, prosesser 
forsinkes og de gjenværende medarbeiderne utsettes for mer press, 
og på den måten økes risikoen for ulykker og faren for mer 
sykefravær.

Ergonomi er svært viktig for oss. De ulike hjulbanene kan bidra til å 
hindre sykefravær på grunn av sykdom og dermed redusere 
følgekostnadene som skyldes fravær. Valg av riktig hjulbane kan 
redusere rullemotstanden med opptil 90 % (se grafikk), og 
grenseverdiene anbefalt av BAuA for langtidsbelastning kan nås med 
riktige hjul. Med Blickle Besthane®, Blickle Besthane® Soft, Blickle 
EasyRoll og Blickle SoftMotion har du valget mellom eksklusive 
hjulbaner som er spesialdesignede for lav rullemotstand og faste 
standarder når det gjelder rulle-, sving- og startmotstand selv med 
høy belastning.

Bedre Blickle

• Den rette hjulbanen forhindrer sykdomsrelatert 
fravær.

• Start- og rullemotstanden er avgjørende faktorer 
innen ergonomi.

•  Selv med tung last, setter hjulbanene våre 
standarden når det gjelder rulle-, sving- og 
startmotstand.

Vil du vite mer?  
Skann QR-koden og les om 
Blickles innovasjoner.
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NØYAKTIG 
UTTENKT
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 mange 
forskjellige 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.

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 mellom hjulbane, tykkelse på demping og mønster. I 
tillegg til egenskapene til de ulike hjulbanematerialene, spiller også 
måten de er festet til felgen på en viktig rolle i kvaliteten på produktet. 
Derfor blir hjulene og mønstrene deres testet mye under utvikling slik at 
vi kan garantere deg konsekvent høy kvalitet på lang sikt.

Blickle EasyRoll 
• 65 Shore A
• Gummi med høy ytelse
• Opptil 65 % lavere rullemotstand 

sammenlignet med standard massiv gummi

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

Intelligente hjulbaner for optimal ergonomi på arbeidsplassen
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Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Myk gummi med høy ytelse
• Opptil 55 % lavere rullemotstand 

sammenlignet med standard myk gummi

Blickle Besthane® Soft 
• 75 Shore A
• Polyuretan med høy ytelse, myk
• Opptil 25 % lavere rullemotstand  

sammenlignet med standard polyuretan

Blickle Besthane®

• 92 Shore A
• Polyuretan med høy ytelse
• Opptil 30 % lavere rullemotstand 

sammenlignet med standard polyuretan

IGR-instituttet for helse og ergonomi (IGR Institut für 
Gesundheit und Ergonomie e.V.) har tildelt Blickle 
Besthane®, Besthane® Soft og SoftMotion hjulserie 
kvalitetsstempelet som et «ergonomisk produkt». 
Hjul utstyrt med disse hjulbanene bidrar til en 
ergonomisk optimal varetransport. Testene som ble 
utført av IGR, var basert på standardene DIN 33 419 
/ EN ISO 15537.

Intelligente hjulbaner for optimal ergonomi på arbeidsplassen
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ERGONOMI ER MOTIVASJONEN

PSST!
Støybeskyttelse er beskyttelse av mennesket 

Støy kan føre til sykdom. Ingen arbeidsgivere, og ivertfall ikke innen intralogistikk, 
har råd til det. I intralogistikk er det imidlertid vanlig av varetransport har høye 
støyutslipp. Mange tror de må velge: Harde og derfor bråkete hjul med lite 
rullemotstand eller myke, stillegående hjul som er vanskeligere å dytte. Men det 
finnes en annen løsning, noe vi beviser hver dag.

Blickle Besthane® Soft

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Standard polyuretan

Plasthjul med myk 
gummidemping

Standard plasthjul

Blickle SoftMotion

Blickle Soft

Blickle EasyRoll

Massiv gummi

Standard polyuretan, 
injisert

Hard

Myk
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Obligatoriske tiltak i 
henhold til Direktiv 
2002/49/EC

Rullemotstand i % Støyutslipp i dB(A)
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Bedre Blickle

• Støy øker stress og risikoen for ulykker 
samtidig som ytelsen reduseres.

• Stillegående hjulbaner er også mer 
lettkjørte.

•  Blickle Besthane® Soft: Minimalt med 
støy, høy belastningskapasitet, lav 
rullemotstand. 

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

Støy på arbeidsplassen er ikke bare irriterende, det fører 
også til økt sykefravær. I Tyskland blir fire til fem millioner 
arbeidstakere utsatt for støy som er skadelig for hørselen 
deres (kilde: BAuA – Det føderale instituttet for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen). Dette fører til stress, 
konsentrasjonen ødelegges, risikoen for ulykker øker og 
ytelsen reduseres.

Valg av og hjul og hjulkomponenter spiller en viktig rolle i 
reduksjon av støyutslipp. Påstanden om at myke hjul skaper 
lite støy men har en høy rullemotstand har lenge fått stått 
uimotsagt, noe som lenge har plaget oss. Derfor har vi 
utviklet spesialisthjulbaner. Hjulbaner med lave støyutslipp, 
samtidig som de oppfyller en rekke krav når det gjelder 
belastningskapasitet, slitestyrke og rullemotstand. Det beste 
eksempelet på dette er Blickle Besthane® Soft hjulbane, som 
yter godt takket være lave støyutslipp, høy 
belastningskapasitet og lav rullemotstand (se grafikk).

Godkjenning fra IGR Institute for Health and Ergonomics ble 
gitt til Besthane på grunn av den ekstremt lave start-, rulle- 
og svingmotstanden til Blickles hjulbaneserie Besthane® og 
Besthane® Soft. Dette blir mulig på grunn av den høye 
elastisiteten i polyuretan-materialet. Dette materialet sørger 
for at nesten ingen energi går tapt når hjul med en Besthane® 
hjulbane er i bevegelse, noe som gjør det enklere å skyve og 
trekke en vogn.

Testforhold: Rullemotstand: Testing av nytt hjul i laboratorieomgivelser med en last på 300 kg, 
hjul med Ø 200 mm og identisk bøyle.
Testforhold: Støyutslipp: Gjennomsnittlige støyutslipp ved transport av metalldeler på gulv med 
sjakkmønster, vognvekt 300 kg, hjul med Ø 125 mm.
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1 VEIEN TIL SUKSESS 

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

Stillegående hjul Bedre manøvrerbarhet. Lavere rulle- og svingmotstand. 
Optimalisert fotbeskyttelse. Vi har til og med et standardprodukt som oppfyller 
alle disse kravene.

Bil- og motorproduksjon i Tsjekkia

SOFT MOTION – SUKSESSEN 
ER STILLEGÅENDE

Problemet: høye støynivåer 

Kunden er en tsjekkisk bil- og motorprodusent som tilhører et 
tysk bilkonsern. Med rundt 33 000 ansatte i Tsjekkia selger 
bilprodusenten godt over en million biler i året. Støynivået i 
fabrikken var ekstremt høyt. Selv om produksjonsvognene for 
intern transport av bildeler beveget seg over et jevnt betonggulv, 
ble dette forstyrret av regelmessig kjøring over ekspansjonsfuger 
med støpejernsrister. Hjulene som er brukt til nå er svertefrie, 

grå hjul av elastisk massiv gummi og hadde vært i bruk lenge. 
Gummibanene var relativt harde, så manøvrerbarheten var ikke 
optimal på grunn av den relativt høye rulle- og svingmotstanden, 
og støyen som ble produsert under transport overgikk de 
spesifiserte standardene for støy. I tillegg kom fotbeskyttelsen på 
hjulene i kontakt med gulvet når man kjørte over fugene, noe 
som reduserte levetiden til denne delen betydelig. En ny 



17

hjulløsning med betydelig lavere rulle- og svingmotstand samt 
en hjulbane med spesielt lave støyegenskaper ble derfor 
etterspurt. Klaringen til fotbeskyttelsen måtte være stor nok til at 
den ikke slo nedi ved kryssing av terskler.

Vår løsning fra standardutvalget
På grunn av de enestående dempende egenskapene og den 
merkbare støyreduksjonen med den myke gummibanen Blickle 
«SoftMotion» er Blickle-hjulserien ALES den optimale løsningen 
for dette bruksområdet. Banetykkelsen i 55 Shore A, som er 
permanent festet til aluminiumsfelgen, muliggjør spesielt 
stillegående kjøring og er svært elastiske, noe som betyr lav 
rullemotstand. Den robuste bøylen i Blickles LH-serie og den 
stabile fotbeskyttelsen i stål med bakkeklaring på 35 mm 
kompletterte det optimale hjulet for en løsning som oppfyller alle 
kravene fra kunden.

Resultatet 
I regelmessige driftstester kjennetegnes Blickle-hjulene i 
LH-ALES-serien av fremragende dempende egenskaper og 
betydelig forbedret rulle- og svingmotstand. Manøvrerbarheten 
er også blitt merkbart forbedret på denne måten.

Fotbeskyttelsen berører ikke lenger bakken ved kryssing av 
terskler. Hjulene og gulvet er beskyttet, noe som reduserer 
reparasjons- og utskiftingskostnadene. Sist, men ikke minst, er 
bilprodusenten også begeistret over den tydelig merkbare 
støyreduksjonen fra bruken av de elastiske myke gummihjulene 
Blickle «SoftMotion».
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GÅR OG GÅR 
OG GÅR ...

LANG LEVETID BETYR EFFEKTIVITET

Hvordan designer du lang levetid?  
Blickles hjulserie er designet for lang 
levetid og garanterer derfor en rask og 
lettkjørt materialflyt i intralogistikk. 

Fordi i disse bruksområdene er tid og fart penger. Men 
hjul er ofte akilleshælen. Derfor danner vi grunnlaget for 
lang og optimal funksjonalitet fra designstadiet. Hjulene 
våre er høyteknologiske produkter som oppfyller en 
rekke krav samtidig: høy hastighet, høy 
belastningskapasitet, god stabilitet, egnethet for en 
rekke overflater og designet for å tåle støt.
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Optimalisert for maksimal effektivitet:

Den perfekte forbindelse 
Forskjellige prosesser som vulkanisering, sprøytestøping eller pressing sikrer en 
god kontakt mellom felgen og hjulbanen. 

Dynamisk og svært slitesterk
Spesialhjulserie med dynamiske, svært slitesterke hjulbaner og optimalisert 
mønstergeometri forhindrer termisk overbelastning og muliggjør høy dynamisk 
belastning (høy fart).

Høy slitasjebestandighet
Slitasjen er redusert, noe som øker levetiden.

Høy motstandsdyktighet mot kutt og slitasje
Hjulbaner med høy motstandsdyktighet mot kutt og slagskader gir den beste 
motstanden mot eksterne faktorer som hindringer med skarpe kanter.

Hjulbaner med optimalisert rullemotstand
Spesialbaner med optimalisert rullemotstand muliggjør bedre energieffektivitet og 
reduserer den fysiske belastningen ved trekk og dytt.

Optimaliserte materialløsninger
Vann, varme, kulde, olje eller kjemikaler kan tære på hjulene.
Blickle tilbyr passende materialløsninger og overflatebehandlinger for felg og 
hjulbaner for stort sett alle miljøforhold.

Blickles eget inspeksjons- og testlaboratorium
All informasjon om belastningskapasitet bekreftes i Blickles inspeksjons- og 
testlaboratorium med avanserte systemer, eller ved unormale hjulstørrelser, 
beregnet ved hjelp av matematiske utregninger.

Nøyaktige kulelager og maskinproduserte kulebaner
Nøyaktige kulebaner og bruk av nøyaktige kulelager sørger for optimal drift. 
Spesielt utformede kulebaner for kulelager garanterer førsteklasses koaksiale 
egenskaper.

Robuste og forsterkede felger
Optimaliserte felger er en viktig del av alle våre produkter. Materialer av høy 
kvalitet og utprøvd design sørger for pålitelig bruk.

Bedre Blickle

• Det riktige produktet for ethvert bruksområde.

• Vi holder øye med alle aspekter. 

•  Høyteknologisk ned til siste detalj.

1
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SOLID DESIGN BETYR EFFEKTIVITET

Tid er penger. Raske, problemfrie prosesser og 
prosedyrer er en viktig suksessfaktor for firmaet ditt. 
En viktig komponent: svært robuste Blickle-bøyler, 
som tåler selv de høyeste hastighetene.

KAN IKKE 
ØDELEGGES

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com
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I tillegg til spesiallagrene og optimalt feste mellom felgen og 
hjulbanen, er det som er mest viktig den unike 
bøyleteknologien som gjør at vi kan tilby optimale løsninger 
som kan tas i bruk raskt. Fordi presisjon og slitestyrke er 
forutsetningene for problemfrie prosesser i intralogistikk.

Med over 60 hjulbøyleserier har vi alltid en for ethvert 
bruksområde. Unike produksjonsprosesser, som dynamisk 
montering av svingkranser eller spesialdesign med herdede 
lagerbaner i svingkransen, sørger for at Blickle-hjul setter 
standarden i mange bruksområder for intralogistikk. Blickle LH 
og LS bøyleserien er normen i sektoren for tung belastning. All 
teknisk informasjon er selvfølgelig testet i henhold til gjeldende 
standarder og i enkelte tilfeller mer enn det i Blickles 
testlaboratorium. Presisjonskomponentene sikrer den laveste 
toleransen – bare «Made in Germany» og «på sitt beste».

Holdbarhet i alle vektklasser

• Levetid over gjennomsnittet takket være den dynamiske 
monteringsmåten som brukes til svingkransen.

• Høy stabilitet takket være dobbelt kulelager i svingkransen.

Bøyle med standard svingkrans

Belastningskapasitet på 
opptil 600 kg

• Særlig bestandig mot støt og slag på grunn av spesialformede og 
herdede lagerskåler.

• Svært holdbar selv ved tung last og høye hastigheter.

Bøyle med herdede lagerskåler

• Maksimal stabilitet selv ved ekstreme belastninger og aksiell belastning 
samt ved høye hastigheter.

• God korrosjonsbeskyttelse gjennom galvanisering og gulpassivering.

Herdede bøyler for tung belastning med presisjonslagre

Belastningskapasitet på 
opptil 1 000 kg 

Belastningskapasitet på 
opptil 30 000 kg
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2 VEIEN TIL SUKSESS 

Lav installasjonsvekt med ekstremt høy belastningskapasitet og pålitelighet:  
Tilpasset løsning for automatiserte kjøretøy (AGV) Grenzebach L1200S.

Spesielle krav krever godt samarbeid
I tillegg til det omfattende standardutvalget, produserer Blickle også en rekke ulike spesialløsninger. Grenzebach Maschinenbau GmbH, 
leverandør av en rekke nyskapende automatiseringsløsninger, er en teknologisk leder i mange forskjellige markeder. Deres automatiserte 
transportløsninger omfatter det automatisk styrte kjøretøyet Grenzebach L1200S, som bruker hjul fra Blickle. Kjøretøyet beveger seg under 
enheter som pulter, vogner, rammer og hyller, løfter dem opp og transporterer dem til en bestemt destinasjon. AGV-en kan håndtere opptil 
1,2 tonn med lasten i hvilken som helst retning. Den kan også rotere på stedet.

I tett samarbeid med produktutviklerne i Grenzebach ble det skapt en løsning på designkontoret vårt som passet perfekt til kravene. Hjulene 
måtte ha høy belastningskapasitet og lav installasjonshøyde. Dette førte til at kunden gikk for for LSD-ALTH: solid, stålsveiset svingkrans, 
minimal høydetoleranse som er uunnværlig for det ekstremt kompakte installasjonsområdet, dobbeltmonterte hjul, passende for belastning 
opptil 600 kg i samarbeid med lav svingmotstand. Begge hjulene bruker den massive Blickle Extrathane polyuretanbanen med en hardhet  

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com
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DET FINNES ALLTID 
EN LØSNING

Fra spesialisten til spesialisten:

på 92 Shore A. Dette holder rullemotstanden lav, minimerer abrasjonen og gir en særlig høy motstandsdyktighet mot kutt 
og oppriving. En antistatisk variant beskytter mot elektriske utladninger.

Drivhjulene på AGV-en må være særlig slitesterke, samtidig som de også gir god driftsytelse i et lite, forhåndsdefinert 
område. Vår løsning: GBA 178x50/8, et spesialisert drivhjul med spesialisert flensgeometri. Den førsteklasses 92 Shore A 
Blickle Besthane®-hjulbanen er støpt fast på støpejernsfelgen.  
Hjulet er ekstremt slitesterkt og har lav rullemotstand, noe som øker energieffektiviteten. Hjulet og drivhjulet fra Blickle 
gjør at enheten kan brukes hele døgnet. Den smarte teknologien og det dobbeltmonterte hjulet jobber sammen for å 
garantere en plassbesparende svingradius på under 1 meter.

«Blickle implementerer raskt og fleksibelt 
spesialløsninger som beviser at de virker i 
kundenes daglige bruk.»

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

PÅLITELIGE BREMSER FOR BEDRE SIKKERHET

Sikkerhet er første prioritet hos oss

Vi ønsker at bruken av hjulene våre skal skje uten ulykker. Du kan derfor stole på to ting med 
produktene våre: Hvis du må bremse, kan det gjøres raskt, og hvis du parkerer noe, forblir det 
parkert – selv i farlige situasjoner.

I henhold til den tyske loven om ulykkesforsikring (DGUV) var det mer enn 36 000 ulykker i intern 
logistikktransport i Tyskland i 2019, med andre ord, mer enn 150 per arbeidsdag. Vi kan redusere 
dette tallet. Som en partner når det gjelder sikkerhet, har vi en rekke forskjellige parkeringsenheter 
og bremser i sortimentet vårt. Dette omfatter det riktige produktet for ethvert bruksområde.

Blickles stoppmekanismer og bremser er ikke bare testet i henhold de europeiske hjulstandardene 
DIN EN 12526-12533, de er også tilpasset den respektive hjulbanen. Ettersom de er designet for å 
være ekstremt slitesterke, kan du stole på dem i lengden.

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

Mest brukt ved middels eller lav 
belastning, enkel og ergonomisk 
betjening som krever lite kraft.

Blickle-hjul og svingkransbrems 
«stop-fix» (-FI)
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STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

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

BEST PÅ SIKKERHET
Stopp betyr å stoppe umiddelbart og trygt. Det er ingen feilmargin med bremser og 
parkeringsbremser. Du må kunne stole på dem, særlig i farlige situasjoner. Dette 
krever både sikkerhet på arbeidsplassen og sunn fornuft. Du vet selv best om 
ulykkesrisikoen i intralogistikk. Fra elektrisk støt til merker, alt er inkludert. I henhold 
til den tyske loven om sikkerhet og helse på arbeidsplassen (ArbSchG), har du en 
forpliktelse til å «vurdere arbeidsforholdene ut fra sikkerhet på arbeidsplassen og 
jobbe med forbedringer i helse og sikkerhet», slik det sies på en treffende måte av 
foreningen for metallarbeidere. 

Kan vi gi deg aktiv hjelp?

Et fast låsesystem (friksjons- og 
formlåsing) sørger for enkel betjening 
og kontinuerlig tilgjengelighet.

Samtidig låsing (friksjons- og 
formlåsing) av to eller flere hjul ved 
hjelp av en spak som krever lite kraft 
ved låsing og opplåsing.

Høy bremseeffekt takket være 
bremsesko, som er beskyttet mot 
korrosjon og skitt.

Blickle-hjul og svingkransbrems 
«ideal-top» (-IS)

Blickle-sentralbrems 
«central-stop» (-CS)

Blickle trommel- og  
dødmannsbrems (-TB og -TM)

Robust, justerbar design for middels og 
høy belastning med særlig høy 
holdekraft (friksjonslåsing).

Blickle-hjul og svingkransbrems 
«stop-top» (-ST)
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FORHINDRE STATISK ELEKTRISITET

HJULENE VÅRE HAR EN LEDENDE 
FUNKSJON
Vi kjenner alle til problemene med statisk elektrisitet – friksjon skaper spenning som 
vil utlades et sted. I intralogistikk er ikke dette bare smertefullt for operatøren, men 
det kan også være skadelig for varene som transporteres. Elektrisk ledende hjul 
leder elektrisitet sikkert ned i bakken. 

Det er «bare» fysikk
Friksjon skaper elektrisk lading – elektrisk 
potensial genereres når transportutstyret 
eller operatøren kommer i kontakt med 
bakken. Vognen og/eller operatøren får 
deretter elektrisk spenning. I de verste 
tilfellene blir denne spenningen utladet på 
operatøren eller varene som transporteres. 

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

HJULENE VÅRE HAR EN LEDENDE 
FUNKSJON

Noe kan gjøres med fysikken 
Det at hjulene er ledende, beskytter mennesker og transporterte 
varer mot ukontrollerte statiske utladinger. Den statiske 
elektrisiteten lades ut mot bakken via hjulene. Blickle tilbyr en 
omfattende portefølje av elektrisk ledende hjul og på den måten 
løsninger for nesten alle hjulseriene. 

En kort merknad til alle som er interessert i teknologi: 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. Den relevante standarden 
er: DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

Må ikke tas lett på: Gnister 
Risikoen for elektrisk støt på operatøren eller varene som blir 
transportert på vognen må ikke undervurderes. Det elektriske 
støtet for mennesker er veldig kort, men ved 3 000 volt eller mer, 
er det også smertefullt. Hvis varene som blir transportert består 
av elektroniske enheter, kan man ikke utelukke permanente 
skader. Den største faren er imidlertid faren for eksplosjoner i 
risikoområder som skyldes ukontrollerte utladninger i form av 
gnister. 

Unikt konsept: 
Som regel har elektrostatisk ledende gummihjul en 
svart hjulbane som er krittholdig. Blickle har utviklet 
antistatiske hjul med fleksible gummihjul i en svertefri, 
grå variant. ALEV...-SG-AS-serien har en maksimal 
avledningsmotstand på 107 Ω og en hardhet på 65 Shore A 
og etterlater ingen merker ved bruk. Særlig i bransjer med 
høye hygienekrav kan man spare enorme mengder tid og 
kostnader til rengjøring. 
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INTERVJU

SIKKERHET FØRST
ROLF HÖLLE · Sjef for utvikling og design

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

«Hver del av industrien har sine egne 
karakteristikker og krav. I intralogistikk er fokuset i 
økende grad på ergonomi og pålitelighet.»

Hvor viktig er designavdelingen hos Blickle? 
Som designere har vi en viktig rolle i 
produktutviklingsprosessen. Vi er ikke bare ansvarlige for 
den tekniske utviklingen, vi bærer også kostnadsansvaret 
for økonomien i produksjonen av produktene. 
Hovedoppgavene våre omfatter, på den ene siden, 
utviklingen og utformingen av nye produkter, og på den 
andre siden, optimalisering av eksisterende produkter. 
Rundt 50 medarbeidere jobber i designavdelingen i hvert av 
de sju spesialområdene. I hvert spesialområde knyttes 
produktdesignet til det tilsvarende produksjonsutstyret. I 

Hva gjør Blickle når det gjelder sikkerhet? Hvordan 
garanterer dere påliteligheten og sikkerheten til 
Blickle-produkter fra designstadiet?
Standardkravene for sikkerhet kommer fra standardene for 
hjul, som Blickle også er en aktiv bidragsyter til gjennom 
deltakelse i komiteer. Det er en økende trend at vi ikke bare 
tilbyr et produkt, men at kunden ønsker å komme med 
innspill gjennom felles utvikling. I slike tilfeller bidrar vi 
gjerne med vår kompetanse og tar ansvar for resultatet. For 
å sikre fokus på sikkerhet fra starten av, involverer noen 
kunder, for eksempel bilutviklere, oss i utviklingsprosessen 
fra et tidlig tidspunkt. Vi er ikke bare ansvarlige for utvikling 
av hjulene, men også hele understellet. I dette feltet er vi 
ansett som svært kompetente og pålitelige, ettersom vi har 
mye erfaring. Denne erfaringen gjør at vi kan designe de 
individuelle komponentene i understellet på en slik måte at 
det fungerer sikkert i det ferdige produktet. Ettersom vi 
kjenner til alt i produktutviklingen og produksjonen på 
designstadiet, kan vi aktivt sette sikkerhet i førersetet og 
bidra til å skape trygge fremgangsmåter.

Hva er forskjellen på design av spesialløsninger 
sammenlignet med serieproduksjon?
Vi mottar nesten 1 500 utviklingsbestilinger hvert år, fra 
små tilpasninger til helt nye produkter. I motsetning til 
intern utvikling, er spesialløsningene kundedrevet, dvs. 
kunden definerer ønsket bruksområde i form av et 
spesifikasjonsskjema. På grunnlag av dette designer vi en 
løsning for kunden. Denne kontrolleres av kunden og testes 
ofte direkte med testversjoner. Generelt kan man si at 
Blickle er en del av kundens utviklingskjede. Serieproduksjon 
er imidlertid basert på kravene fra forskjellige 
markedssegmenter. Basert på dette skapes et nytt produkt 
sammen med produksjonsledelsen. Deretter blir designet 
definert, vanligvis i samarbeid med en ekstern designer, 
særlig når det gjelder design og plasthjul. Den resulterende 
prototypen blir deretter optimalisert videre i en 
lanseringsprosess av produktledelsen, salgs- og 
toppledelsen og deretter lansert.

det klassiske området for hjuldesign, er vi avhengige av vår 
interne kunnskap. På andre områder, som ny teknologi, er 
vi avhengige av eksterne institutter og leverandører som gir 
oss kunnskap under utviklingsprosessen.

Hvilke spesielle krav er det til hjul som brukes i 
inralogistikk?
Hver eneste bransje har sin egne karakteristikker og krav. I 
intralogistikk er fokuset i økende grad på ergonomi. 
Samtidig er det ofte en kombinasjon av manuell flytting av 
logistikkenhetene og trekking over lange avstander, som 
medfører høye dynamikkrav Oppgaven vår er å kombinere 
begge og gjøre operasjonen så ergonomisk som mulig for 
operatøren. Det er selvfølgelig andre utfordringer i bransjen, 
som lav komponenthøyde sammen med kapasitet for høy 
hastighet og høy belastning. I tillegg må hjulene være 
ekstremt pålitelige. Logistikkenhetene brukes ofte i 
operasjoner med tre skift i intralogistikk. Hjulene må 
fungere vedlikeholdsfritt under disse forholdene i mellom 
fem og sju år.
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Hvordan vil fremtidens designavdeling se ut? Hvor vil 
fokuset være sammenlignet med i dag?
I en rekke år har det vært tydelig at trenden heller mot 
simulering. Den klassiske tilnærmingen med å designe, 
bygge prototyper, modifisere og lansere dem er svært 
tidkrevende og kostbar. I tillegg til styrkeberegninger brukes 
simuleringer også til designproblemer ettersom mange 
visuelle aspekter kan representeres raskt og pålitelig med 
3D-skrivere. Ved å integrere simuleringer i 
produksjonsprosessen kan vi forutse og beregne adferden 
til produkter relativt nøyaktig. Dette gjør at vi kan 
fremskynde utviklingsprosessen generelt og implementere 
kundekrav nøyaktig. Det viser seg at ytelseskravet på 
produktet blir stadig høyere. For eksempel industrivogner 
hvor elektrisk drift blir mer og mer kraftig. Dette fører til 
høyere belastning på hjulene når det gjelder hastighet, 
trekkraft og slitestyrke. I tillegg er det økende 
oppmerksomhet rundt ergonomi og behovet for hjul og 
hjulkomponenter med optimalisert rullemotstand. En annen 
trend er intelligente løsninger basert på elektrisk drift. 
Elektrisk drift bør gi hjelp når menneskelig styrke ikke 
lenger er nok.

Hva var den mest spennende utfordringen deres?
Jeg er alltid begeistret for variasjonen i bruksområdene. Vi 
er representert i bransjer der du ikke forventer å finne 
Blickle. Fra klekkerier med et laboratorielignende miljø og 
høye krav til renslighet i fasilitetene til hjul og 
hjulkomponenter for melkesystemer og lagerroboter som 
krever høy ytelse. Selvfølgelig er simuleringen og 
implementeringen av hjul og hjulkomponenter med en 
belastningskapasitet på flere hundre tonn for 
vindkraftindustrien også et høydepunkt.

Erfaringen gjør at vi kan designe de individuelle komponentene i 
understellet slik at de fungerer sikkert til det tiltenkte bruksområdet. 
Ettersom vi kjenner til alt i produktutviklingen og produksjonen på 
designstadiet, kan vi aktivt sette sikkerhet i førersetet og bidra til å 
skape trygge fremgangsmåter.

Sikkerhet på arbeidsplassen på høyeste nivå: Svingbare og 
faste hjul med trommel- og dødmannsbremser fra Blickle. 



3 VEIEN TIL SUKSESS 
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Svært slitesterke under de mest krevende 
forholdene 
HYDRO SYSTEMS KG er en global leder i markedet for maskineri og 
utstyr som brukes til vedlikehold, reparasjon og montering av sivile 
og militære luftfartøy. HYDROs standarder er krevende ettersom 
mesteparten må tåle belastning på flere tonn. I mange tilfeller må de 
også håndtere høye temperaturer, UV-stråling og ujevnt underlag. 
Hver eneste komponent må kunne tåle disse røffe forholdene.

Tilpasset for bedre sikkerhet 
Dette kan også ses i et stativ for jetmotorer, som brukes til å sette 
på plass igjen de enorme turbinene i flyet etter vedlikehold og 
reparasjoner. Utstyret transporterer motorene trygt slik at de er 
i rett posisjon for montering. Dette gjør stabilitet like viktig som 
manøvrerbarhet på et ujevnt underlag. HYDRO hadde litt problemer 
med hjulene de brukte. Særlig tapet av fremdrift på grunn av 
rullemotstanden på hjulbanene de brukte var et problem for HYDRO. 
Hjulene ble fort slitt og kunne ikke lenger brukes.

Mer pålitelig og kostnadseffektiv enn før 
Vi utviklet et eget dobbeltmontert hjul for HYDRO ved å benytte hjul 
for ekstra høy belastning i GTH-serien. Disse har en ekstra sterk felg 
laget av grått støpejern og en Blickle Extrathane® polyuretanbane av 
høy kvalitet. Hvert stativ bruker fire sveisede dobbeltmonterte hjul 
for å sørge for at de tunge motorene flyttes trygt og sikkert, selv på 
ujevne underlag. 

Hjulene er også utstyrt med retningssperre. Svingkransen kan låses 
i en retning med en låsepinne slik at lasten kan transporteres i riktig 
retning. Når stativet kommer bort til flyet, bidrar de svingbare hjulene 
til å plassere motoren med presisjon.  
Radstop-hjulbremsen sørger for ekstremt høy bremsestyrke for å 
holde stativet sikkert og stabilt under monteringen, selv med tung 
last. Dette gjør arbeidet mye enklere og tryggere. HYDRO er svært 
imponert over løsningen fra Blickle. Hjulene flytter motorene med 
pålitelighet og presisjon. De lange serviceintervallene fjerner behovet 
for langvarige og dyre monteringstider. I tillegg kunne Blickle starte 
produksjonen mer kostnadseffektivt enn produktet som ble brukt 
tidligere. 

Tunge laster og ugjestmilde omgivelser – hverdagen for vedlikeholds-, 
reparasjons- og monteringsløsningene fra HYDRO og vanlige forhold for våre hjul 
for tung belastning. 

VI FLYTTER TING SOM  
DERETTER TAR AV 

Luftfartspesialisten HYDRO 
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MOBILITET: OVER ALT
FORDELER FOR DEG

Blickle-hjul spiller en viktig rolle i en rekke ulike 
interne logistikkprosesser for å sikre at materialer 
transporteres effektivt, sikkert og pålitelig i en bedrift. 
Hjul som brukes til dette formålet, er underlagt en 
rekke krav på grunn av de betydelige forskjellene på 
de logistiske prosedyrene i ulike sektorer og 
produksjonsprosesser. Vi leverer et unikt utvalg av 
produkter, og har en løsning for så å si alle 
bruksområder. Beslutningen om å gå for Blickles 
produkter er delvis basert på «Made in Germany»-
holdbarheten. En annen faktor er at Blickle-hjul sikrer 
fra starten at logistikkprosessene er raske, trygge 
(forebygging av ulykker) og kostnadseffektive 
(totalkostnad). Blickle-produkter reduserer den fysiske 
belastningen på operatører som trekker eller skyver 
tung last, og gjør logistikkprosessene mer 
ergonomiske.

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

I riktig retning
Retningssperre på hjulet sørger for 
optimal retningsstabilitet på vognen. 

Elektrisk ledende  
varianter for beskyttelse 
mot elektrisk utladning.

Omfattende portefølje av 
hjul for tung belastning 

som tåler belastning 
på opptil 100 tonn. 

Blickles dobbeltmonterte 
hjul sørger for 

manøvrerbarhet, selv 
på små områder.

Med ulike hjulbaner 
oppnår Blickle-hjul 

betydelig støyreduksjon. 

Stort utvalg varme- og 
kuldebestandige hjul i 
temperaturområdet 

fra -100 °C til +600 °C. 

Spesialserie med høy 
motstandsdyktighet 
mot kjemikalier og 
rengjøringsmidler. 

Spesielle lettvektshjul 
fra Blickle reduserer 

risikoen for skjelett- og 
muskelplager ved 

trekk og dytt.

Blickle kompakthjul har 
en belastningskapasitet 

på opptil 1 750 kg per hjul 
med særlig lav høyde og 
hjuldiameter fra 35 mm. 
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Den generelle kvaliteten kommer fra samspillet mellom detaljene:  
Intelligent design, materialer av høy kvalitet, nøye utført håndverk og en ubetinget 
forpliktelse til perfeksjon gjør produktene våre unike.

Hastighet
Blickle-hjul med høy dynamisk belastningskapasitet 
muliggjør rask materialflyt. 

Svertefri 
Blickle-hjul med svertefri hjulbane 
holder gulvene rene og uten merker.

Skånsom mot gulvoverflaten
Blickle-hjul med lavere overflatetrykk er 
særlig skånsomme mot gulvet.

Beskyttelse av transportvarer
Hjul med fjæring fra Blickle sørger for problemfri 
kjøretur over ujevne underlag og beskytter dermed 
produktene som blir transportert. 

Beskyttelse mot skader
Blickle-fotbeskyttelse hindrer skader 
forårsaket av hjulet.

Korrosjonsbeskyttelse
Blickles komponenter i rustfritt stål og 
med forsegling beskytter mot korrosjon.
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4 VEIEN TIL SUKSESS 

Felles suksess på markedet
Både i industrien og detaljhandelen øker antall selvkjørende transportsystemer i intralogistikk. Samtidig er vanlige jekketraller svært 
vanlige og danner fortsatt ryggraden for intern transport. På den ene siden er blir kravene til disse kjøretøyene og de individuelle 
komponentene mye mer krevende og komplekse. På den andre siden er utviklingskapasiteten og budsjettene svært begrenset hos mange 
OEM-er og tiden fra idé til produktet er på markedet for nye kjøretøy blir kortere og kortere. Derfor er det enda viktigere å ha en passende 
samarbeidspartner som har omfattende kunnskap, som er fleksibel og rask og som du kan stole 100 prosent på, selv når tiden er knapp. 
Med Blickle har du en slik partner som har et stort utvalg standardkompontenter laget av en rekke forskjellige materialer som har vist at de 
fungerer enestående i markedet i mange år.

Kravene til produktene øker, markedet blir raskere og samtidig krymper 
utviklingsbudsjettet? Det er på høy tid å få en pålitelig, vellykket partner ombord. 

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

Utstyrsprodusent

VELLYKKEDE SAMARBEID: 
NÅR KOMPETANSEN 
STYRKER HVERANDRE 
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VELLYKKEDE SAMARBEID: 
NÅR KOMPETANSEN 
STYRKER HVERANDRE 

I flere tiår har vi utviklet en rekke løsninger for intralogistikk sammen med 
nesten alle OEM-er i bransjen. Uansett om markedet krever mindre hjul som 
samtidig tåler høyere belastning eller høyere fart med mindre energiforbruk, 
sørger et rutinert team av utviklere med spesialister fra de respektive områder 
for at både OEM-er og sluttbrukere kan stole på den best mulige løsningen. Blickle 
karakteriseres ikke bare av enorm fleksibilitet når det gjelder optimalisering av 
hjulets geometri, reduksjon av støyutslipp eller produksjon av energieffektive 
gummiblandinger, vi oppfyller også brukernes behov ved å finne de riktige 
svarene på komplekse spørsmål gjennom utviklingsarbeid.
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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-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

BLICKLE. BEST IN
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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).

>  Høy andel kundespesifikke løsninger.

>  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 1500 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 18 heleide salgsselskaper i Europa, 
Nord-Amerika, Asia og Australia samt salgspartnere over 
hele verden, sørger vi for at de internasjonale kundene våre 
blir godt tatt vare på.
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VÅR VERDEN AV 
INTRALOGISTIKK

LØSNINGER FOR INTRALOGISTIKK

Mobilitet i alle kanaler
Se over 30 000 mobilitetsløsninger: Be om 
katalogen vår eller prøv produktfinneren på 
www.blickle.com

Blickle-løsninger for intralogistikk · www.blickle.com

For enkel manøvrerbarhet i intralogistikk

For lang serviceintervall for 
industrivogner

For særlig vanskelige 
driftsforhold

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

For maksimal kjørekomfort, 
beskyttelse av gulv og støyreduksjon
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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. 

Unike løsninger for intralogistikk som setter en ny standard for ergonomi, sikkerhet og 
effektivitet på arbeidsplassen. 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.

For komfortabel og sikker 
parkering og bremsing

For små installasjonssteder 
og høy belastning

For sikker transport av 
sensitive varer

For driv av alle typer



PERFEKT 
ERGONOMI

Flytting av tung last sikkert og enkelt

Blickle ErgoMove®

Produktfordeler:
• Elektrisk drift, styre- og bremsehjelp for laster 

opptil 4 000 kg
• Optimal betjening av traller uansett vekt
• Omfattende sikkerhetsfunksjoner
• Tilgjengelig døgnet rundt
• Intuitiv betjening
• Plug & play

Blickle Norge AS · Varnesveien 34 · 3189 Horten
Telefon +47 33 08 49 20 · E-post salg@blickle.no · www.blickle.no
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