Rullikute ja rataste valikujuhis

Variandid / lisad
Rulliku- ja pöördpealukustus
Blickle rulliku- ja pöördpealukustus
Lukustussüsteemidega saab pöörleva
kahvliga rataste liikumise ja pöörlemise
puhkeolekus blokeerida.
Kasutatakse eesliikuvaid, järelliikuvaid,
paikseid või tsentraalseid lukustussüsteeme.
Eesliikuvad lukustussüsteemid on
paigutatud, lähtuvalt liikumissuunast,
rullikute esiküljele, järelliikuvad
rullikute tagaküljele.
Paiksed lukustussüsteemid ei pööra
ennast koos pöördpeaga ning lukustushoob
jääb seega alati samasse kohta.
Tsentraalseid lukustussüsteeme
iseloomustab see, et kaks või enam
transpordivahendi rullikut saab ühe
hoovaga lukustada.
Sobilik lukustussüsteem valitakse
välja lähtudes kasutajasõbralikkusest,
paigaldustingimustest ning
kasutajaspetsiifilistest õnnetuste
vältimise meetmetest.
Kasutamisel koos väga pehme
veerepinnaga/rehviga rullikuga
(nt rullikuseeriad VW, VWPP, P, PK, PS)
väheneb pidurdusjõud.

Blickle pidurid
Erinevus lukustuse ja piduri vahel seisneb
selles, et lukustit käitatakse otstarbekohase
kasutamise korral ainult seistes,
sõiduasendi fikseerimiseks.
Pidurit saab kasutada liikumise ajal kiiruse
vähendamiseks. Reeglina saab pidurit
kasutada ka lukustusena.

STOP
FIX

IDEAL
STOP

Blickle rulliku- ja
pöördpealukustus “stop-fix”

Blickle rulliku- ja
pöördpealukustus “stop-top”

Blickle rulliku- ja
pöördpealukustus “ideal-stop”

Kerge-, raskeveoratastele ja
transpordivahenditele

Transpordivahenditele ja
raskeveoratastele

Transpordivahenditele ja
raskeveoratastele

Selle järelliikuva lukustussüsteemi puhul
fikseeritakse pöördpea pöörlemine vormil
põhineva (seeria LU: hõõrdejõul põhineva)
lukustusega.
Rullik fikseeritakse hõõrdejõul põhineva,
väga turvalise ja vastupidava
lukustusmehhanismiga.
Pöördpea lukustatakse pidurivedru
lukustumisega hammastega seibi.
Samaaegselt blokeeritakse rullik vedru
spetsiaalse kuju abil.
(Seeria LU: pöördpea fikseerimine
hõõrdejõu abil).

Selle eesliikuva lukustussüsteemi puhul
rakendatakse pöördpea pöörlemise
takistamiseks hõõrdejõudu.
Rullik fikseeritakse hõõrdejõul
põhineva, väga turvalise ja vastupidava
lukustusmehhanismiga.

Selle paikse lukustussüsteemi puhul,
mille lukustushoob ei pöörle pöörleva
kahvliga rattaga kaasa ning on nõnda
võimalik käitada alati ühest ja samast
kohast, lukustatakse pöördpea pöörlemine
hõõrdejõu abil. Teatud rattaseeriate ja
suuruste korral toetab hõõrdejõul põhinevat
lukustust ka lukustusvormi kaudu.
Rullik fikseeritakse hõõrdejõul põhineva,
väga vastupidava lukustusmehhanismiga,
mis on konstrueeritud ohutust ja pikka
kasutusiga silmas pidades.

(Tootekoodi lisa: -FI)

Fikseerimisjõud on kahvliseeriate LK ja LKX
(alates rulliku läbimõõdust 125 x 50 mm) ning
LU ja LH puhul seadistatav ja järelseadistatav.
Selle lukustussüsteemi konstrueerimisel
pandi rõhku väikesele pöörderaadiusele.
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(Tootekoodi lisa: -ST)

Fikseerimisjõud on seadistatav
ja järelseadistatav.
Lukustushoova pöörderaadius ühtib
reeglina rulliku pöörderaadiusega.

(Tootekoodi lisa: -IS)

Fikseerimisjõud on seadistatav
ja järelseadistatav.
Kahvliseeriate LK ja LH rattad on selle
lukustussüsteemi puhul ilma “ideal-stop”süsteemita ratastest 17 mm kõrgemad.
Selle kõrguste vahe ühtlustamiseks
ilma selle lukustussüsteemita ratastel
on saadaval plastmassist adapterplaat
(tootekood: AP3).
Vaata „Variandid / lisad“ sellekohastel
tabelilehtedel.

www.blickle.com
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Variandid / lisad
Rulliku- ja pöördpealukustus

CENTRAL
STOP

CENTRAL
STOP

RAD
STOP

RAD
STOP

Blickle kesklukustus
“central-stop”

Blickle kesklukustus
“central-stop”

Blickle rullikulukustus
“Radstop”

Blickle rullikulukustus
“Radstop”

Transpordivahendite ratastele seeria LE
ja LK

Transpordivahenditele ja
raskeveoratastele seeria L ja LH

Raskeveoratastele
(jalaga käitatav)

Raskeveoratastele
(käsitsi käitatav)

Selle lukustussüsteemi puhul rakendatakse
pöördpea pöörlemise takistamiseks
hõõrdejõudu.
Rullik fikseeritakse hõõrdejõul põhineva,
väga turvalise ja vastupidava
lukustusmehhanismiga.

Selle lukustussüsteemi puhul rakendatakse
pöördpea pöörlemise takistamiseks
hõõrdejõudu. Hõõrdejõul põhinevat pöördpea
lukustust toetab omakorda ka vastav vormil
põhinev lukustusviis.
Rullik fikseeritakse hõõrdejõul
põhineva, väga turvalise ja vastupidava
lukustusmehhanismiga.

Selle lukustussüsteemi korral fikseeritakse
rullik hõõrdejõul põhineva, lihtsa,
väga vastupidava lukustusmehhanismiga,
mis on konstrueeritud ohutust ja pikka
kasutusiga silmas pidades. Rullikulukustit
käitatakse jalaga ning ta tekitab väga suure
pidurdusjõu, nii et ka raskeimad koormused
fikseeritakse kindlalt paigale. Topeltrullikute
korral mõjub lukusti mõlemale rullikule.

Selle lukustussüsteemi korral fikseeritakse
rullik hõõrdejõul põhineva, lihtsa,
väga vastupidava lukustusmehanismiga,
mis on konstrueeritud ohutust ja pikka
kasutusiga silmas pidades. Rullikulukustit
käitatakse käega ning ta tekitab väga suure
pidurdusjõu, nii et ka raskeimad koormused
fikseeritakse kindlalt paigale. Topeltrullikute
korral mõjub lukusti mõlemale rullikule.

(Tootekoodi lisa: -CS)

Seda lukustussüsteemi iseloomustab eelkõige
see, et kaks või enam transpordivahendile
kinnitatud ratast saab üheaegselt hoova abil
fikseerida.
Sõltuvalt lukustushoova pikkusest tulenevad
mugavad käitus- ja vabastusjõud. Täiendav
omapära on väike käitusnurk
ja piduritorni ruumisäästlik ülesehitus.
Piduritorn ei pöörle koos pöörleva
kahvliga kaasa.

(Tootekoodi lisa: -CS)

(Tootekoodi lisa: -RAH)

Seda lukustussüsteemi iseloomustab
eelkõige see, et kaks või enam
transpordivahendile kinnitatud ratast saab
üheaegselt hoova abil fikseerida.
Sõltuvalt lukustushoova pikkusest tulenevad
seeläbi mugavad käitus- ja vabastusjõud.
Täiendav omapära on väike käitusnurk
ja piduritorni ruumisäästlik ülesehitus.
Piduritorn ei pöörle koos pöörleva kahvliga
kaasa.

Blickle plastist rataste kesklukustussüsteemi
täpsema kirjelduse leiate leheküljelt 126.

Fikseerimisjõud on seadistatav
ja ka järelseadistatav.

Küsi sobilikke pidurihoobasid

Küsi sobilikke pidurihoobasid

www.blickle.com

(Tootekoodi lisa: -RA)
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Variandid / lisad
Pidurid / stopperjalad / tõstejalad

Blickle trummelpidur

Blickle püsipidur

Blickle stopperjalg

Blickle tõstejalg

Selle piduri puhul surutakse kaks rulliku
keskmesse integreeritud piduriklotsi
käitamisel vastu rulliku malmist keset.
Trummelpidurit iseloomustab suur
pidurdusjõud, kuigi piduri käitamiseks
on vaja ainult vähest jõudu. Pidurit saab
käitada eri viisidel, näiteks hoovadega
või kõritrossiga.
Suletud korpus kaitseb piduriklotse rooste
ja mustuse eest. Seeläbi ei sõltu piduri mõju
niiskusest ja sõidupinna mustusest.

Püsipidur põhineb trummelpiduril, kuid
käitamata olekus on pidurdusjõud tagatud
integreeritud vedru abil. Käitamisel hoova
või kõritrossi kaudu pidur vabastatakse.

Stopperjalgadega fikseeritakse
transpordivahend seisuasendisse. Nad
kinnitatakse otse transpordivahendi külge.
Lukustushoova vajutamisel vähendatakse
veidi koormust transpordivahendile
ilma seda õhku tõstmata.

Blickle tõstejalgu kasutatakse selleks,
et transpordivahendit seisuasendis
üles tõsta.
Tõstejalg kinnitatakse otse transpordivahendi
külge. Lukustushoovale vajutamisel
tõstetakse transpordivahend üles.

Käitamisel surutakse stopperjalg u 10 mm
võrra kokku. Kombineerituna sobiva
pöörleva kahvli või otsejooksuga rattaga
on maksimaalne survejõud seejuures ca
60 kg. Stopperjalad on kombineeritavad
rattaseeriatega LH, LO ja LS.

Tõstejalad on rattaseeriatega
kombineeritavad. Tõstejala optimaalne
kasutus on tagatud, kui tõsteasendis
oleva tõstejala (H1) kogupikkus on 5 mm
suurem kui kasutatavate pöörleva kahvli või
otsejooksuga rataste kogukõrgus. Tõstejõud
on sõltuvalt mehhanismi käitava isiku
kehakaalust 150 kg kuni 250 kg. Tõstejala
vertikaalne koormus üles tõstetud asendis ei
või ületada 500 kg.

(Tootekoodi lisa: -TB / -TBL / -TBR)

(Tootekoodi lisa: -TML / -TMR)

Püsipidurid on saadaval vasaku
(tootekoodi lisa: -TML) või parema
(tootekoodi lisa: -TMR) poolse variandina.
Vaata rubriik 26, lehekülg 482.

Trummelpidurid on raskeveo versioonle
saadaval vasaku (tootekoodi lisa: -TBL) või
parema (tootekoodi lisa: -TBR) variandina.

(Tootekood: FF...)

(Tootekood.: WH...)

Vaata rubriik 26, lehekülg 483.

Vaata rubriik 26, lehekülg 482.

Vaata rubriik 26, lehekülg 483.
Tootekood

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

Kogukõrgus
käitamata

Tootekood

(H0) [mm]

Kogukõrgus
käitatuna,
välja lükatud
(H1) [mm]

142
170
175
217

180
208
213
255

WH 160
WH 200
WH 250

Kogukõrgus
käitamata

Kogukõrgus
käitatuna

(H0) [mm]

(H1) [mm]

166
207
257

209
250
300
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Trummelpiduri konstruktsiooni läbilõige
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Variandid / lisad
Suunalukk

Blickle suunalukustus terasplekist
pöörleva kahvliga ratastele

Blickle suunalukustus keevitatud
terasest pöörleva kahvliga ratastele

Blickle suunalukustus pöörleva
kahvliga raskeveoratastele

Blickle suuna- ja rullikulukustus
pöörleva plastist kahvliga ratastele

Suunalukustus fikseerib pöörleva kahvliga
ratta pöördliikumise määratud suundadesse.
Kui suunalukk on aktiveeritud, siis täidab
pööreva kahvliga ratas otsejooksuga ratta
funktsiooni.

Suunalukustus fikseerib pöörleva kahvliga
ratta pöördliikumise ette määratud
suundadesse. Kui suunalukk on aktiveeritud,
siis täidab pööreva kahvliga ratas
otsejooksuga ratta funktsiooni.

Suunalukustus fikseerib pöörleva kahvliga
ratta pöördliikumise määratud suundadesse.
Kui suunalukk on aktiveeritud, siis täidab
pöörleva kahvliga ratas otsejooksuga ratta
funktsiooni.

Suunalukk tarnitakse eraldi ning ta tuleb koos
pöörleva kahvliga rattaga paigaldada. Hilisem
tagantjärele paigaldus on samuti võimalik,
sest pöörleva kahvliga ratastele ei pea
tegema konstruktsioonilisi muudatusi.

Selle suunaluku puhul on tegemist
integreeritud, kinnitusplaadi külge keevitatud
üksusega. See suunalukk pakub lisaks
standardpositsioonidele 180° (tootekoodi
lisa: -RI2, kaks fikseerimisasendit) ja 90°
(tootekoodi lisa: -RI4, neli fikseerimisasendit)
võimalust realiseerida kliendispetsiifilisi
fikseerimispositsioone. On kohandatud
sobivaks raskeveo vajadustele.

Selle suunaluku puhul on tegemist
kinnitusplaadi külge integreeritud üksusega.
Sellel suunalukul on neli fikseerimisasendit
(90°), mis fikseeritakse lukustuspoldi abil.
Eriti vastupidav ning kohandatud sobivaks
raskeveo vajadustele.

Blickle WAVE-seeria pöörleva kahvliga
ratastele rulliku läbimõõduga 125 mm
on saadaval kombinatsioon suuna- ja
rullikulukustusest. Selle lukustuse
rakendumine käib kahes astmes.
Selle järelliikuva lukustussüsteemi puhul
fikseeritakse esmalt pöördpea pöörlemine
vormil põhineva lukustusega (pidurivedru
lukustumisega hammastega seibi).
Teises astmes lukustatakse rullik hõõrdejõul
toimiva lukustusmehhanismi abil.

(Tootekood: RI...)

Lisavarustus on saadaval erinevate pöörleva
kahvliga rattaseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

(Tootekoodi lisa: -RI...)

Lisavarustus on saadaval erinevate
keevitatud terasest pöörleva kahvliga
raskeveo rattaseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

(Tootekoodi lisa: -RI4H)

(Tootekoodi lisa: -RIFI)

Lisavarustus on saadaval erinevate pöörleva
kahvliga raskeveo rattaseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

Suunaluku detailvaade

www.blickle.com
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Variandid / lisad

Automaatne suunatud
pöördumine
(Tootekoodi lisa: -RIR2)

Suunatud pöördumise mehhanism pöörab
koormamata olekus pöörleva kahvliga ratta
määratud suunda. See mehhanism vähendab
tõrkeid transpordivahendite käsitlemisel
automatiseeritud süsteemides ning pealeja mahalaadimise kohtades.
RIR2-mehhanism on konstrueeritud eriti pikka
kasutusiga silmas pidades.
Võimalik on realiseerida kliendispetsiifilisi
pöördejõu ja fikseerimisasendite lahendusi.

Niidikaitse

(Tootekoodi lisa: -FA või -FK)

Niidikaitse kettad on pressitud terasplekist
ning tsingitud, siniselt passiveeritud,
Cr6-vabad (tootekoodi lisa: -FA),
või plastmassist (tootekoodi lisa: -FK).
Nad takistavad ratta telje ümber niitide
ja kiudude korjumist ning väldivad
nii rullikute blokeerumist.
Niidikaitse katab lisaks rummule ära
rulliku keskosa ja pakub nõnda ratta laagrile
täiendavat kaitset mustuse eest.
Lisavarustus on saadaval paljude pöörleva
kahvliga ja otsejooksuga rattaseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

Jalakaitse

(Tootekoodi lisa:
-FS, -FP või -FG)

Jalakaitse on saadaval terasplekist
pressituna ja tsingitud, siniselt
passiveeritud, Cr6-vaba (tootekoodi lisa:
-FS) või purunemiskindlast plastmassist
(polüetüleen) valatuna (tootekoodi lisa: -FP).
Jalakaitse kruvitakse või keevitatakse
kahvli külge ning ta kaitseb jalavigastuste
eest. Kaugus põrandast on standardina
15-25 mm.
Erilahendusena on saadaval ka erinevad
põrandakaugused või vedrust jalakaitse
variant, tsingitud, siniselt passiveeritud,
Cr6-vaba (tootekoodi lisa: -FG).
See lisavarustus on saadaval paljude
pöörleva kahvliga ja otsejooksuga
rattaseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

Põrkeratas (puhver)

(Tootekood: AW..., AG... bzw. ARG...)

Põrkerattad vähendavad põrkumisel seinte
ja sõiduki kahjustamise ohtu.
Põrkerattad (ümar- ja nelikanttorudele)
koosnevad polüetüleenist või täiskummist
ning on saadaval värvides: hallikasvalge,
hõbehall või hall. Nad kinnitatakse
sõiduki välimise toruraami külge külge.
Vaata lisavarustuse lehed 111, 127 ja 352.
Plastmassist ratastele Blickle WAVE on lisaks
saadaval pöörlevad põrkerattad (tootekoodi
lisa: -AMW(X), -AMG(X)). Nad takistavad
lisaks hõõrdumist vastu seina.
Põrkerattad kinnitatakse poldi abil otse
rataste peale.
Vaata lisade leht 127.

Vedruga jalakaitse
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Variandid / lisad

Otsarulliku rummu kate
(Tootekoodi lisa: -E)

Rummu katted on terasplekist pressitud ja
tsingitud, siniselt passiveeritud, Cr6-vabad.
Nad kaitsevad otsarullikute väliseid
kuullaagreid mustuse, tolmu jms eest ning
katavad ära telje otsa või rullikukinnituse.
Kuullaager on otsarullikute puhul välise
rummu kohalt veidi tagasi nihutatud, nii
et rummu katte saab ilma probleemideta
paigaldada rummu kuullaagri pesale. Seeläbi
väheneb paigalduspikkus.
See lisavarustus on saadaval erinevate
rullikuseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

www.blickle.com

STARLOCK®-kate
roostevabast terasest
(Tootekood: ST-KA...)

STARLOCK®-kattega saab kerged rullikud
lihtsalt ühele teljele fikseerida. Seejuures
pistetakse rullik otsarullikuna telje otsa ja
STARLOCK®-kate surutakse telje otsa peale.
STARLOCK®-katted on saadaval järgmistele
telje läbimõõtudele: 12, 15, 20 ja 25 mm.

Roostevabast terasest hülss
(Tootekoodi lisa: -XA)

Teflonkattega roostevabast
terasest hülss
(Tootekood: XAT...)

Roostevabast terasest hülsse kasutatakse
standardina Blickle roostevabast terasest
pöörleva kahvli ja otsejooksuga ratastel.
Nad on praktiliseks variandiks tavalisest
terasest pöörleva kahvli ja otsejooksuga
ratastel, et vältida rullikute blokeerumist
hülsside korrodeerumise
tõttu (nt kasutamisel niisketes tingimustes).
Läbimõõtude suure erinevuse korral
(hülsi väline läbimõõt võrreldes hülsi
sisemise läbimõõduga) on kaks nailonpuksi
roostevabast terasest hülssi sisse pressitud.

Teflonkattega roostevabast terasest hülss
koosneb roostevabast hülsist ja telfonhülsist.
Kasutamisel (pöörlemisel ja koormuse
all) laieneb teflonhülss ja asetub rulliku
liugelaagri ava siseküljele. Seejuures tekib
soovitud liugepaar (teflon/roostevaba teras)
millel on suurepärased liugeomadused.
See lisavarustus on saadaval erinevate
kuumakindlate rullikuseeriate jaoks.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.

See variant on saadaval erinevatele pöörleva
kahvli ja otsejooksuga rataste seeriatele.
Vaata „Variandid / lisad“ arvukatel
tabelilehtedel.
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