
we innovate

Přesnost
Tichost chodu i při 
vysoké rychlosti

Výkonnost
Inovativní materiály 
a konstrukce pro 
nejvyšší jízdní výkon

Efektivita
Rychlejší materiálové 
toky pro vyšší objem 
výroby
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JUST BETTER
Kolo je jedním z nejdůležitějších vynálezů lidstva.
  
Jednoduchý základní princip byl neustále vylepšován. Dnes jsou kola a kladky špičkovými výrobky, které 
zajišťují mobilitu v nejrůznějších odvětvích. 
 
Rodinná firma Blickle se během pouhých dvou generací vypracovala z malé řemeslné provozovny na 
předního světového výrobce koleček a kladek. U nás má pokrok tradici. Naše jednání se zakládá na 
hodnotách, jako je důvěryhodnost, spolehlivost, inovační síla a zodpovědnost, formované po celá 
desetiletí. Při tom klademe největší důraz na blízkost zákazníkům, a proto stojíme našim zákazníkům po 
boku jako kompetentní partner v nejrůznějších oblastech použití. Dnes se více než 1 200 zaměstnanců po 
celém světě stará o to, aby se kolečka a kladky Blickle „Made in Germany“ používala všude tam, kde je 
požadována mobilita. Tyto výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, bezúdržbovostí, dlouhou životností 
a rychlou dostupností.

Oblastí použití s neustále se zvyšujícími požadavky na kola a kladky v dopravníkových systémech. Jed-
ná-li se o přepravu osob, zboží nebo strojů, musí být v souladu s těmito požadavky přemísťována stále 
větší břemena stále vyššími rychlostmi, a to s mimořádnou spolehlivostí a často i v trvalém provozu.  
Tento úkol je možné zvládnout pouze s vynikající technologií. Výrobky značky Blickle se používá všude 
tam, kde obzvláště záleží na efektivitě, výkonnosti a přesnosti. V tomto časopise se dozvíte o inovativních 
řešeních, která jsme vyvinuli pro nejrůznější obtíže vyskytující se v oblasti dopravníkových systémů.

Přeji vám příjemnou četbu a zajímavé postřehy.

Reinhold Blickle
Jednatel společnosti

PS: Těšíme se na všechny nové výzvy. Kontaktujte nás. 
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DOPRAVNÍKOVÝM SYSTÉMŮM  
DOBŘE ROZUMÍME

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY 
HÝBOU SVĚTEM 
To, co dříve představovalo pouze eskalátor, jednoduchý dopravníkový pás nebo obyčejný 
vysokozdvižný vozík, je dnes důležitým článkem celosvětově propojeného dodavatelského 
řetězce. Bez dopravníkových systémů by se svět zastavil. Zároveň se v důsledku používání 
robotiky a automatizace nesmírně zvýšily také nároky kladené na výkon a kapacitu 
dopravníkových systémů – a tím i požadavky na prvky, které jsou pro zajišťování pohybu 
klíčové: kola a kladky. Dnešní dopravníkové systémy představuje high-tech systémy, které 
umožňují plynulé fungování složitých globálních toků zboží. Dopravníkové systémy zajišťují 
pohyb. Osob, zboží a strojů. 

Pomyslíme-li na to, jaké požadavky musí dopravníkové systémy 
v dnešní době splňovat, musíme s nejvyšším respektem sme-
knout klobouk před technickými řešeními, které za nimi stojí. 
Důležité je zejména to, aby vše trvale fungovalo – za nejrůzně-
jších klimatických podmínek, v nepřetržitém celoročním provozu. 
Vyžadují se dlouhé doby chodu spolu s vysokou spolehlivostí, 
neustále se zvyšuje objem přepravovaného zboží, je nutné stále 
rychleji přemísťovat stále větší břemena při stále kratších dobách 
taktů. Výše, rychleji, dále – pouze systém, který ve stejné míře 
splňuje všechny tyto požadavky, může pracovat efektivně 
a dokáže držet krok s rychlostí pohybu zboží na moderních trzích.

Dopravníkové systémy by přitom nemohly existovat bez kol a kla-
dek. Tato základna musí být nejen vysoce odolná, ale i použitelná 
takovým způsobem, který se dá považovat téměř za zázrak. Jsou 
na ni totiž kladeny vůbec nejvyšší nároky na efektivitu, výkonnost 
a přesnost. A to je výzva, kterou se ve společnosti Blickle každo-
denně zabýváme. Rychleji, výše, dále, spolehlivěji, specifičtějším 
způsobem, při delší životnosti, přesněji – to je náplň každého pra-
covního dne našich oddělení vývoje, konstrukce a výroby.
Při tom je důležité, abychom měli povědomí o dění v oboru a vždy 
k dispozici aktuální informace o situaci a trendech. Postupem 
času jsme získali rozsáhlé odborné znalosti v téměř všech oblas-
tech použití dopravníkových systémů. 

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com

Moderní intralogistika by byla bez vysoce výkonných dopravních systémů 
nepředstavitelná. Přemísťování, přeprava, vedení, zabezpečování, pohánění, 
brzdění, zrychlování, tlumení, odklánění, podepírání nebo snižování hluku – 
Blickle se dokáže vypořádat se všemi těmito požadavky.
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Ať už jde o jeřábové systémy,  
regálové zakladače, výtahy, třídicí zařízení nebo  
už zmíněné eskalátory, dopravníkové pásy nebo vysokozdvižné  
vozíky – rozsah oblastí využití kol a kladek značky Blickle je téměř 
neomezený. Přemísťujeme osoby, zboží a stroje o hmotnosti do 100 tun.  
Náš sortiment zahrnuje vodicí rolny, hnací kola, zátěžová kola a kola s nákolkem v 
nejrůznějších provedeních a rozměrech. Pro návrh individuálních řešení jsou na celém 
světě připraveny naše týmy odborníků s dlouholetými znalostmi a zkušenostmi 
získanými při realizaci nesčetných zákaznických projektů.

Dopravníkové pásy, zvedací 
technika / svislé dopravníky, 
visuté dráhy, jeřábové sys-
témy a pozemní manipulační 
prostředky – ve všech těchto 
oblastech se na profesionální 
úrovni používají výrobky 
značky Blickle.
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VISION / MISSION

Dr. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Jednatelé společnosti

TO BE THE BEST WHEEL AND 
CASTOR MANUFACTURER TO 
WORK WITH  

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Chceme být nejlepší. Ve výrobcích a řešeních, ve službách 
a partnerství, v oblasti výzkumu a inovací. Ve spolupráci 
s našimi zákazníky vyvíjíme vysoce kvalitní, trvanlivá, 
pohodlná a inovativní řešení koleček a kladek, aby lidé 
na celém světě mohli bezpečně, efektivně a ergonomicky 
přepravovat libovolné zboží, stroje a zařízení.

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

BEHIND THE SCENES
NÁZOR TÝMU ODBORNÍKŮ SPOLEČNOSTI BLICKLE NA TRENDY V  OBLASTI DOPRAVNÍKOVÝCH 
SYSTÉMŮ
Požadavky kladené na kola a kladky bývají v oblasti dopravníkových systémů často velmi složité a rozsáhlé. Proto často neexistuje standardizované 
řešení a je zapotřebí co nejvhodnějším způsobem přizpůsobit kola a kladky  konkrétní oblasti použití a individuálním požadavkům. Cestou k dosahování 
optimálních výsledků, které můžeme nabízet našim zákazníkům, je úzká vzájemná spolupráce různých oddělení od produktového managementu, 
konstrukce a provozu přes přípravu a řízení výroby až po odbyt. Odborníci ze společnosti Blickle Michael Haug (vedoucí výroby dopravníkové techniky), 
David Vogelmann  (vedoucí prodeje), Thomas Zimmer (vedoucí oddělení konstrukce kol pro vysoké zatížení), dr. Yannic Gross (vedoucí týmu vývoje 
polyuretanu) a Marc Braschler (vedoucí oddělení výroby polyuretanu) nám při rozhovoru umožnili nahlédnout do jejich každodenní práce.

Díky čemu je společnost Blickle uznávaným specializovaným 
výrobcem v oblasti dopravníkových systémů?

Thomas Zimmer: Zde je zcela jasně podstatným faktorem 
rozmanitost našich materiálů. Jsou-li například kladeny především 
požadavky  na klidný běh a  na snižování hlučnosti, volíme pro 
běhoun měkčí materiál. Tvrdší materiály se naproti tomu používají, 
když je potřeba dosáhnout vysoké přesnosti vedení pohybu. Naše 
široké portfolio různých materiálů pokrývá jakékoli požadavky 
našich zákazníků.

Dr. Yannic Gross: Tento vývoj dospěl už tak daleko, že v oblasti 
polyuretanových kol máme také materiálové směsi podle 
specifických požadavků zákazníků. Prostřednictvím chemického 
složení tak dosahujeme naprosto přesných vlastností běhounů, 
které si vyžaduje příslušná oblast použití. Při tom je obzvlášť 
důležitá dobrá a  dlouhodobá spolupráce s  našimi dodavateli 
materiálů. Nejlepších vlastností polyuretanu jsme schopni 
dosahovat pouze prostřednictvím optimální kombinace materiálů, 
chemického složení a  výrobního procesu. V  této souvislosti 
využíváme našich dlouholetých zkušeností.

Thomas Zimmer: Další výhodou oproti konkurenci je náš úzký 
kontakt se zákazníkem. Už ve fázi poradenství je tak možné co 
nejpřesněji posuzovat technické požadavky a přání a, v závislosti 
na složitosti, přímo využívat znalostí a  zkušeností příslušného 
odborníka z konstrukčního oddělení společnosti Blickle. Díky tomu 
dokážeme vždy nalézt optimální řešení pro zákazníka, a  to buď 

v našem obsáhlém standardním programu, nebo prostřednictvím 
flexibilních řešení  vytvořených na míru.

Jaký význam mají dopravníkové systémy pro společnost 
Blickle?

David Vogelmann: Dopravníkové systémy mají pro společnost 
Blickle zásadní význam. V  tomto oboru se používají především 
vodicí rolny Blickle, a  to v  mnoha variantách. Existuje bezpočet 
oblastí a  způsobů použití, které sahají od třídicích zařízení, 

Které aktuální trendy vnímáte v  oblasti dopravníkových 
systémů a jak na ně reagujete?

Michael Haug: Poptávka po dopravnících systémech existuje ve 
všech oblastech života a  rozsah používání těchto systémů se 
neustále rozšiřuje zároveň s rostoucí mírou automatizace. Celkově 
tento segment v  posledních letech výrazně přidal na tempu. 
Vyžadují se rychlé materiálové toky s  velkými přemísťovanými 
objemy. Proto má velký význam zamezování prostojům zařízení 
a  udržování náročnosti údržby na co nejnižší úrovni. Naše kola 
a kladky se vyznačují mimořádnou životností a minimálními nároky 
na údržbu a zaručují dlouhou dobu použitelnosti, a proto jsou pro 
tyto požadavky nejvhodnější. Dalším trendem je narůstající význam 
energetické účinnosti a šetrného využívání zdrojů. Volbou optimální 
tvrdosti běhounu a také schopností dosahovat nízkých rozjezdových 
a  valivých odporů přispívají kola Blickle k  dosahování vysoké 
energetické účinnosti.

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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dopravníkových pásů a  závěsných dopravníků až po regálové 
zakladače. Kromě našich standardních kol a  kladek míváme také 
varianty a speciální řešení, která poptávají především OEM výrobci.  
Od samého začátku při tom spolupracujeme na vývoji s  našimi 
zákazníky jako partneři, což tito klienti obzvlášť oceňují. Celkové 
požadavky na kola a kladky jsou v oblasti dopravníkových systémů 
velmi vysoké. To nám však hraje do karet, protože společnost Blickle 
v  tomto ohledu dokáže předčit konkurenci díky svému inovačnímu 
potenciálu a vynikající úrovni řízení kvality.

Jak postupujete, když chcete pro své zákazníky nalézt nejlepší 
individuální řešení?

David Vogelmann: Naše strategie spočívá ve spolupráci s  našimi 
zákazníky při navrhování koncepčních řešení. Východiskem pro každý 
speciální projekt jsou proto technické zadávací podmínky zákazníka. 
Na tomto základě pak vypracujeme první návrhy a  se zákazníkem 
projednáme související výhody i  nevýhody. U  technicky náročných 
řešení jsou také přímo na místě přítomni příslušní technici 
z konstrukčního oddělení společnosti Blickle.

Thomas Zimmer: V tomto kroku  důkladně analyzujeme zákazníkovy 
požadavky: Jak vypadá zařízení u zákazníka? Jaká koncepční řešení 
kol se předpokládají? A s čím je třeba počítat v souvislosti se zatížením 
kol a  kladek? To nám umožňuje přesněji omezit  volbu vhodných 
materiálů a určit finanční rozpočet.  Čím dříve se při tom zapojíme do 
procesu vývoje zákazníkova projektu, tím vyšší je pravděpodobnost, 
že bude možné použít také kola a kladky ze standardního programu. 
A pokud tomu tak není, můžeme odvodit individuální řešení z širokého 
standardního sortimentu, například tím, že odpovídajícím způsobem 
přizpůsobíme  geometrii kol, vybereme vhodné uložení kol, 
přizpůsobíme tloušťku běhounu nebo složení materiálu. Po vyjasnění 
požadavků zahajujeme konstrukční práce a  provádíme kalkulaci. 
Následně probíhá kontrola proveditelnosti konstrukce na základě 
výpočtů nosnosti a životnosti ložisek.

David Vogelmann: Je-li takto vyvinut  konkrétní výrobek, v případě 
potřeby zhotovíme prototypy a  na našich zkušebních zařízeních 

provedeme simulaci reálných podmínek použití. Podle typu  projektu 
můžeme poskytnout také vzorky pro dlouhodobé testy. Celkově vzato 
je důležité, aby všechny zúčastněné strany, tedy zákazník, oddělení 
vývoje a  oddělení prodeje, táhly za jeden provaz a  vzájemně si 
vyměňovaly informace.

Marc Braschler: Z hlediska výroby vyplývá ze zadání konstrukčního 
oddělení, jak technologicky realizovat nejlepší řešení s  ohledem na 
požadavky zákazníka týkající se nákladů a  efektivity. Při tom se 
posuzují různé scénáře a následně se vybírá výrobní metoda, která je 

optimální z technického i ekonomického hlediska – jedná se buď o vysoce automatickou 
výrobu za použití pásového odlévacího stroje, nebo o  ruční proces prováděný pomocí 
speciálních odlévacích zařízení. Velmi důležitým faktorem je počet kusů a  velikost 
výrobních dávek. Ty také určují druh a počet potřebných odlévacích forem.

Jaké zvláštní požadavky se kladou na kola používaná v oblasti dopravníkových 
systémů? 

David Vogelmann: Obecně vzato se v oblasti dopravníkových systémů jedná o vysokou 
dynamickou zatížitelnost při vysokých rychlostech, které jsou v některých případech stěží 
představitelné. To však často vyžaduje bezúdržbový nepřetržitý provoz, při kterém jsou 
použitelná pouze kola a  kladky s  vlastnostmi vhodnými pro trvalý chod. Při výběru 
vhodného kola je třeba brát v úvahu také faktory jako rozjezdové a brzdné síly, rychlé 
změny směru jízdy a následné zahřívání. 

Michael Haug: Požadavky se značně liší v závislosti na oblasti použití. Pokud se kola 
používají například v  exteriéru u  přístavních a  překládacích jeřábů, je nutné věnovat 
zvláštní pozornost horku, chladu, hydrolýze a korozi. V automobilovém průmyslu musí 
být kola naproti tomu vhodná pro nejvyšší zatížení a  současně zaručovat dlouhou 
životnost. Zároveň musí být schopná dosahovat co nejvyšší trakce kol při minimálním 
opotřebení. V  neposlední řadě existují v  oblasti skladové logistiky různé kombinace 
nejvyšších nároků na rychlost s  požadavky kladenými na vodivost a  energetickou 
účinnost kol.

V  oblasti dopravníkových systémů jsou často k  dispozici pouze malé montážní 
prostory. Jak tato skutečnost ovlivňuje vaši práci v konstrukčním oddělení?

Thomas Zimmer: To je skutečně jeden z největších problémů. Malý montážní prostor 
znamená, že nelze používat žádná obzvláště velká ložiska a že je k dispozici pouze málo 
materiálu pro zajištění schopnosti přenášet zatížení. >>
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Chcete znát více podrobností?  
Jednoduše naskenujte QR kód 
a ponořte se do světa inovací 
Blickle.

>> To nás zásadně omezuje, pokud jde o  životnost různých 
provedení našich kol. Řešením jsou vysoce kvalitní materiály. 
V  oblasti polyuretanu zvláště využíváme  náš vysoce výkonný 
materiál Blickle Besthane, pomocí kterého dosahujeme vysokých 
nosností a  nejlepších dynamických vlastností. Také u  dalších 
materiálů, například v oblasti tvrdých a vstřikovaných  plastů máme 
na výběr skutečně kvalitní materiály. 

Jakých cílů se snažíte dosáhnout při navrhování budoucí 
skladby výrobního programu společnosti Blickle?

Michael Haug: Chceme našim zákazníkům i  v  budoucnosti  
poskytovat individuální řešení a  ve spolupráci s  nimi vyvíjet 
optimální výrobky pro požadovanou aplikaci. Abychom pro to 
vytvořili předpoklady, budeme dále rozšiřovat naše obsáhlé 
portfolio řešení i  náš modulární stavebnicový systém. Obecně je 
naším cílem být v budoucnu ještě blíž našim zákazníkům a jejich 
potřebám. Proto jsme v  minulém roce v  oddělení produktového 
managementu ustanovili po jednom odborníkovi pro každý tržní 
segment. Každý z těchto odborníků se zaměřuje speciálně na svoji 
oblast, a  díky tomu do posledního detailu rozumí požadavkům 

zákazníků i trhu.

Dr. Yannic Gross: V oblasti vývoje polyuretanu aktuálně pracujeme 
na dalším materiálu nejvyšší třídy. Tento vysoce výkonný materiál 
bude ještě dynamičtěji zatížitelný a  ještě vhodnější pro vysoké 
rychlosti. Pokud jde o  polyuretanové běhouny, stanovili jsme si 
další cíl: dosáhnout ještě nižších hodnot valivých odporů. Vývoj 
a optimalizace našich polyuretanů se při tom realizují  vždy v úzké 
shodě mezi odděleními konstrukce a výroby a v neposlední řadě ve 
spolupráci s  našimi dodavateli materiálů. Pouze tak můžeme 
dosáhnout toho, aby materiály vyvíjené v laboratoři fungovaly také 
v praxi. 

Jak plníte vysoké požadavky na kvalitu v  rámci výrobního 
procesu?

Marc Braschler: Výroba polyuretanu je mimořádně složitý proces, 
při kterém se musí dodržovat mnoho parametrů, aby byl na jeho 
konci získán výrobek s konstantně vysokou kvalitou. Proto podléhají 
při vstupu všechny chemické základní materiály důsledné kontrole 
a testu , abychom měli jistotu, že jsou ze strany dodavatelů 

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com

David Blickle,  
Společník a jednatel společnosti
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Odborníci společnosti Blickle (zleva doprava): 
David Vogelmann (vedoucí prodeje), Thomas Zimmer (vedoucí oddělení konstrukce kol pro vysoká zatížení), 
Marc Braschler (vedoucí oddělení výroby polyuretanu), Michael Haug (produktový manažer v oblasti 
dopravníkových systémů), dr. Yannic Gross (vedoucí týmu vývoje polyuretanu)

dodržovány naše požadavky na kvalitu. Naše výrobní zařízení 
dokumentují celý výrobní proces. Díky tomu se okamžité  případné 
poruchy rozpoznají a odstraní.  Vysoce jakostní odlévací nástroje 
zajišťují dodržování úzkých stanovených tolerancí a  dosahování 
minimálního radiálního i bočního házení u vyrobených kol. V rámci 
každé výrobní šarže jsou odlévány zkušební vzorky, u kterých lze 
kontrolovat materiálové vlastnosti pomocí speciálních zkušebních 
a  měřicích prostředků. Na hotových kolech se pak provádí další 
testy, například zkoušky pevnosti v tahu a roztržení  nebo zkoušky 
v simulovaných provozních podmínkách. Navíc jsme vyvinuli 
speciální kontrolní postup, který nám umožňuje provádět testování 
přilnavosti běhounu ve stoprocentním rozsahu. Členové mého týmu 
i já sám jsme pyšní na to, že náš systém řízení kvality velmi dobře 
funguje, díky čemuž se u našich zákazníků setkáváme s příznivým 
ohlasem.

Dr. Yannic Gross: V  našem novém středisku, které se zabývá 
vývojem polyuretanu, máme laboratoř a  pracoviště pro další 
odborné vzdělávání s  nejmodernějším vybavením. Zde tedy 
můžeme vyvíjet nové polyuretany nezávisle na výrobním procesu 
a  zkoumat materiály prostřednictvím pokusů, aniž bychom 
narušovali průběh výroby. Rozsáhlé testy vyžadují dostatečnou 
dobu přípravy, abychom mohli dosahovat spolehlivých 
a  reprodukovatelných výsledků. Stávající analytické metody stále 
zdokonalujeme, abychom docílili ještě vyšší přesnosti měření. 
K  úkolům laboratoře patří také zkoumání používaných surovin 
a provádění chemické analýzy hotových polyuretanových materiálů.

Co dosud patřilo mezi nejnáročnější úkoly, s  nimiž jste se 
v oblasti dopravníkových systémů setkal?

David Vogelmann: K dosud nejnáročnějším úkolům patří používání 
našich výrobků v rámci automatizovaného skladového 
a  objednávkového systému. Zboží vychystávají autonomní roboti, 

z  nichž každý je vybaven osmi koly. V úhrnu byly  nároky kladené na trakci, kvalitu 
a  antistatické vlastnosti vodicích rolen  velmi vysoké. Pomocí našich vodicích rolen 
z materiálu Besthane se nám však podařilo dosáhnout nejvyšší přesnosti navzdory vysokým 
hodnotám rychlosti a zrychlení v  rámci kolejnicového systému. Společně se zákazníkem 
jsme tedy nalezli optimální řešení a dosáhli přesvědčivého výsledku, což se nám podařilo 
díky našemu inovačnímu potenciálu a našim odborným vědomostem v oblasti polyuretanu.

Prostřednictvím našeho nového provozu na výrobu polyuretanu, který zaujímá plochu zhruba 24 000 čtver-
ečných metrů, zvýšíme naši výrobní kapacitu v oblasti polyuretanu o více než sto procent. Výrobní budova 
přímo navazuje na logistické centrum, a umožňuje tak efektivní výrobní procesy. V našem novém odborném 
středisku pro vývoj polyuretanu máme k dispozici laboratoř s nejmodernějším technickým vybavením. 
Společnost Blickle je tudíž dobře vybavena s ohledem na celosvětově se zvyšující poptávku po polyuretano-
vých kolech a kladkách. Prostřednictvím této rozsáhlé investice jsme zvýšili význam našeho výrobního provo-
zu v Německu a vytvořili jsme podmínky pro jeho další rozvoj.

Nový provoz na výrobu polyuretanu (vpředu vpravo) s logistickým centrem (vzadu vlevo)
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1 THE WAY TO SUCCESS

Odvětví online obchodů se v posledních letech nesmírně rozrostlo 
a počet zásilek se rychle zvyšuje. Zároveň mají zákazníci vysoká 
očekávání na průběh dodávek. Také letiště představují místa 
s obrovským rozsahem pohybu přepravovaných osob a jejich 
zavazadel. Zavazadla zde musí být včas a bezpečně tříděna a 
odbavována, což představuje velkou výzvu. To vše může fungovat 
pouze s pomocí stále výkonnějších a technicky vyspělejších 
zařízení. Vyšší výkon zde znamená také vyšší rychlost a s tím 
související větší namáhání používaných komponent. Právě vodicí 

rolny při tom zajišťují chod zařízení při co nejnižším odporu 
a hluku. Společnost BEUMER Group projektuje a realizuje 
dopravní a překládkové systémy, paletizační a balicí techniku 
i třídicí a rozdělovací zařízení a své výrobky přesně přizpůsobuje 
požadavkům rozdílných odvětví. S ohledem na budoucí nároky 
potřeboval tento poskytovatel systémových řešení se sídlem 
v německém Beckumu partnera na srovnatelné úrovni. Volba 
padla na společnost Blickle.

Automatické třídicí a rozdělovací systémy musí být stále výkonnější a zároveň 
spolehlivější – to platí pro odbavování zavazadel na letištích stejně jako pro 
třídicí centra poskytovatelů kurýrních, expresních a balíkových služeb.  
Společnost BEUMER Group, přední dodavatel dopravníkových systémů v těchto 
oblastech, se obrátila na společnost Blickle jako na kompetentního partnera.

Vyšší výkon zařízení dosahovaný pomocí vhodných kladek

RYCHLEJI. VÝŠE. DÁLE.

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Úzká spolupráce vedoucí k úspěchu 
Při realizaci tohoto projektu, který určuje směr budoucího vývoje, 
oba podniky úzce spolupracovaly. Společnost Blickle provedla 
rozsáhlé testy, při nichž bylo dosaženo přesvědčivých výsledků: 
Vedoucí pracovníci společnosti BEUMER Group se řídili návrhem 
odborníků z Blickle, který spočíval v použití kol s běhounem 
z reakčně nalitého polyuretanového elastomeru Blickle Besthane 
pro kola třídicích a rozdělovacích systémů. Tento materiál 
s vysokou odolností vůči otěru umožňuje dosahování velmi 
vysokého jízdního výkonu. Kola jsou tichá a poskytují velmi nízký 
rozjezdový i valivý odpor – výsledkem je klidný a energeticky 
účinný provoz. Optimální usazení ložisek a nejvyšší dosažitelné 
odvádění tepla zajišťuje speciální hliníkové těleso. Kromě toho je 
polyuretanový běhoun odolný vůči vlhkosti.

„Výkon našich třídicích zařízení se při použití nových vodicích 
rolen znatelně zlepšil“, říká s potěšením Mads Kjærgaard, který 
ve společnosti BEUMER zastává funkci vedoucího oddělení 
strategického nákupu. 
„Kladky Blickle mají tichý chod a snášejí vysoká zatížení. Tím je 
zajištěn spolehlivý provoz zařízení při minimálních nárocích na 
údržbu.“ Kromě technických výhod, které výrobky značky Blickle 
přinášejí, oceňuje společnost BEUMER Group také krátké dodací 
lhůty a přesné dodržování termínů.  
„Komponenty jsou důležitou součástí našich přepravních 
a třídicích zařízení“, zdůrazňuje Mads Kjærgaard. V dnešní době 
už společnost dodává všechny pojezdové kladky a vodicí rolny pro 
třídicí zařízení vyráběná společností BEUMER Group.

„Díky společnosti Blickle jsme schopni vyvíjet výkonné 
a rychlé systémy, což pro nás představuje konkurenční 
výhodu, kterou můžeme předávat i svým zákazníkům.“

BEUMER Group
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MĚNA DNEŠKA SE 
JMENUJE ČAS
Hranice jsou tu od toho, aby se překonávaly. Stále nové dimenze rychlosti přepravy 
a objemu přepravovaného zboží vyžadují další technické inovace, a to při trvale 
rostoucím tlaku na snižování nákladů.

No Limits

EFEKTIVITA ZNAMENÁ RYCHLOST

Besthane® / Vulkollan® Extrathane® Rychlost [km/h]Besthane® Soft Softhane®

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Účinek rychlosti na nosnost (Ø kola 200 mm) *

Nosnost [kg]

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Dopravníkové systémy se v 21. století vyvíjí prudkým tempem.  
Objem dopravy, který v mnoha odvětvích zaznamenává enormní nárůst, 
vyžaduje maximální výkon dopravníkových zařízení. Související statistiky 
připomínají čtení Guinnessovy knihy rekordů: Ve výkonných balíkových 
centrech se roztřídí více než 60 000 balíků za hodinu, na letištích není 
žádnou vzácností až 15 000 kusů zavazadel odbavených během každé 
hodiny, horské dráhy dosahují ohromných rychlostí zdaleka překračujících 
100 km/h a nejrychlejší pásový dopravník světa přepravuje sypké materiály 
rychlostí 15 m/s.

Těchto výkonů lze dosahovat pouze při použití právě tak výkonných 
materiálů a produktů. Požadavky kladené na hnací a zátěžová kola i na 
vodicí rolny, které jsou v těchto zařízeních zabudované, se zvýšily v míře, 
která odpovídá rekordním číslům dosahovaným v odvětví: Dynamický 
průběh zrychlování, jízdy i brzdění způsobuje extrémní hodnoty zatížení. 
Vysoké rychlosti, krátké klidové přestávky a stále vyšší zatížení  vyžadují 
používání takových materiálů běhounů, které snášejí vysoká dynamická 
zatížení a účinky uvolňujícího se tepla. Aby běhoun i disk kola dokázaly 
splnit tento nesmírně náročný úkol, musí být vzájemně dokonale sladěné.

A na to je společnost Blickle náležitě vybavená: Ve spolupráci s předními 
výrobci dopravníkových systémů jsme vyvinuli speciální vysoce výkonné 
materiály, které jsou i při použití v kompaktních konstrukcích vysoce 
dynamicky zatížitelné.

* Z důvodu zahřívání běhounů, k němuž dochází během jízdy, se s přibývající rychlostí snižuje 
(dynamická) nosnost kol. Čím vyšší je odrazová pružnost materiálu, tím nižší je zahřívání běhounu při 
dynamickém provozu. Kromě zahřívání mají na dynamickou nosnost vliv například tvrdost materiálu 
běhounu, pevnost tohoto materiálu v tlaku a rovněž vlastnosti povrchů podlah.

Better Blickle

Spotřeba energie patří k největším a neustále 
rostoucím nákladovým položkám v průmyslu. 
Řešení: Zařízení s co nejnižší spotřebou proudu. 
Kola Blickle k tomu v oblasti dopravníkových 
systémů významně přispívají.

Inovativní vysoce elastické materiály běhounů, mezi 
které patří i materiál Blickle Besthane Soft, mají díky 
své obzvláště malé hysterezi pouze velmi nepat-
rné ztráty energie při odvalování kola. Při svém až 
o 30 %nižším valivém odporu tyto běhouny zajišťují 
vyšší energetickou účinnost – bez nepříznivého vlivu 
na provozní životnost. To snižuje náklady na údržbu 
dopravníkových zařízení a pomáhá dosahovat cílů 
v oblasti ochrany životního prostředí.

Účinek elasticity běhounu na valivý odpor 
(Ø kola 200 mm; DIN 53512 / ISO 4662)

Ztráta energie: Standardní polyuretan (75 Shore A)

Stlačení pružného dílu [mm]

Síla [N]

Ztráta energie: Blickle Besthane® Soft (75 Shore A)

Stlačení pružného dílu [mm]

Síla [N]
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ŠPIČKOVÝ VÝKON
EFEKTIVITA ZNAMENÁ INDIVIDUALITU

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Kvalita nejvyšší třídy ve standardním 
programu Blickle

• Dodávají se v 7 řadách a 99 variantách
• Průměr kola: 25–125 mm

Vodicí rolny Blickle

• Dodávají se v 7 řadách a 155 variantách
• Průměr kola: 35–1 000 mm

• Dodávají se v 7 řadách a 151 variantách
• Průměr kola: 75–1 000 mm

Hnací kola / základní kola Blickle

Zátěžová kola Blickle

Nosnost až 530 kg

Nosnost až 25 000 kg

Nosnost až 30 000 kg

Dopravníkové zařízení je složitý systém – jeho celkový výkon se stanovuje 
podle jeho nejslabšího článku. Od každé jednotlivé komponenty se tedy 
požaduje nejvyšší výkon a není tu prostor pro kompromisy. Každé zařízení 
má však své vlastní požadavky, své vlastní specifikace. Konstruktéři se proto 
při své práci neobejdou bez spolehlivých a zkušených partnerů. 

Společnost Blickle dokáže zaručit maximální možnou efektivitu 
prostřednictvím individuálního konstrukčního dimenzování všech komponent 
kola. V našem nesmírně rozsáhlém standardním programu se nacházejí 
vodicí rolny, hnací kola, zátěžová kola i kola s nákolkem, která splní 
libovolné nároky. Speciální řešení patří ke každodenní práci našich 
odborných poradců, zároveň však představují i výzvu, kterou již léta 
bravurně zvládají. Díky vysoké flexibilitě našich výrobních provozů umíme 
v případě potřeby zhotovit optimální kombinaci běhounu, disku kola, 
geometrie kola a uložení kola, která odpovídá specifickým potřebám 
zákazníka.

Faktor uložení kola
Všechny naše výrobky jsou vybaveny mimořádně kvalitními 
uloženími kol, která jsou optimálně konstrukčně dimenzována 
pro nejrůznější oblasti použití. Pro obzvláště horká, studená, 
mokrá nebo prašná prostředí navíc nabízíme rozsáhlé portfolio 
speciálních provedení ložisek. Výrobky s nejvyššími nároky na jízdní 
výkon a životnost jsou vybaveny radiálními kuličkovými ložisky ve 
speciálních jakostních provedeních. Zvláštní výpočetní metody nám 
umožňují získávat přesný odhad jízdního výkonu a životnosti kola 
v příslušné oblasti použití.

1

Faktor geometrie běhounu
Geometrie běhounu má velký vliv na jízdní chování kola. 
Prostřednictvím speciálních geometrií běhounu lze například 
snižovat pnutí vznikající uvnitř vysoce namáhaných kol. Přizpůsobení 
geometrie běhounu může také při určitých aplikacích zabraňovat 
vzniku nadměrného zatěžování hran.

2

Faktor tloušťky běhounu a chování při 
stlačování pružných dílů 
Je-li požadována obzvláště vysoká tichost chodu, může Blickle 
nabídnout ze svého portfolia speciálně dimenzované běhouny 
s měkkou vrstvou. Pro použití s nejvyšším zatížením v extrémně 
stísněných montážních prostorech lze prostřednictvím speciálních 
tlouštěk běhounu realizovat potřebné nosnosti i při vyšších 
rychlostech.

3

Faktor výběru materiálu a tvrdost podle Shore
V závislosti na požadavcích na nosnost, valivý odpor, tichost 
chodu, přilnavost a šetrnost k jízdnímu povrchu nabízí společnost 
Blickle nejrozmanitější materiály v různých stupních tvrdosti. 
Přizpůsobováním složení materiálů jsou cíleně modifikovány 
jednotlivé parametry pro příslušné oblasti použití.

4
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Někdy musí vzniknout něco zvláštního
Společnost ROFA patří k dodavatelům ucelených řešení na klíč 
s globální působností v oblastech dopravníkových zařízení, 
automatizační techniky, intralogistiky a výroby speciálních strojů. 
Pro automobilový průmysl vyrábí tento bavorský podnik elektrické 
visuté dráhy s kolejnicovým systémem na kolech.  
Dosud používané valivé komponenty nedokázaly splnit vysoké nároky 
a příliš rychle se opotřebovávaly. 
Řešení: Výrobky, které byly speciálně vyvinuty společností Blickle 
a které bez problémů přenášejí vysoká zatížení a umožňují trvale 
spolehlivý provoz.

Náročný požadavek: Nejvyšší úroveň výkonu  
Elektrické závěsné dopravníky přepravují komponenty na 
kolejnicovém systému. Pojezdová kolejnice je zavěšená na 
stropu prostřednictvím třmenového úchytu. Použitá kola pracují 
v třísměnném provozu a jejich vysoké zatížení se při tom blíží mezní 
oblasti. Výroba automobilů vyžaduje, aby zařízení a komponenty od 
společnosti ROFA pracovaly právě tímto nepřetržitým způsobem. 
Standardní komponenty zde často narážely na hranice svých 
možností. Důsledkem je to, že dosud používaná kola nedokázala 
snášet trvalé zatížení a rychle se opotřebovávala. Proto hledalo 
vedení společnosti ROFA výkonnou alternativu.

Řešení:  
Kvalita Blickle přesně na míru 
V úzké spolupráci mezi společnostmi ROFA a Blickle bylo vyvinuto 
speciální kolo řady GB s průměrem 250 milimetrů. Pro tento účel byly 
důkladně testovány různé jakosti materiálů běhounů v reálných 
podmínkách přímo na zařízení výrobce automobilů. Díky tomu se 
mohly provádět opakované optimalizace geometrie běhounu, dokud 
na stole nakonec neleželo vhodné řešení. Kola Blickle mají ve 
srovnání se standardními variantami tlustší povrchovou vrstvu 
běhounu z odolného polyuretanového materiálu Blickle Besthane. Tím 
dochází k optimálnímu vyrovnávání nerovností v přechodech mezi 
jednotlivými kolejnicemi. Nestandardní provedení běhounu má tvrdost 
96 Shore A, která umožňuje vyšší konstrukční tuhost součásti a 
nosnost. Tento běhoun je vhodný pro použití u vysokých zatížení až 
do 12 tun, a zároveň poskytuje ještě nižší valivý odpor. Použitá 
dvouřadá kosoúhlá kuličková ložiska bez problémů přenášejí vysoká 
zatížení kol.

Společnost ROFA je s řešením od firmy Blickle více než spokojena. 
Těžké karoserie a další součásti se dnes přepravují nepřetržitě 
a spolehlivě. Kola jsou navíc odolná vůči hydrolýze. Tím se předchází 
předčasnému stárnutí, a tedy i ztrátě potřebných vlastností běhounu 
právě ve vlhkém prostředí. Rozhodnutí pro výrobky Blickle přináší 
společnosti ROFA také ekonomický prospěch: Speciální řešení 
pracuje bez údržby.

Dopravníkové systémy a automatizace na míru – to je slogan společnosti ROFA AG. 
Totéž platí i o vysokých nárocích, které na své výrobky klade i společnost Blickle. 

SPOLEHLIVOST 
V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

Performance at its best 

„Výroba automobilů vyžaduje od našich zařízení nejvyšší výkony, a to při nepřetržitém provozu. 
Společnost Blickle vypracovala speciálně pro nás zcela individuální zakázkové řešení, které 
dokonale funguje!“

ROFA AG
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OD RECEPTURY AŽ PO ZPRACOVÁNÍ – MADE BY BLICKLE

MATERIÁL, KTERÝ 
JE ZDROJEM 
ÚSPĚCHU 
2. listopadu 2022 uplyne 120 let od narození Otto Bayera. Bez tohoto geniálního chemika 
by v třicátých letech minulého století nebyla vyvinuta látka, která se už dávno stala 
neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života: polyuretan. Materiál, na který je 
Blickle odborník.

S polyuretanem se dnes setkáváme prakticky všude – používá se například jako 
složka laků, lepidel, měkčených i tvrzených pěnových materiálů, ozubených 
řemenů, podrážek a samozřejmě i materiálů běhounů kol a kladek 
v dopravníkových systémech. Bez tohoto materiálu by byla dnešní dopravníková 
zařízení mnohem méně výkonná. Tento skvělý materiál je ještě fantastičtější, když 
se s ním člověk podrobněji seznámí, a zná tak faktory ovlivňující kvalitu, a když ví, 
že kromě správného složení se musí zvolit také odpovídající zpracování.

V průběhu let se společnost Blickle postupně stala specializovaným zpracovatelem 
polyuretanu, který vyvíjí a neustále optimalizuje vlastní vysoce výkonné 
polyuretany, zejména tam, kde jsou vyžadovány vysoké rychlosti, maximální jízdní 
výkon a optimální tichost chodu.

Abychom si v plném rozsahu zachovali vliv na kvalitu a výkonost našich běhounů, 
jednoduše děláme vše sami: plně automaticky otryskáváme, čistíme a natíráme 
disky kol. Následné nalévání se provádí postupem lití za horka při nízkém tlaku 
za pomoci digitálně monitorovaných strojů. Podle dané receptury se pak přidávají 
nezbytné přísady, jako jsou barevné pigmenty, aktivátory nebo antistatika. To nám 
umožňuje přesně a pružně uspokojovat individuální požadavky zákazníků.

Polyurethan – nejlepší výkon

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Better Blickle

• Polyuretanová kola ve všech 
velikostech, s průměrem od 25 do 
1 000 mm

• Nosnost až 100 tun
• Rozsáhlé kontroly kvality
• Tvrdost běhounů od 70 do 

96 Shore A

• Možnost dodání ve speciálních 
barvách
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Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

BEST OF 
POLYURETHAN

MATERIÁL NEJVYŠŠÍ TŘÍDY – PREMIUM PERFORMANCE

V čem spočívá dokonalost polyuretanu? Podle poměru směsi a způsobu zpracování dokáže 
získávat zcela rozdílné vlastnosti. Za každým z našich vysoce výkonných polyuretanových 
běhounů stojí desítky let zkušenosti a neuvěřitelný um našich konstruktérů a chemiků. 
Dokážeme nabídnout kola s ideální kombinací vlastností pro různé nároky a situace.

Největší vliv na kvalitu konečného výrobku má složení polyuretanových 
materiálů a způsob jejich zpracování, které kromě valivého odporu 
ovlivňují zásadním způsobem i další parametry, jako je tvrdost běhounu, 
odrazová pružnost, otěr, nosnost a adaptace na nízké teploty. Ve 
spolupráci s renomovanými výzkumnými ústavy a za použití 
nejmodernějších metod naši vývojáři nepřetržitě vylepšují stávající 
receptury. Objevují nejlepší kombinaci druhu běhounu, tloušťky jeho 
povrchové vrstvy a tvaru jeho obrysu. Kromě jednotlivých vlastností 
různých materiálů běhounů je velmi důležitou známkou kvality také 
jejich přilnavost k disku kolečka. Z toho důvodu se kolečka a jejich 
běhouny důkladně testují už během vývoje, abychom mohli zaručit trvale 
vysokou úroveň kvality.

• 75 Shore A
• Vysoce kvalitní polyuretan, měkký
• Vysoká dynamická nosnost při 

velmi dobrých trakčních vlastnostech 
a vysoké odolnosti vůči hydrolýze

• Volitelně jako varianta ESD

• 75 Shore A
• Standardní polyuretan, měkký
• Velmi dobré trakční vlastnosti, velmi 

vysoká šetrnost k jízdnímu povrchu 
a tichost chodu

• Volitelně v antistatickém provedení

• 92 Shore A
• Standardní polyuretan
• Všestranně použitelný standardní 

polyuretan s vysokou dynamickou 
nosností

• Volitelně v antistatickém provedení

• 92 Shore A
• Vysoce kvalitní polyuretan
• Velmi nízký valivý odpor, velmi 

vysoká dynamická nosnost 
a odolnost vůči hydrolýze

• Volitelně v elektricky vodivém 
provedení nebo jako varianta ESD

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com

Co je elektrická vodivost?

Elektrická vodivost kol a kladek slouží k ochraně před 
elektrostatickým výbojem, který může vznikat 
následkem pohybu přepravního zařízení nebo 
přepravovaného nákladu. Kolo nebo kladka jsou 
považovány za elektricky vodivé, pokud jejich 
ohmický odpor nepřekračuje104 Ω. Kolo nebo kladka 
jsou považovány za antistatické, pokud se jejich 
ohmický odpor pohybuje mezi 105 a 107 Ω. Pro 
oblasti, v nichž je požadována schopnost odvádět 
elektrický náboj o odporu do 109 Ω, může společnost 
Blickle dodávat své výrobky ve variantách ESD.
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Chcete znát více podrobností?  
Jednoduše naskenujte QR kód 
a ponořte se do světa inovací 
Blickle.

• 92 Shore A
• Vysoce kvalitní polyuretan
• Nízký valivý odpor při velmi vysoké 

dynamické nosnosti

• 94 Shore A
• Termoplastický polyuretan
• Volitelně v provedení odolném vůči 

mokru a hydrolýze
• Volitelně v elektricky vodivém 

provedení

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Ergonomie – Made by Blickle
Určujícím faktorem ergonomii je valivý odpor. V Blickle můžeme 
hrdě prohlásit, že naše výrobky mají nejlepší valivý odpor ve všech 
třídách. Díky dlouholetým zkušenostem z mnoha různých oborů jsme 
získali rozsáhlé odborné znalosti v oblasti vývoje materiálu. Ale kdo 
chce zůstat nejlepší, musí se neustále zlepšovat – proto se velká 
část naší vývojové práce věnuje výzkumu nových materiálů běhounů.

Dynamická 
nosnost

Šetrnost k jízdnímu 
povrchu a tichost chodu

Elektrická vodivost
(volitelná výbava)

Odolnost vůči mokru 
a hydrolýze

Trakce  
a přilnavost

Valivý odpor

Termoplastický 
polyuretan (TPU)

Vulkollan® TPU

Besthane®

Besthane® Soft

Extrathane®

Softhane®vy
so

ká

vysoká

vyso
ká

m
alý

vysoká

vyso
ká
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3 THE WAY TO SUCCESS

Každá odstávka, každá údržba, každá výměna u přístavních jeřábů 
je velmi nákladná. Společnost Conductix-Wampfler, která je 
předním světovým výrobcem technického vybavení pro kabelové 
vozíky, musela v této oblasti po dlouhou dobu přistupovat na 
kompromisy u používaných nosných kladek a vodicích rolen. 
Kabelové vozíky se používají mimo jiné u přístavních jeřábů. Nosné 
kladky a vodicí rolny jsou při tom vystavovány silnému zatížení: 
Často pracují v nepřetržitém provozu ve venkovním prostředí, kde 

na ně působí účinky mrazu, slaného vzduchu i vysokých teplot.  
U přístavních jeřábů se tyto kladky musely vyměňovat v krátkých 
intervalech, aby se předešlo jejich selhání při vykládce 
kontejnerových lodí, a tedy i nákladným prostojům. Náklady na 
údržbu a na uskladnění náhradních dílů se postupně zvyšovaly. 
Navíc se opakovaně vyskytovaly problémy způsobované korozí 
disků kol a souvisejícím oddělováním běhounů: kladky nebyly 
dostatečně odolné vůči hydrolýze.

Systémy určené k přenášení energie a dat do pohyblivých spotřebičů, jako jsou 
jeřáby, musí být přesné a výkonné. Kabelové vozíky se tak mohou na profilech 
příslušných jízdních drah pohybovat bezpečně, nepřetržitě a bez potřeby údržby. 
Při tom bývají vystaveny mnoha překážkám: trvalému provozu, mrazu, mokru, 
horku, vzduchu obsahujícímu sůl. 

Vysoký výkon. Za všech podmínek

POUŽITÍ PRO BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ 
ENERGIÍ A BEZPEČNÝ PŘENOS DAT  

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Pro všechny problémy existuje řešení
Díky nové generaci kladek od společnosti Blickle jsou už tyto problémy minulostí. 
Specializovaný výrobce kol a kladek dodává komponenty z vysoce jakostního polyamidu 6, 
na který je nalitý odolný polyuretan Blickle Besthane nejvyšší třídy. Disky kol jsou 
jednostranně hermeticky uzavřené, aby nedocházelo k vnikání vody. Běhoun je navíc 
odolný vůči hydrolýze, díky čemuž se plně osvědčil při použití v prostředí se slaným 
vzduchem. Kola jsou odolná vůči teplotám od –20 do +70 °C a spolehlivě fungují i v ext-
rémních klimatických podmínkách.
Dnes už společnost Conductix-Wampfler používá pro své kabelové vozíky, které pracují ve 
vysoce dynamickém rozsahu, výhradně řešení od společnosti Blickle. Kladky mají průměry 
od 80 do 160 milimetrů. Spojení mezi diskem kola a polyuretanovým běhounem je 
extrémně zatížitelné, a proto bylo možné výrazně prodloužit dobu použitelnosti kladek. 
Společnosti Conductix -Wampfler se tak podařilo značně snížit náklady na údržbu i na 
uskladnění náhradních dílů.

„Nosné kladky kabelových vozíků přístavních jeřábů 
musí být schopné snášet nejnepříznivější podmínky. 
Optimálního řešení lze dosáhnout pouze kombinací 
optimální kvality a špičkové odborné způsobilosti.  
Naše první volba: Blickle.“

Patrick Schöpflin,  
Product Manager Festoon Systems 
Conductix-Wampfler
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PŘESNOST VE VŠECH OHLEDECH

PŘESNOST JE ZÁLEŽITOSTÍ POSTOJE

Traceability
Zpětná sledovatelnost 
všech výrobních šarží

Uložení kola
Dokonale soustředná umístění ložisek 
s přesností na setiny milimetru

Precizní výroba
Úzké a reprodukovatelné 
výrobní tolerance u všech 
rozměrů kol

Společnost Blickle se věnuje vlastní výrobě co nejrozsáhlejšího sortimentu s kvalitou „Made in Germany“. Všechny procesy jsou 
jasně definované, řízené počítači, sledované, zaznamenávané do protokolů a zpětně sledovatelné. Při tom se můžeme plně 
spolehnout na naše kvalifikované dlouholeté odborné pracovníky. Naše systémy řízení, nejmodernější automatizovaná výrobní 
a zkušební zařízení, počáteční zkoušky, závěrečné zkoušky a pracovní zkoušky zaručují vysokou spolehlivost a kvalitu procesu. 

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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Chcete znát více podrobností?  
Jednoduše naskenujte QR kód 
a ponořte se do světa inovací 
Blickle.

Minimální tolerance
Přebrušování běhounů (volitelné) pro dosahování 
tolerancí v rozsahu setin milimetru

Přesné dodatečné opracování
Dodatečné obrábění běhounů soustružením 
(volitelné) pro dosahování tolerancí v rozsahu 
desetin milimetru

Neměnná kvalita Blickle
Přesná složení odlévaných materiálů podle vlastní 
plně automatizované technologie odlévání

Ten, kdo chce dosahovat dokonalého výsledku, se o to musí sám 
přičinit, a to hned od počátku. Snaha o zajišťování přesnosti začíná u 
výroby a ještě zdaleka nekončí ani při závěrečné kontrole.

V našich zkušebnách a laboratořích mají naši inženýři k dispozici řadu zkušebních zařízení, 
kam patří různé rotující kotoučové zkušební stolice o hmotnosti až 5,5 tuny, stroje pro 
testování materiálů a klimatické a topné komory. Nejmodernější zkušební stroje provádějí 
zkoušky kol a kladek počínaje normami DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) konče 
destruktivními zkouškami výrobků. Množství zkušebních a kontrolních stanic integrovaných 
do našich výrobních linek zajišťuje náš vysoký certifikovaný standard kvality.

Kontrola radiálního házení

Kontrola umístění ložisek 
a lícovaných uložení

Zkouška tvrdosti  
podle Shore 

Kontrola elektrické 
vodivosti 

Kontrola přilnavosti  
běhounu
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4 THE WAY TO SUCCESS
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Roboti se přemísťují prostřednictvím kolejnicového systému. Jsou 
vybaveni osmi koly, která jsou uspořádána po čtyřech pro podélný 
a příčný směr jízdy. Kola, která lze snižovat nebo zvedat, tak 
robotům umožňuj pohybovat se v každém směru na systému kolejnic 
uspořádaném v podobě šachovnice.

Výrobcem systému je firma AutoStore™, která patří mezi 500 
největších norských podniků s pobočkami na celém světě. Už u své 
předchozí generace robotů získal tento podnik dobré zkušenosti 
s vodicími rolnami Blickle řady FALTH, které jsou opatřeny 
polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane. Na řadu přichází další 
výzva.

Nová generace robotů se pohybuje pomocí hnacího systému, který je 
výsledkem vlastního vývoje a který používá vždy jeden motor pro 
všechna čtyři kola určená pro jeden směr jízdy. Při rozjíždění 
a brzdění tak dochází k lepšímu přenosu sil a vyššímu zrychlení bez 
nebezpečí prokluzu kol. Z toho vyplývají vyšší nároky na výkonové 
a funkční vlastnosti kol.

Ideální řešení: hnací kola řady ALB. Tato kola jsou vybavena 
běhounem z antistatického polyuretanového elastomeru Blickle 
Besthane – tedy z materiálu, který jsme sami vyvinuli speciálně pro 
vysoké rychlosti a zrychlení. Mají výrazně nižší rozběhový a valivý 
odpor než kola s povrchem Blickle Extrathane. Aby se kolo mohlo na 
kolejnicovém systému pohybovat přesně, byla zvolena speciální 
hliníková konstrukce disku kola. Díky tomu dosahuje vyšší 
nosnosti,rychlosti i zrychlení. Výsledek: Navzdory vyšším rychlostem 
i zrychlení se roboti na kolejnicovém systému pohybují s maximální 
přesností. Pozitivní vedlejší účinek spočívá ve snížení spotřeby 
energie systému díky nízkému rozběhovému a valivému odporu.

Použití: Automatizovaný skladový a vychystávací systém, u kterého je zboží 
odebíráno prostřednictvím robotů. Úkol: Pohyblivost ve všech směrech. Nejvyšší 
možná přesnost u zavěšení a geometrie kol. Bezúdržbové provedení.

ZNAČKA BLICKLE 
VYHOVUJE I ROBOTŮM

Mobility. New Dimension.

„Naší prioritou je přesnost, tichost chodu 
a dlouhé doby provozní životnosti. 
Proto pro nás přicházelo v úvahu pouze 
řešení od společností Blickle.“Jone Gjerde, Chief Operating Officer AutoStore™
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BLICKLE. BEST IN
WE INNOVATE MOBILITY

>  Více než 30 000 standardních výrobků nabízí optimální řešení pro 
téměř každou situaci.

> Rychlá a levná řešení od společnosti Blickle: Stavebnicový princip.

>  Flexibilita u speciálních řešení: Společně s vámi vyvíjíme 
řešení na míru. 

> Široký rozsah produkce a výroba v hlavním sídle společnosti umožňují plnou 
kontrolu nad všemi pracovními kroky.

>  Vysoký standard kvality Blickle díky kombinaci nejmodernějších strojů 
s precizní manuální prací v celém výrobním procesu.

>  Nejmodernější automatizovaná výrobní a zkušební zařízení zajišťují vysokou 
spolehlivost procesů a kvalitu „Made in Germany“.

> Naše konstrukce jsou dimenzovány za účelem dlouhé životnosti.

>  Se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci jednáme 
férově, loajálně, s úctou a důvěrou.

>  Závazek vlastní společenské odpovědnosti v sídle 
společnosti v Rosenfeldu i v našich mezinárodních 
pobočkách.

> Ocenění jako klimaticky neutrální firma a za 
udržitelné podnikání.

>  Desítky let zkušeností a odborných znalostí ve všech průmyslových 
odvětvích – jsme jedním z předních světových výrobců koleček a kladek.

>  Pokrok má u nás tradici: Rodinný podnik už po tři generace.

> Vstřícnost vůči zákazníkům, kterou zajišťují odborní poradci ve více než 
120 zemích světa.

Kvalita 
a 

výroba

Rozmanitost
výrobků

Služby

Spolu-
práce

Odpovědnost

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com
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> Více než 24 000 různých výrobků je připraveno k odeslání do jednoho až 
dvou dní.

> Schopnost dodání v krátkých lhůtách prostřednictvím decentralizovaného 
skladu nebo přímých dodávek z našeho centrálního skladu v německém 
Rosenfeldu.

> Prvotřídní úroveň doručování díky nejmodernějšímu logistickému centru.

>  Inteligentní řešení pohonů, která pomáhají všude tam, kde už lidská síla nestačí 
(řešení v oblasti elektromobility).

>  Zkušené specializované týmy odborníků rychleji vytvoří speciálních řešení.

>  Díky spolupráci s renomovanými vědeckými institucemi a univerzitami uvádějí 
vývojáři společnosti Blickle do života nové nápady.

>  Nepřetržitá optimalizace stávajícího produktového programu.

>  Přibližně 1 500 úspěšných zakázkových řešení ročně.

>  Odborné poradenství od osobních kontaktních partnerů po celém 
světě.

>  Informativní webové stránky společnosti Blickle s vyhledávačem 
produktů a online obchodem.

> Řešení pro elektronické obchodování a elektronické nákupy.

> Přítomnost na mezinárodních veletrzích po celém světě.

>  Blickle Academy: Školení zaměstnanců a prodejců.

Kdo chce být lídrem na trhu, musí se neustále zlepšovat. 
A my chceme být nejlepší. Pro vás. Pro váš úspěch. 
Chceme pro vás být partnerem přinášejícím řešení, 
poskytovatelem služeb a faktorem úspěchu. Proto kromě 
našeho rozsáhlého standardního sortimentu klademe 
velký důraz na vývoj individuálních řešení. Co ještě 
nenabízíme, to vyvíjíme. 

Díky velkému rozsahu produkce a výrobě „Made in 
Germany“ máme plnou kontrolu nad celým procesem 
výroby – od materiálu až po finální montáž. Také jsme 
hrdí na efektivitu našich dodávek. Díky jednomu 
z nejmodernějších logistických center v oboru je během 
jednoho až dvou dnů připraveno k odeslání více než 
24 000 různých výrobků. Naše nároky na kvalitu jsou 
totiž extrémně vysoké – a to ve všech oblastech! 

Inovace

Služby

Efektivita
dodávek Výroba: Německo.  

Odbyt: celý svět. 
Naše výrobky dodáváme do více než 120 zemí světa.  
Péči o naše mezinárodní zákazníky zajišťuje 20 prodejních 
organizací v Evropě, Severní Americe, Asii a Austrálii a také 
distributoři po celém světě.
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Mobilita, kam se jen podíváte
Prohlédněte si více než 30 000 řešení mobility: vyžádejte si náš 
aktuální kompletní katalog nebo si vyzkoušejte náš vyhledávač 
výrobků na adrese www.blickle.com

Zátěžová kola  
Pro velmi vysoká zatížení 

• Nosnost: 100–30 000 kg
• Průměr kola: 35–1 000 mm

Speciální řešení
Pro individuální použití

Řešení Blickle pro dopravníkové systémy · www.blickle.com

ŘEŠENÍ PRO DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

NÁŠ SVĚT DOPRAVNÍ-
KOVÝCH SYSTÉMŮ
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Více než 30 000 standardních výrobků nabízí optimální řešení pro téměř každou situaci. 
Všechny výrobky vynikají vysokou kvalitou, bezúdržbovostí, dlouhou životností a rychlou 
dostupností, hodnotami tak typickými pro výrobky společnosti Blickle.

Existují tedy také jedinečná řešení pro oblast dopravníkových systémů, která posouvají hranice 
efektivity, výkonnosti a vhodných materiálů. U nás vždy najdete vhodné produkty. Buď v našem 
obsáhlém standardním programu, nebo spolu budeme hledat individuální řešení. Zákaznická 
řešení jsou jednou z našich silných stránek. Naším programem je totiž spokojenost zákaz-
níků.

Chcete znát více podrobností?  
Jednoduše naskenujte QR kód 
a ponořte se do světa inovací 
Blickle.

Kola a kladky s nákolkem  
Pro precizní použití na kolejnicích

• Nosnost: 50–9 000 kg
• Ø kola: 50–400 mm

Hnací, přírubová a základní kola   
Pro optimální pohon a přilnavost

• Nosnost: 200–25 000 kg
• Ø kola: 75–1 000 mm

Vodicí rolny  
Pro bezpečné a přesné vedení 

• Nosnost: 15–530 kg
• Průměr kola: 25–125 mm



DATA CAD 
ZÍSKÁTE 
NĚKOLIKA 
KLIKNUTÍMI

Vybrat. Stáhnout. Namontovat.

Mobility High End
Ke všem výrobkům můžete do svého počítače 
jednoduše a bezplatně stahovat 3D data v běžně 
používaných formátech. Máte tedy možnost začleňovat 
naše výrobky už předem do svých konstrukcí: 
www.blickle.com/service/downloads

Chcete znát více podrobností? Jednoduše nas-
kenujte QR kód a několika kliknutími si 
stáhněte příslušná CAD data.
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