
we innovate
Řešení Blickle pro intralogistiku

Ergonomie
Zdraví zaměstnanci  
pro zdravou firmu

Efektivita
Inteligentní konstrukce 
pro trvalou zátěž 

Bezpečnost
Kvalita, na kterou se  
můžete spolehnout 
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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, formovaných 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“ používaly všude tam, kde je 
požadována mobilita. Tyto výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, bezúdržbovostí, dlouhou životností 
a rychlou dostupností. 

Navzdory stále složitějším logistickým postupům, rostoucí digitalizaci procesů a používání robotů jsou 
kolečka a kladky i nadále klíčovým prvkem intralogistiky. Proto musí být mimořádně spolehlivé. Výrobky 
značky Blickle zajišťují stále rychlejší a efektivnější vnitropodnikový tok materiálu a zároveň umožňují 
ergonomicky uspořádat pracoviště a předcházet nehodám. V tomto časopise se dozvíte o inovativních 
řešeních, která jsme vyvinuli pro nejrůznější úskalí intralogistiky. 

Přeji vám příjemnou četbu a zajímavé postřehy.

Reinhold Blickle
Jednatel společnosti

PS: Těšíme se na všechny nové výzvy. Kontaktujte nás. 
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WE KNOW INTRALOGISTICS

MYSLÍME NA 
BUDOUCNOST 
Digitalizace je pro komplexnější trhy dobrý sluha, ale zlý pán. Nesmí zastínit 
člověka – a proto musí existovat především pevné základy. Kromě toho se na 
trhu klade důraz zejména na kvalitu a vlastnosti koleček a kladek. Pouze spo-
lehlivé fungování tohoto „hardwaru“ zaručuje bezchybnou spolupráci procesů, 
dodavatelských řetězců a toku zboží, které pak do sebe zapadají jako ozubená 
kolečka.

Digitalizace, automatizace a individualizace – tyto globální 
megatrendy trvale ovlivňují také oblast intralogistiky. Inteligentní 
informační systémy jako telematika, robotika a senzorika a také 
inovativní hardwarová řešení, jako jsou bezobslužné přepravní 
systémy (FTS) nebo tažné soupravy, přispívají k optimálnímu řízení 
vnitropodnikového toku materiálu. Jsou tu velmi náročné úkoly, 
protože se musí stále rychleji pohybovat větší a větší toky zboží, a to 
samozřejmě plynule a efektivně. Vedle moderních technologií je 
páteří intralogistiky přepravní vybavení.

Kolečka a kladky Blickle v mnoha intralogistických procesech 
rozhodujícím způsobem přispívají k efektivnímu, bezpečnému 
a spolehlivému fungování materiálových toků v rámci podniku. 
Možnost integrace koleček a kladek do nejrůznějších logistických 
procesů, stále vyšší jízdní rychlosti a také vysoké požadavky na 
bezpečnost práce a ergonomii vedly k tomu, že kolečka a kladky 
dnes patří ke špičkovým technologickým produktům. Jako dodavatel 
komponent podvozků tento vývoj ve všech odvětvích sledujeme už 
celá desetiletí. V našem rozsáhlém portfoliu výrobků nabízíme jako 
specialisté na kolečka a kladky řešení téměř pro jakýkoli projekt.

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Při vývoji specifických zakázkových řešení se můžeme 
opřít o mnohaleté know-how s nesčetnými projekty pro 
zákazníky z celého světa. Výrobky značky Blickle proto 
používá celá řada renomovaných výrobců logistického 
vybavení – například vysokozdvižných vozíků, jeřábů, 
tažných souprav a vozíků na přípravu zboží.

Průmysl 4.0

Robotika
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Ergonomická pracoviště

Just in time

Digitalizace

Autonomní dopravní systémy

Udržitelnost

Globální dodavatelské 
řetězce

Robotika
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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  



  

7

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 dopravní systémy.

TO BE THE BEST WHEEL AND 
CASTOR MANUFACTURER TO 
WORK WITH  
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ZDRAVÍČKO!
Pouze zdraví zaměstnanci jsou motivovaní a produktivní. Věděli jste, že každý zaměstnanec, 
který nepřijde do práce, vás stojí asi 500 eur denně? Přepravní zařízení s příliš vysokým 
rozjezdovým a valivým odporem bohužel často vedou k prostojům způsobeným onemocněním 
pohybového aparátu. Tato onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou pracovní 
neschopnosti, těžkého zdravotního postižení, omezené pracovní schopnosti a předčasné 
invalidity (zdroj: Spolkový úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, BAuA). Toto téma je 
nutné řešit, zejména v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Tělesná zátěž při tažení 
a posouvání lze velmi snadno snížit správným výběrem kladek. Touto problematikou se 
pracovníci společnosti Blickle zabývají už mnoho let.

Lehčí, snazší a méně namáhavá práce –  
tak udržujeme zaměstnance ve formě a motivované

ERGONOMIE JE FAKTOR ÚSPĚCHU

Valivý odpor různých běhounů
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Testovací podmínky: Hodnoty zjištěné v laboratorních podmínkách na rovném plochém povrchu, kolečka o Ø 200 mm a kuličková ložiska.

Pneumatika s duší Standardní plná guma Elastická plná guma Termoplastická guma Standardní polyuretan

Termoplastický polyuretan Prémiový polyuretan Polyamid

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com
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Srovnání valivého a smykového odporu 
různých polyuretanových koleček 
(Ø kolečka 200 mm)

Testovací podmínky: Testování v novém stavu v laboratorních podmínkách 
při zatížení 300 kg a s identickou konzolou.   

• Série ALTH
• Tenký běhoun
• Poloměr běhounu R300
• Tvrdost běhounu 92 Shore A

• Série ALBS
• Silný běhoun
• Poloměr běhounu R90
• Tvrdost běhounu 75 Shore A

• Série ALB
• Tenký běhoun
• Poloměr běhounu R100
• Tvrdost běhounu 92 Shore A

Standardní polyuretan (Extrathane®)

Prémiový polyuretan (Besthane® Soft)

Prémiový polyuretan (Besthane®)

Smykový odpor 2,9 % 

Smykový odpor 2,5 % 

Smykový odpor 1,7 % 

Každý den v Německu onemocní asi 4 %všech zaměstnanců (zdroj: 
Spolkové ministerstvo zdravotnictví, BMG). Národnímu hospodářství 
tak vznikají gigantické ztráty: v roce 2019 tvořily náklady na výpadky 
ve výrobě (mzdové náklady) 87,6 miliard eur a dalších 148,7 miliard 
eur byly hrubé ztráty z přidané hodnoty (zdroje: Statista, BAuA). Pro 
firmu to znamená, že chybí cenné pracovní síly, váznou procesy, 
zbývající zaměstnanci jsou přetěžováni, čímž se zvyšuje nebezpečí 
úrazu a riziko, že onemocní i tito zaměstnanci.

Tématu ergonomie přikládáme velký význam. Různé běhouny značky 
Blickle tak mohou pomoct předcházet nedostatku zaměstnanců 
způsobenému nemocí, a tím snižovat náklady způsobené jejich 
nepřítomností. Výběr správného běhounu dokáže snížit valivý odpor 
až o 90 %(viz graf) a správným výběrem koleček a kladek lze 
dodržet limitní hodnoty doporučené BAuA při dlouhodobějším 
zatížení. Díky nabídce Blickle Besthane®, Blickle Besthane® Soft, 
Blickle EasyRoll a Blickle SoftMotion si u nás můžete vybrat 
z exkluzivních běhounů, které jsou dimenzovány speciálně na nízký 
valivý odpor a které i při vysokém zatížení nastavují měřítka valivého, 
smykového a rozjezdového odporu.

Better Blickle

• Správné běhouny zabraňují prostojům 
způsobeným pracovní neschopností.

• Pro ergonomii je zásadní rozjezdový a valivý 
odpor.

•  Naše běhouny nastavují měřítka valivého, 
smykového a rozjezdového odporu i při vysokém 
zatížení.

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

Valivý odpor 0,9 % 

Valivý odpor 0,8 % 

Valivý odpor 0,7 % 
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PROMYŠLENO 
DO NEJMENŠÍHO 
DETAILU
V oblasti ergonomie je nejdůležitějším faktorem valivý odpor. Ve 
společnosti Blickle můžeme hrdě prohlásit, že naše výrobky mají 
nejlepší valivý odpor ve všech třídách. Díky dlouholetým zkušenostem 
a působení v mnoha různých oborech jsme získali velké 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.

Receptura gumových a polyuretanových materiálů a jejich zpracování 
mají největší vliv na kvalitu finálního výrobku. Vedle valivého odporu 
ovlivňují zásadním způsobem další parametry jako tvrdost běhounu, 
odrazovou pružnost, otěr, nosnost a přizpůsobivost nízkým teplotám. Ve 
spolupráci s renomovanými vědeckými institucemi a s využitím 
nejmodernějších metod naši vývojáři neustále zdokonalují stávající 
receptury a nacházejí ty nejlepší kombinace běhounu, tloušťky vrstvy 
a tvar běhounu. Kromě jednotlivých vlastností různých materiálů 
běhounů je velmi důležitým znakem kvality také jejich přilnavost k disku 
kolečka. Z toho důvodu se kolečka a jejich běhouny důkladně testují už 
během vývoje, abychom vám mohli zaručit trvale vysokou úroveň kvality.

Blickle EasyRoll 
• 65 Shore A
• Vysoce kvalitní guma
• Až o 65 % nižší valivý odpor ve 

srovnání se standardní plnou gumou

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Inteligentní běhouny pro optimální ergonomii na pracovišti
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Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Vysoce kvalitní měkká guma
• Až o 55 % nižší valivý odpor ve 

srovnání se standardní měkkou gumou

Blickle Besthane® Soft 
• 75 Shore A
• Vysoce kvalitní polyuretan, měkký
• Až o 25 % nižší valivý odpor ve 

srovnání se standardním polyuretanem

Blickle Besthane®

• 92 Shore A
• Vysoce kvalitní polyuretan
• Až o 30 % nižší valivý odpor ve 

srovnání se standardním polyuretanem

Institut pro zdraví a ergonomii IGR Institut für 
Gesundheit und Ergonomie e.V. udělil běhounům 
Blickle řad Besthane®, Besthane® Soft a SoftMotion 
pečeť kvality  „Ergonomický výrobek“. Kolečka 
a kladky vybavené těmito běhouny přispívají 
z ergonomického hlediska k optimální přepravě 
zboží. Zkoušky IGR se řídily požadavky normy 
DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Inteligentní běhouny pro optimální ergonomii na pracovišti
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ERGONOMIE JE MOTIVACE

PSSSST!
Ochrana proti hluku ochrání i vás 

Hluk způsobuje nemoci. A to si nemůže dovolit žádný zaměstnavatel, a už vůbec ne 
v intralogistice. Ale právě tady může při přepravě zboží vznikat velký hluk. Mnozí si 
v tomto případě myslí, že si musí vybrat ze dvou možností: buď tvrdá, a tedy hlasitá 
kolečka, ale zato s malým valivým odporem, nebo měkké, tiché běhouny, které se ale hůře 
otáčejí. Jde to ale i jinak, což ve společnosti Blickle dennodenně dokazujeme.

Blickle Besthane® Soft

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Standardní polyuretan

Plastové kolečko 
se silnou elastickou 
měkkou gumou

Standardní  
plastové kolečko

Blickle SoftMotion

Blickle Soft

Blickle EasyRoll

Standardní plná guma

Standardní polyuretan, 
vstřikovaný

Tvrdé

Měkké

Gu
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t

Přijetí závazných  
opatření podle  
směrnice 2002/49/ES

Valivý odpor v % Hlučnost v dB(A)
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Better Blickle

• Hluk způsobuje stres, stoupá riziko 
úrazů, klesá výkonnost.

• I tiché běhouny se otáčejí lehce.

•  Blickle Besthane® Soft: Minimální 
hluk, vysoká nosnost, nízký valivý 
odpor. 

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

Hluk na pracovišti je nejen nepříjemný, ale také způsobuje 
zvýšenou pracovní neschopnosti. 4 až 5 milionů zaměstnanců 
je v Německu vystaveno hluku, který škodí sluchu (zdroj: 
Spolkový úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
BAuA). Tento hluk způsobuje stres, dochází k poruše 
koncentrace, stoupá riziko nehod a klesá výkonnost.

Při snižování hlučnosti hraje důležitou roli výběr podvozku 
a koleček. Dlouho přetrvávající názor, že měkká kolečka jsou 
méně hlučná, ale zato mají vysoký valivý odpor, nás ve 
společnosti Blickle vždy provokoval. Proto jsme vyvinuli 
běhouny, které mají nízkou hlučnost, a zároveň splňují 
nejrůznější požadavky, například na nosnost, odolnost vůči 
opotřebení nebo valivý odpor. Nejlepším dokladem je běhoun 
Blickle Besthane® Soft, který se vyznačuje malou hlučností, 
a současně vysokou nosností a nízkým valivým odporem  
(viz graf).

Vzhledem k extrémně nízkému rozjezdovému, valivému 
a smykovému odporu byla běhounům Blickle řad Besthane® 
a Besthane® Soft udělena pečeť kvality institutu pro zdraví 
a ergonomii IGR. Důvodem je vysoká elasticita 
polyuretanového materiálu. Ten totiž zajišťuje, že při otáčení 
koleček a kladek opatřených běhouny Besthane® nedochází 
k téměř žádné ztrátě energie, a proto je tažení nebo posouvání 
vozíku mnohem snazší.

Testovací podmínky: Valivý odpor: testování v novém stavu v laboratorních podmínkách při zatížení 
300 kg, kolečka o Ø 200 mm a s identickou konzolou.
Testovací podmínky: Emise hluku: průměrná hlučnost při přepravě kovových dílů po podlaze z rýhovaného 
plechu, hmotnost vozíku 300 kg, kolečka o Ø 125 mm.
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1 THE WAY TO SUCCESS 

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Tiché kladky. Snazší manévrování. Nižší valivý a smykový odpor. Optimální 
ochrana proti poranění nohou. Všechny tyto požadavky u nás splňuje dokonce 
i standardní výrobek.

Výroba automobilů a motorů v České republice

SOFT MOTION – ÚSPĚCH 
PŘICHÁZÍ POTICHU

Situace: hlasitá 

Zákazníkem je český výrobce automobilů a motorů , který patří 
k německému automobilovému koncernu. Výrobce vozidel 
zaměstnávající přibližně 33 000 pracovníků prodává jen v České 
republice více než milion automobilů ročně. V montážním závodě 
výrobce automobilů byla extrémně vysoká hladina hluku. 
Sekvenční vozíky pro vnitropodnikovou přepravu dílů vozidel se 
pohybují po hladké betonové podlaze, která je ovšem 

v pravidelných odstupech přerušovaná dilatačními spárami 
zakrytými litinovými mřížkami. Doposud používané kladky byly 
vyrobeny z bezestopé šedé elastické plné gumy a sloužily už 
delší dobu. Gumové běhouny byly relativně tvrdé, ovladatelnost 
nebyla kvůli poměrně vysokému valivému a smykovému odporu 
optimální a hlučnost při pohybu překračovala předepsané normy 
protihlukové ochrany. Při přejíždění spár se navíc do kontaktu 
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s podlahou dostávala ochrana proti poranění nohou 
nainstalovaná u kladek, což výrazně snižovalo její životnost.
Proto bylo třeba vytvořit nový koncept kladek s výrazně nižším 
valivým a smykovým odporem a použít také běhoun 
s mimořádně vysokou schopností tlumit zvuk. Vzdálenost 
ochrany proti poranění nohou od podlahy musela být navržena 
tak, aby při přejíždění prahů nemohlo dojít ke kontaktu 
s podlahou.

Naše řešení ze standardního programu
Optimální řešení pro tuto situaci představovala řada kol Blickle 
ALES, a to na základě vynikajících tlumicích vlastností a 
znatelného snížení hlučnosti díky běhounu z měkké gumy  
„Blickle SoftMotion“. Silné běhouny s tvrdostí 55 Shore A, které 
jsou pevně spojeny s hliníkovým diskem, zajišťují mimořádně 
klidný chod, jsou velmi elastické, a proto mají nízký valivý odpor. 
Robustní konzola pro vysoké zatížení série LH a stabilní ocelová 
ochrana proti poranění nohou se vzdáleností od podlahy 
35 milimetrů doplňují tuto kladku tak, aby tvořila optimálně 
fungující kompletní řešení, které splňuje všechny požadavky 
zákazníka.

Výsledek 
U kladek Blickle řady LH-ALES se při testování v plném provozu 
projevují vynikající tlumicí vlastnosti a výrazně lepší valivý 
a smykový odpor. Díky tomu se značně zlepšila ovladatelnost 
v ručním režimu.

Ochrana proti poranění nohou při přejíždění prahů už nedosedá 
na zem. Šetří se tím kladky i podlaha a výrazně se snižují 
náklady na opravy a výměnu.  
Výrobce automobilů byl naprosto nadšený také z výrazného 
snížení hlučnosti díky použití koleček z elastické měkké gumy  
„Blickle SoftMotion“.
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EFEKTIVNÍ JE TO, CO FUNGUJE A PRACUJE DLOUHO

Jak se navrhuje dlouhá životnost? Série 
koleček Blickle jsou důsledně dimenzo-
vány pro dlouhou životnost. Proto jsou 
zárukou rychlého a plynulého toku 
materiálu v intralogistice.

Platí totiž, že čas a rychlost jsou peníze. Achillovou patou 
jsou kolečka a kladky. Proto ve společnosti Blickle vytvá-
říme už při konstrukci základ pro dlouhou a optimální 
funkčnost. Naše kolečka jsou špičkové technologické 
výrobky, které splňují různorodé požadavky současně 
na: vysokou rychlost, vysokou nosnost, vysokou  
stabilitu, možnost použití u nejrůznějších druhů 
podlah, dimenzování na velká rázová a úderová 
zatížení.

BĚŽÍ A BĚŽÍ 
A BĚŽÍ ...
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Better Blickle

• Pro každou aplikaci vždy nejvhodnější výrobek.

• Máme přehled o všech aspektech. 

•  Špičková technologie do posledního detailu.
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Optimalizováno pro maximální efektivitu:

Dokonalé spojení 
Pevné spojení disků koleček s běhouny zaručují různé procesy jako vulkanizace, 
odlévání nebo lisování. 

Odolnost vůči vysokému dynamickému zatížení
Speciální řady koleček s prémiovými běhouny, které snesou velkou dynamickou 
zátěž, a optimalizovaná geometrie běhounu zabraňují tepelnému přetížení 
a umožňují vysokou rychlost jízdy.

Vysoká odolnost vůči otěru
Nižší opotřebení prodlužuje životnost.

Vysoká odolnost vůči proříznutí a dalšímu trhání
Běhouny s vysokou odolností vůči proříznutí a dalšímu trhání zajišťují nejvyšší 
odolnost vůči vnějším vlivům, jako jsou překážky s ostrými hranami.

Běhouny s optimalizovaným valivým odporem
Díky speciálním běhounům s optimalizovaným valivým odporem se dosáhne vyšší 
energetické účinnosti a nižší fyzické zátěže při tažení a posouvání.

Optimalizované materiály
Voda, horko, chlad, oleje nebo chemikálie mohou poškodit kolečka.
Společnost Blickle nabízí téměř pro všechna prostředí vhodná materiálová řešení 
a povrchové úpravy disků koleček a běhounů.

Vlastní testovací a zkušební laboratoř Blickle
Všechny údaje o nosnosti se ověřují ve zkušební a testovací laboratoři Blickle na 
nejmodernějších zařízeních. V případě extrémních velikostí koleček se tyto údaje 
vypočítávají pomocí matematické simulace.

Přesná ložiska a soustružená uložení ložisek 
S přesnými uloženími ložisek  a přesnými ložisky dosahujeme optimálních jízdních 
vlastností. Speciálně soustružená uložení ložisek  u kuličkových ložisek zaručují 
vynikající koaxiální vlastnosti.

Robustní disky koleček s optimalizovanou pevností
Speciálně optimalizované disky koleček jsou klíčovou součástí všech našich 
výrobků. Velmi kvalitní materiály a osvědčený design zajišťují 
spolehlivé fungování.
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EFEKTIVNÍ JE TO, CO JE SOLIDNĚ NAVRŽENO

Čas jsou peníze. Rychlé a plynulé procesy jsou důležitým 
faktorem úspěchu vaší firmy. Klíčovým prvkem jsou  
absolutně odolné série konzol, které snadno zvládnou  
i nejvyšší rychlosti.

NEZNIČITELNÉ

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com



             

21

Vedle speciálních ložisek a optimální přilnavosti mezi diskem 
kolečka a běhounem je to především unikátní technologie 
konzol, která nám ve společnosti Blickle umožňuje nabízet 
optimální řešení pro rychlé použití. Přesnost a dlouhá životnost 
jsou totiž předpokladem plynulých procesů v intralogistice.

Nabízíme přes 60 sérií konzol pro nejrůznější potřeby. 
Jedinečné výrobní postupy, jako je dynamické nýtování 
otočných věnců nebo speciální konstrukce s kalenými 
ložiskovými šálky v otočném věnci zajišťují, že kladky Blickle 
nastavují standardy v mnoha oblastech intralogistiky. Série 
konzol Blickle LH a LS jsou tak základním srovnávacím 
měřítkem  v oblasti vysokého zatížení. Všechny technické 
údaje jsou samozřejmě testovány podle běžných norem 
a částečně i nad jejich rámec v testovací laboratoři Blickle. 
Přesné komponenty zajišťují minimální tolerance – prostě 
„Made in Germany“, a navíc „at its best“!

Dlouhá životnost ve všech hmotnostních 
třídách

• Nadprůměrně dlouhá životnost díky speciálnímu dynamickému nýtování 
otočného věnce Blickle.

• Vysoká stabilita díky dvouřadému uložení kuliček v otočném věnci.

Konzola se standardním otočným věncem

Nosnost až 600 kg

• Mimořádná odolnost vůči nárazům a rázům díky speciálně tvarovaným 
ložiskovým šálkům .

• Extrémně dlouhá životnost i při velkém zatížení a vysokých jízdních 
rychlostech.

Konzola s kalenými ložiskovými šálky 

• Maximální stabilita i při extrémním zatížení a axiálním namáhání i při 
vysokých rychlostech.

• Účinná ochrana proti korozi díky galvanickému pozinkování a žlutému 
chromátování.

Svařované konzoly pro vysoké zatížení s přesnými 
ložisky

Nosnost až 1 000 kg 

Nosnost až 30 000 kg
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2 THE WAY TO SUCCESS 

Malá vestavná výška, extrémně vysoká nosnost a spolehlivost:  
řešení na míru pro autonomní přepravní zařízení (FTF)  
Grenzebach L1200S.

Speciální požadavky vyžadují výbornou spolupráci
Kromě rozsáhlého programu sériových výrobků dodáváme také velké množství speciálních řešení. Společnost Grenzebach 
Maschinenbau GmbH specializující se na výrobu strojů a zařízení je díky svým automatizačním řešením technologickým lídrem na mnoha 
světových trzích. Součástí jeho nabídek řešení pro automatickou přepravu dílů je autonomní přepravní zařízení Grenzebach L1200S, které je 
vybaveno kolečky a kladkami od společnosti Blickle. Toto zařízení podjede mobilní nosiče, jako jsou stoly, vozíky, stojany nebo regály, 
nadzvedne je a přepraví je na určené místo. Grenzebach L1200S přepravuje podélně nebo příčně a na malém prostoru otáčí na místě náklad 
o hmotnosti až 1,2 tuny.

Ve spolupráci s vývojáři výrobků ze společnosti Grenzebach vzniklo v naší konstrukční kanceláři řešení, které dokonale splnilo požadavky 
firmy. Kladky by měly mít vysokou nosnost při předem zadané malé montážní výšce. Rozhodnutí proto padlo na naši speciální opěrnou kladku 
LSD-ALTH, která má masivní ocelový svařovaný otočný věnec, minimální toleranci vestavné výšky nezbytnou pro extrémně kompaktní 
montážní prostor, a která jako dvojitá kladka má nosnost až 600 kilogramů v nepřetržitém provozu s malým smykovým odporem. Obě kolečka 
integrovaná do dvojité kladky jsou vybavena polyuretanovými běhouny Blickle Extrathane® s tvrdostí 92 Shore A. Tím se dosáhne nízkého 

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com
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VŽDY EXISTUJE  
NĚJAKÉ ŘEŠENÍ

Od odborníka pro odborníka

valivého odporu, malého oděru a vysoké odolnosti vůči proříznutí a dalšímu trhání běhounů. Antistatické provedení navíc 
chrání proti elektrostatickému výboji.

Hnací kola autonomního dopravního zařízení by měla být mimořádně odolná vůči otěru, poskytovat vysoký jízdní výkon 
a vejít se do úzkého předem definovaného montážního prostoru. Naše řešení: Speciální hnací kolo GBA 178x50/8 se 
speciální geometrií příruby. Na litinový disk kolečka je nalitý vysoce kvalitní prémiový běhoun Blickle Besthane® s tvrdostí 
92 Shore A. Kolečko je tak velmi odolné vůči otěru a vykazuje velmi nízký valivý odpor, což zvyšuje energetickou účinnost. 
Kladky a hnací kola od společnosti Blickle umožňují nepřetržité používání. Optimální souhra mezi inteligentní technologií 
pohonu a dvojitými kladkami umožňují poloměr otáčení menší než jeden metr.

„Společnost Blickle rychle a flexibilně 
realizuje speciální řešení, která se výborně 
osvědčují při každodenním používání 
u našich zákazníků.“

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

SPOLEHLIVÉ BRZDY PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Bezpečnost je pro nás priorita

Chceme, aby se s našimi kolečky a kladkami pracovalo bez nehod. Proto se u našich výrobků můžete 
spolehnout na jednu věc: pokud musíte brzdit, jde to rychle, a když něco odstavíte, pak to zůstane 
stát – i v nebezpečných situacích.

Podle Německé zákonné úrazové pojišťovny  došlo jen v Německu v roce 2019  k více než 
36 000 úrazům při intralogistické přepravě. To představuje 150 úrazů na jeden pracovní den. Toto 
číslo dokážeme snížit. Jako partner pro řešení v oblasti bezpečnosti máme v našem sortimentu velký 
výběr nejrůznějších brzd a aretačních zařízení. Díky tomu máme vhodný výrobek pro každého.

Aretace a brzdy Blickle jsou nejen testovány podle evropských norem pro kladky 
DIN EN 12526–12533, ale jsou také přizpůsobeny příslušnému běhounu. Jsou navrženy tak, aby byly 
extrémně odolné vůči opotřebení, takže se na ně můžete dlouhodobě spolehnout.

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Nejčastěji používaná aretace ve střed-
ním a dolním rozsahu nosnosti, snadno 
a ergonomicky ovladatelná pomocí malé 
ovládací síly.

Aretace kolečka a otočného 
věnce „stop-fix“ (-FI)
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STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

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

BEST IN SAFETY
Stop znamená zastavit – okamžitě a bezpečně. U brzd a aretačních systémů 
neexistuje žádná vůle. Především v nebezpečných situacích na ně musí být spoleh.  
Vyžaduje to nejen bezpečnost práce, ale i zdravý rozum. Sami nejlépe víte o riziku 
nehod v intralogistice. Může se stát cokoli od pohmožděnin až po úrazy elektrickým 
proudem. A přitom podle zákona o bezpečnosti práce jste povinni ve své firmě 
„posuzovat pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce a usilovat o zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví“, jak to výstižně formuluje asociace profesních 
sdružení v kovoprůmyslu. 

Mohou vám při tom pracovníci společnosti Blickle aktivně podporovat?

Stacionární brzdový systém (silové 
a tvarové zajištění) umožňuje pohodlné 
ovládání a stálou dostupnost.

Současné zablokování (silové a tvarové 
zajištění) dvou nebo více kladek pákou, 
komfortní síly pro zabrzdění a uvolnění.

Velký brzdný účinek díky integrovaným 
brzdovým čelistem, které jsou díky 
uzavřené konstrukci do velké míry 
chráněny před korozí a nečistotami.

Aretace kolečka a otočného 
věnce „ideal-stop“ (-IS)

Centrální brzda Blickle 
„central-stop“ (-CS)

Bubnová a samočinnábrzda 
Blickle (-TB a -TM)

Robustní nastavitelné provedení pro 
střední a horní rozsahy nosnosti 
s mimořádně vysokými přídržnými 
silami (silové zajištění).

Aretace kolečka a otočného 
věnce „stop-top“ (-ST)
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BUĎTE SI JISTI PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

NAŠE KOLEČKA A KLADKY 
JSOU VODIVÉ
Všichni známe problematiku elektrostatického náboje – třením vzniká napětí, které 
má tendenci se někam vybít. V intralogistice to může být nejen bolestivé pro 
obsluhujícího pracovníka, ale i škodlivé pro přepravované zboží. Kolečka a kladky, 
které jsou elektricky vodivé, odvádějí statickou elektřinu bezpečně a přímo do země. 

To je „pouze“ fyzika
Třením vzniká elektrostatický náboj 
– při kontaktu přepravních zařízení 
nebo obsluhující osoby s podkladem 
vzniká elektrické napětí. Vozík a/nebo 
obsluhující pracovník je pak elektricky 
nabitý. Tento náboj se vybije v nejhorším 
případě do obsluhujícího pracovníka nebo 
přepravovaného zboží. 

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

NAŠE KOLEČKA A KLADKY 
JSOU VODIVÉ

Proti fyzice se dá něco dělat 
Elektrická vodivost koleček a kladek slouží k ochraně osob 
a přepravovaného zboží před elektrostatickým výbojem. Elektrický 
proud je při tom odváděn prostřednictvím koleček a kladek do země. 
Společnost Blickle nabízí široké portfolio elektrostaticky vodivých 
koleček a kladek, a tady i řešení pro téměř všechny řady kol. 

Malé doplnění pro zájemce o techniku: Kolečko  nebo kladka se 
považují za elektricky vodivé, pokud jejich ohmický odpor 
nepřesáhne 104 Ω. Kolečko nebo kladka se považují za 
antistatické, pokud se jejich ohmický odpor pohybuje mezi 105 
a 107 Ω. Příslušná norma: DIN EN 12527–12533 
(ISO 22878–22884).

Není radno brát na lehkou váhu: přeskočení 
jiskry 
Nebezpečí výboje do obsluhujícího pracovníka nebo zboží 
přepravovaného na vozíku by se nemělo podceňovat. Elektrický 
výboj je sice pro člověka velmi krátký, ale kvůli hodnotě 
minimálně 3 000 voltů také velmi bolestivý. Pokud přepravované 
zboží tvoří například elektronické přístroje, nedá se vyloučit 
trvalé poškození. Největší nebezpečí však spočívá v tom, 
že při nekontrolovaném výboji může jiskra způsobit výbuch 
i v prostorách chráněných proti výbuchu. 

Jedinečná koncepce: 
Vodivá gumová kolečka jsou zpravidla vybavena černým 
běhounem, který je křídující. Společnost Blickle vyvinula 
antistatická kolečka s pneumatikami z elastické plné gumy 
v bezestopé šedé barvě. Řada ALEV...-SG-AS se vyznačuje 
svodovým odporem maximálně 107 Ω a také tvrdostí 
65 Shore A a v provozu nezanechává žádné jízdní stopy. 
Zejména v průmyslových odvětvích s vysokými požadavky 
na hygienu se tak dá ušetřit obrovské množství pracovních 
a finančních nákladů na čištění. 
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INTERVIEW

SAFETY FIRST
ROLF HÖLLE · Vedoucí oddělení vývoje a konstrukce společnosti 
Blickle
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„Každé průmyslové odvětví má své zvláštnosti 
a  požadavky. V  intralogistice se klade stále větší 
důraz na ergonomii a spolehlivost.“

Jakou roli hraje oddělení konstrukce ve společnosti 
Blickle? 
V procesu vzniku produktu máme jako konstruktéři klíčovou 
funkci. Nejenže zodpovídáme za technický vývoj, ale 
neseme také odpovědnost za náklady na ekonomicky 
efektivní výrobu produktů. Mezi naše hlavní úkoly patří 
vývoj a  konstrukce nových výrobků i  optimalizace 
stávajících výrobků. V  našem konstrukčním oddělení 
pracuje asi 50 zaměstnanců, kteří jsou rozdělení do 7 
oblastí podle oboru. V každém oddělení máme pro výrobek 
také odpovídající konstrukci provozních prostředků. 

Co dělá společnost Blickle speciálně v  oblasti 
bezpečnosti? Jak zajišťujete spolehlivost a bezpečnost 
výrobků Blickle už ve fázi konstrukce?
Standardní požadavky na bezpečnost vyplývají z norem pro 
kolečka a kladky, na jejichž přípravě se společnost Blickle 
také  v  kompetentních normalizačních komisích aktivně 
podílí. Obecným trendem je, že my nenabízíme jen hotový 
výrobek, ale dáváme zákazníkům možnost účastnit se na 
jeho vývoji. Do tohoto procesu vkládáme naše kompetence 
z odborných oblastí a neseme odpovědnost. Aby bylo téma 
bezpečnost v centru pozornosti hned od začátku, zapojují 
nás například vývojáři vozidel do procesu vývoje hned od 
samého počátku . Při tom vyvíjíme nejen kolečka, ale i celý 
podvozek. Jsme považováni za velmi kompetentní 
a spolehlivé partnery, neboť se můžeme prokázat bohatými 
zkušenostmi. Díky těmto zkušenostem jsme schopni 
navrhnout jednotlivé komponenty podvozku tak, aby ve 
finální aplikaci bezpečně fungoval. Protože přesně známe 
všechny konstrukční souvislosti ve vývoji a výrobě výrobku, 
můžeme téma bezpečnosti aktivně prosazovat a řídit.

V čem při konstrukci spočívá rozdíl mezi speciálními 
řešeními a sériovými výrobky?
Ročně obdržíme téměř 1 500 zakázek na vývoj, od drobných 
konstrukčních úprav až po zcela nově vyvinuté výrobky. Na 
rozdíl od vlastního vývoje řídí speciální řešení zákazník. Ten 
specifikuje požadovaný koncept v  podobě technických 
požadavků. Na tomto základě navrhujeme pro zákazníka 
řešení. Toto řešení zákazník ověřuje a často testuje přímo 
na vzorcích. Společnost Blickle je tu součástí vývojového 
řetězce zákazníka. Naproti tomu sériové výrobky jsou 
založeny na požadavcích různých segmentů trhu. Na tomto 
základě je společně s naším produktovým managementem 
navržen nový výrobek a poté se definuje jeho provedení. To 
probíhá především v  oblasti designových a  plastových 
kladek ve spolupráci s  externím designérem. Takto 
vytvořený prototyp poté v rámci schvalovacího procesu dále 
optimalizuje produktový management, vedoucí pracovníci 
prodeje a vedení společnosti. Nakonec je prototyp schválen.

V  oblasti klasické konstrukce koleček a  kladek ve 
společnosti Blickle používáme téměř výhradně naše vlastní 
know-how. Naopak v oblasti nových technologií využíváme 
i  služeb externích institucí a  poskytovatelů, kteří nám při 
vývoji pomáhají svými odbornými znalostmi.

Jaké speciální požadavky se kladou na kolečka 
používaná v intralogistice?
Každé průmyslové odvětví má své zvláštnosti a požadavky. 
V  intralogistice se klade stále větší důraz na ergonomii. 
Zároveň zde často dochází ke kombinaci ručního ovládání 
logistických jednotek a  jejich vlečení na delších 
vzdálenostech, což s  sebou nese vysoké nároky na 
dynamiku. Naším úkolem je oba aspekty sloučit a navrhnout 
ovládání, které bude pro obsluhujícího pracovníka co 
nejergonomičtěji. V  tomto odvětví samozřejmě existují 
i  další komplikace, například malé vestavné výšky při 
vysokých rychlostech a  nosnostech. Kromě toho 
potřebujeme, aby byly naše kolečka a kladky mimořádně 
spolehlivé. Logistické jednotky se v  intralogistice často 
používají v třísměnném provozu. Za těchto podmínek musí 
kolečka fungovat bezúdržbově asi 5 až 7 let.



 

29

Jak bude vypadat konstrukční oddělení budoucnosti? 
V  čem budou spočívat stěžejní body ve srovnání 
s dneškem?
Už několik let se ukazuje, že budoucnost tkví v  simulaci. 
Klasickým způsobem je konstrukce a  vytváření vzorků, 
jejichž úprava a schvalování jsou časově a nákladově velmi 
náročné. Simulace se přitom používají nejen při výpočtu 
pevnosti, ale také v otázkách designu, protože pomocí 3D 
tiskáren lze rychle a  bezpečně odhalit mnoho optických 
problémů. Díky kombinaci se simulací výrobních procesů 
pak můžeme relativně bezpečně předvídat a  propočítat 
chování výrobků. Tímto způsobem se nám daří celkově 
zrychlit proces vývoje a  přesně realizovat požadavky 
zákazníků. Požadavky na vynikající funkci výrobků neustále 
rostou. V oblasti pozemních dopravních prostředků existují 
například stále výkonnější pohony. Proto se také zvyšují 
nároky na naše kolečka a  kladky po stránce rychlosti, 
trakce a  zatížitelnosti. Do popředí se stále více posouvá 
téma ergonomie a  stoupá poptávka po podvozcích 
s optimalizovaným valivým odporem. Dalším trendem jsou 
inteligentní řešení pohonů. Elektrické pohony by měly 
pomáhat všude tam, kde už lidská síla nestačí.

Jaký byl váš nejzajímavější projekt?
Stále se velmi zajímám o  mnohotvárnost oblastí použití. 
Jsme zastoupeni v odvětvích, kde by společnost Blickle na 
první pohled nikdo nečekal. Od líhní s téměř laboratorním 
prostředím a  nejvyššími nároky na čistotu a  sterilnost 
zařízení přes podvozky pro dojicí zařízení až po skladové 
roboty vyžadující maximální výkon. Samozřejmě nemohu 
také zapomenout na simulaci podvozku s nosností několika 
stovek tun pro odvětví větrných elektráren.

Díky našim zkušenostem jsme schopni navrhnout jednotlivé 
komponenty podvozku tak, aby ve finální aplikaci bezpečně fungoval. 
Protože přesně známe všechny konstrukční souvislosti ve vývoji 
a  výrobě výrobku, můžeme téma bezpečnosti aktivně prosazovat 
a řídit.

Bezpečnost práce na nejvyšší úrovni: otočné a pevné kladky 
s bubnovými a samočinnými brzdami od společnosti Blickle. 
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Vysoké zatížení za nejnepříznivějších podmínek 
Společnost HYDRO SYSTEMS KG je světový lídr v oblasti strojů 
a zařízení pro údržbu, opravy a montáž civilních a vojenských letadel. 
Požadavky jsou vysoké, protože většina konstrukcí vyrobených 
společností HYDRO musí zvládnout několikatunové zatížení. V mnoha 
případech ještě práci komplikuje velké teplo, ultrafialové záření 
a nerovný terén u projektů pod širým nebem. Na tyto nepříznivé 
podmínky musí být dimenzována každá jednotlivá součást.

Na míru pro větší bezpečnost 
To se také projevilo u stojanu na proudové motory, pomocí kterého 
se po dokončení údržby a opravy montovaly obrovské turbíny zpět 
do letadel. Zařízení slouží jak k bezpečné přepravě, tak k přesnému 
umístění motoru při jeho montáži. Při tom je stabilita stejně důležitá 
jako vysoká míra mobility, a to i na nerovném podkladu.  
Dosavadní kolečka však tento požadavek nesplňovala:  
společnost HYDRO se potýkala především se ztrátou energie 
v důsledku valivého odporu ploch běhounů. Funkce koleček se po 
krátkém používání zhoršila a neplnila už svůj účel.

Spolehlivější a levnější než dříve 
Pro společnost HYDRO jsme vyvinuli speciální dvojitou kladku, která 
je vybavena kolečky řady GTH pro vysoké zatížení. Tato kolečka 
mají mimořádně stabilní disky z šedé litiny a také velmi kvalitní 
polyuretanový běhoun Blickle Extrathane®. Vždy 4 dvojité ocelové 
svařované kladky na každém stojanu umožňují bezpečnou přepravu 
velmi těžkých motorů i po nerovném terénu. 

Kladky jsou navíc vybaveny blokováním směru. Otočný věnec 
je možné zafixovat aretačním čepem, což při přepravě zajišťuje 
vysokou stabilitu jízdy. V těsné blízkosti letadla je zase možné díky 
otočným kolečkům motor přesně umístit. Aretace kolečka „Radstop“, 
která je dimenzována pro velmi vysoké brzdné síly, kolečka do té 
míry zablokuje, aby stojan zůstal při montáži bezpečně a pevně 
stát navzdory vysokému zatížení. To usnadňuje práci a zabraňuje 
nehodám a zraněním. Řešení Blickle prokázalo v praxi u firmy HYDRO 
své kvality : Kladky spolehlivě plní svoji funkci, a s motory se tak dá 
bezpečně a přesně pohybovat. Kladky se vyznačují delší životností, 
takže se ve firmě nemusí obávat nákladné výměny a zdlouhavých 
oprav. Realizace řešení společnosti Blickle byla navíc levnější než 
dosavadní vybavení. 

Těžké náklady a náročné prostředí – to je u firmy HYDRO v oblasti údržby, oprav 
a montáže na denním pořádku. A tam se také používají naše kladky pro vysoké 
zatížení. 

HÝBEME TÍM, CO SE 
DOSTANE DO OBLAK. 

HYDRO – specialista na leteckou dopravu 
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MOBILITY: ALL OVER
NEJLEPŠÍ VLASTNOSTI BLICKLE

Kolečka a kladky Blickle výrazně přispívají při mnoha 
intralogistických procesech k tomu, aby materiálové 
toky fungovaly uvnitř podniku efektivně, bezpečně 
a spolehlivě. Požadavky na kolečka a kladky jsou 
extrémně různorodé, protože logistické postupy se 
velmi liší v závislosti na odvětví a výrobním procesu. 
Pro tento účel nabízíme jedinečné portfolio výrobků, 
které obsahuje pohotové řešení pro téměř všechny 
zadávané úkoly. Blickle se vyznačuje dlouhou 
životnosti našich výrobků „Made in Germany“. 
Kolečka a kladky Blickle navíc při plánování 
logistických postupů zajišťují, že jednotlivé procesy 
a fáze těchto postupů mohou probíhat velmi rychle, 
s vysokou mírou bezpečnosti (díky ochraně před 
nehodami) a při nízkých celkových nákladech. Tam, 
kde je v logistickém řetězci lidská pracovní síla 
nenahraditelná, snižují výrobky značky Blickle 
tělesnou námahu při tažení a přesouvání těžkých 
břemen, čímž přispívají ke zvyšování míry ergonomie 
pracovních postupů.

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Směrová stabilita
Směrová blokace Blickle zajišťuje  
optimální směrovou stabilitu vozíku.  

Elektricky vodivé 
varianty na ochranu před 
elektrostatickým výbojem.

Široký výběr koleček 
a kladek pro těžká břemena, 
které zvládnou zatížení více 

než 100 tun. 

Dvojité kladky Blickle 
umožňují manévrovat i na 

malém prostoru.

Díky speciálním směsím, 
ze kterých jsou běhouny 

vyrobeny, zajišťují kolečka 
a kladky Blickle výrazné 

snížení hlučnosti. 

Velký výběr kol a kladek 
odolných vůči vysokým 

i nízkým teplotám v rozsahu  
od -100 °C do +600 °C. 

Speciální řady s vysokou 
odolností vůči nejrůznějším 

chemikáliím a čisticím 
prostředkům.

Speciální kolečka s lehkým 
chodem značky Blickle 
snižují zdravotní rizika 

spojená s onemocněním 
pohybového aparátu 

v důsledku tahání 
a posouvání.

Kompaktní kladky Blickle 
mají nosnost až 1 750 kg 

na kladku, a zároveň 
mimořádně malé montážní 

výšky od průměru  
koleček 35 mm. 
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Kvalita jako celek vzniká souhrou detailů:  
Díky inteligentní konstrukci, vysoce kvalitnímu materiálu, pečlivému zpracování 
a bezpodmínečnému směřování k dokonalosti jsou naše výrobky opravdu jedinečné.

Rychlost
Kolečka a kladky Blickle s vysokou dynamickou zatížitelností 
umožňují rychlý tok materiálu. 

Bezestopé provedení 
Kolečka a kladky Blickle  
s bezestopým běhounem  
neznečišťují jízdní dráhu.

Šetrnost k jízdnímu povrchu
Kolečka a kladky Blickle s nízkým 
stlačením povrchu jsou mimořádně šetrné 
k podkladu.

Ochrana přepravovaného zboží
Odpružené kladky Blickle umožňují klidnou jízdu i na 
nekvalitním povrchu, a chrání tak přepravované zboží. 

Ochrana proti poranění
Ochrana proti poranění nohou Blickle brání 
poranění nohou kolečky vozíků.

Ochrana proti korozi
Nerezové komponenty a těsnění  
značky Blickle chrání před korozí.
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4 THE WAY TO SUCCESS 

Společně obstojíme na trhu
V průmyslovém i v obchodním prostředí nepřetržitě stoupá počet autonomních přepravních systémů v intralogistice. Současně se ve 
velkém měřítku používají konvenční pozemní dopravní zařízení, která i nadále představují páteř veškeré vnitropodnikové přepravy zboží.
Nároky na tato vozidla, a tím i na jednotlivé komponenty, jsou stále vyšší a komplexnější. Na druhou stranu jsou vývojové kapacity 
a rozpočty OEM silně omezené a neustále se zkracuje doba pro uvedení nových vozidel na trh. O to důležitější je mít po svém boku 
vhodného partnera, který přinese rozsáhlé know-how, je flexibilní a rychlý a na kterého se dá i v časové tísni na sto procent spolehnout.

Požadavky na výrobky rostou, trh je rychlejší a rozpočet na vývoj se zmenšuje? 
Nejvyšší čas najít si spolehlivého a úspěšného partnera. 

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Original Equipment Manufacturer

ÚSPĚŠNÉ PARTNERSTVÍ:  
KDYŽ SE KUMULUJÍ  
KOMPETENCE 
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ÚSPĚŠNÉ PARTNERSTVÍ:  
KDYŽ SE KUMULUJÍ  
KOMPETENCE 

Společnost Blickle je takovým partnerem, který poskytuje širokou škálu 
standardních komponent z nejrůznějších materiálů, které na trhu už mnoho let 
prokazují svou vynikající kvalitu.

Společně téměř se všemi OEM v oboru už několik desetiletí úspěšně vyvíjíme 
nejrůznější řešení pro intralogistiku. Ať už trh požaduje  stále menší kolečka při 
vyšším zatížení, nebo vyšší rychlosti při nízké spotřebě energie. Zkušený tým 
vývojářů s odborníky z příslušných oborů společně zajišťují, aby se jak OEM, tak 
koncoví uživatelé mohli spolehnout na to nejlepší řešení. Společnost Blickle se 
vyznačuje nejen obrovskou flexibilitou při optimalizaci disků koleček, snižování 
hlučnosti nebo energeticky účinných směsí na výrobu běhounů, ale nachází také 
správné odpovědi na složité otázky prostřednictvím nových a spolehlivých 
konstrukčních provedení.
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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 od společnosti Blickle pro intralogistiku · 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).

>  Vysoký podíl individuálních řešení.

>  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 18 vlastních 
prodejních společností v Evropě, Severní Americe, Asii 
a Austrálii a také distributoři po celém světě.
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OUR WORLD OF 
INTRALOGISTICS

ŘEŠENÍ PRO INTRALOGISTIKU

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

Řešení od společnosti Blickle pro intralogistiku · www.blickle.com

Pro snadné manévrování v intralogistice

Pro maximální životnost 
pozemních přepravních prostředků

Pro mimořádně náročné 
podmínky

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

Pro maximální komfort jízdy, 
ochranu podlahy a snížení hlučnosti
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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. 

Proto nabízíme také jedinečné koncepce pro intralogistiku, které nastavují nové standardy 
v oblasti ergonomie, bezpečnosti práce a efektivity. 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 zákazníků.

Pro pohodlnou a bezpečnou 
aretaci a brzdění

Pro velmi malé montážní prostory a vysoká 
zatížení

Pro bezpečnou přepravu  
citlivého zboží

Pro všechny typy pohonů



DOKONALÁ 
ERGONOMIE

Bezpečná a lehká přeprava těžkých břemen

Blickle ErgoMove®

Přehled výhod produktů:
• Elektrická podpora pohonů, řízení a posilovačů brzd až do 

zatížení 4 000 kg
• Ideální jízdní vlastnosti při jakékoli hmotnosti nákladu
• Komplexní bezpečnostní koncepce
• Možnost nepřetržitého používání
• Intuitivní ovládání
• Plug & Play

Blickle, a.s. · Maříkova 32 · 621 00 Brno
Telefon: +420 541 420 821 · E-mail: info@blickle.cz · www.blickle.cz
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