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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Länkhjul med kulbana i vridkransen Länkhjul med kullager i vridkransen

Hjulbana / däck Termoplastiskt elastomergummi (TPE)

Ythårdhet 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Fälg polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen

Bygelmaterial termoplast termoplast polyamid polyamid polyamid polyamid

Färg på bygel silvergrå
(gråvit som tillval)

silvergrå
(gråvit som tillval) gråvit silvergrå gråvit silvergrå

Hjul-Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Bärighet för länkhjul 
upp till 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Korrosionsbeständig – ✔ – – ✔ ✔

Broms ”stop-fix” 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hjulbroms 
”Radstop” (-RA) – – – – – –

Dubbelfunktionsenhet 
med riktningsspärr 
och hjulbrom (-RIFI)

– – – – – –

För information om 
länkhjul, se sida 154 sida 155 sida 156–158 sida 159–161 sida 162–164 sida 165–167

✔ ja     – nej

Innehållsförteckning
Plasthjul 
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Länkhjul med kulbana i vridkransen Länkhjul med kullager i vridkransen

Hjulbana / däck Termoplastiskt elastomergummi (TPE)

Ythårdhet 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Fälg polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen

Bygelmaterial termoplast termoplast polyamid polyamid polyamid polyamid

Färg på bygel silvergrå
(gråvit som tillval)

silvergrå
(gråvit som tillval) gråvit silvergrå gråvit silvergrå

Hjul-Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Bärighet för länkhjul 
upp till 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Korrosionsbeständig – ✔ – – ✔ ✔

Broms ”stop-fix” 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hjulbroms 
”Radstop” (-RA) – – – – – –

Dubbelfunktionsenhet 
med riktningsspärr 
och hjulbrom (-RIFI)

– – – – – –

För information om 
länkhjul, se sida 154 sida 155 sida 156–158 sida 159–161 sida 162–164 sida 165–167

✔ ja     – nej

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

Dubbelmonterade länkhjul 
med plastglidlager i vridkransen Dubbelmonterade länkhjul med kullager i vridkransen

Termoplastisk polyuretan (TPU) Termoplastisk polyuretan (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid

ljusgrå svart gråvit silvergrå gråvit silvergrå

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

tillval tillval – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

sida 170 sida 171 sida 172–173 sida 174–175 sida 176–177 sida 178–179
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 glidlager 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidlager 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 11 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 155

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande variant med
mjuk hjulbana
60 Shore A

med infästningsplatta, 
förzinkad variant

med förzinkad
fästtapp

fasthjul gråvit färg
RAL 9002

bromsarm i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 106 104

Artikelnr.-tillägg serie LKFG-TPS / 
BKFG-TPS -P25 -ZA51 serie BKFG-TPA serie LKF-TPA

Levereras i på förfrågan* alla** på förfrågan*** på förfrågan på förfrågan på förfrågan

* Minskning av bärighet med: 30 %
**	 Ökar	länkhjulens	totalhöjd	med	1 mm
***	 ZA51:	tapp-Ø	18 mm,	tapplängd	62 mm,	korshålets	position	30 mm,	korshål	för	skruv	M6

-20 °C till +50 °C

Serie: LKFG-TPA, BKFG-TPA
Blickle FLOW plasthjul 
med centrumhål, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

110 kg

Bygel: serie LKFG/BKFG
• högkvalitativ termoplast
• färg silvergrå RAL 7001
• modern, tilltalande design
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• centrumhål 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 87
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glidlager 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidlager 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 11 40

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande variant med
mjuk hjulbana
60 Shore A

med infästningsplatta 
i rostfritt utförande 
i enlighet med 
GKN-standard

med fästtapp av 
rostfritt stål

fasthjul gråvit färg
RAL 9002

bromsarm i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 106 104

Artikelnr.-tillägg serie LKFGX-TPS / 
BKFGX-TPS -PX27 -ZAX51 serie BKFGX-TPA serie LKFX-TPA

Levereras i på förfrågan* alla** på förfrågan*** på förfrågan på förfrågan på förfrågan

* Minskning av bärighet med: 30 %
**	 Ökar	länkhjulens	totalhöjd	med	1 mm
***	 ZAX51:	tapp-Ø	18 mm,	tapplängd	62 mm,	korshålets	position	30 mm,	korshål	för	skruv	M6

-20 °C till +50 °C

Serie: LKFGX-TPA, BKFGX-TPA
Blickle FLOW plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med centrumhål, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

110 kg

Bygel: serie LKFGX/BKFGX
• högkvalitativ termoplast
• färg silvergrå RAL 7001
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design
Länkbygel:
• dubbla korrosionsbeständiga kullager i 

vridkransen
• centrumhål 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 87
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 glidlager 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidlager 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 glidlager 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidlager 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 11 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 162

Varianter / tillbehör *

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med gängad tapp
M10 x 20
M12 x 20

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 113 104 105 105

Artikelnr.-tillägg LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 se sida 168 se sida 168

Levereras i alla kullagerutföran-
den**

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

fästhåls-Ø	11 mm	på	
förfrågan***

fästhåls-Ø	11 mm	på	
förfrågan****

på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: avvisarhjul serie AW / AG / ARG; medlöpande avvisarhjul serie -AMW / -AMG	se	sida	169	(teknisk	information	finns	på	sida	116)
** Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %
***	 Ej	för	elektriskt	ledande	variant,	totalhöjd	+3 mm
****	 Totalhöjd	+7 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LWK-TPA
Blickle WAVE plasthjul 
med centrumhål, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWK
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• inkapslat, dubbeltätat spårkullager i vridkransen
• centrumhål
• färg gråvit RAL 9002
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
gråvit RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glidlager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kullager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glidlager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kullager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 163

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med plattstorlek
78x66 mm
61x50/50x42 mm

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 106

Artikelnr.-tillägg LWKE-...-ELS -P28

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %

-20 °C till +60 °C

Serie: LWK-TPA
Blickle WAVE plasthjul 
med infästningsplatta, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWK
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• inkapslat, dubbeltätat spårkullager i vridkransen
• infästningsplatta av förzinkat, blåpassiverat stål 

(Cr6-fri)
• färg gråvit RAL 9002
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
gråvit RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål
 
[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glidlager 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glidlager 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kullager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kullager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glidlager 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glidlager 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kullager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kullager (C) 160 22 45 M8 20 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 164 
Fler tappinfästningsmått tillgängliga på förfrågan

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg LWKE-...-ELS

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %

-20 °C till +60 °C

Serie: LWK-TPA
Blickle WAVE plasthjul 
med tapp, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWK
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• inkapslat, dubbeltätat spårkullager i vridkransen
• förzinkad, blåpassiverad fästtapp av stål 

(Cr6-fri), skruvad och säkrad
• färg gråvit RAL 9002
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
gråvit RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85  
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 glidlager 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidlager 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 glidlager 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidlager 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 11 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 165

Varianter / tillbehör *

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med gängad tapp
M10 x 20
M12 x 20

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 113 104 105 105

Artikelnr.-tillägg LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 se sida 168 se sida 168

Levereras i alla kullagerutföran-
den**

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

fästhåls-Ø	11 mm	på	
förfrågan***

fästhåls-Ø	11 mm	på	
förfrågan****

på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: avvisarhjul serie AW / AG / ARG; medlöpande avvisarhjul serie -AMW / -AMG	se	sida	169	(teknisk	information	finns	på	sida	116)
** Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %
***	 Ej	för	elektriskt	ledande	variant,	totalhöjd	+3 mm
****	 Totalhöjd	+7 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LWG-TPA
Blickle WAVE plasthjul 
med centrumhål, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWG
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• inkapslat, dubbeltätat spårkullager i vridkransen
• centrumhål
• färg silvergrå RAL 7001
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glidlager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kullager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glidlager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kullager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 166

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med plattstorlek
78x66 mm
61x50/50x42 mm

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 106

Artikelnr.-tillägg LWGE-...-ELS -P28

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %

-20 °C till +60 °C

Serie: LWG-TPA
Blickle WAVE plasthjul 
med infästningsplatta, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWG
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• inkapslat, dubbeltätat spårkullager i vridkransen
• infästningsplatta av förzinkat, blåpassiverat stål 

(Cr6-fri)
• färg silvergrå RAL 7001
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 

[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glidlager 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glidlager 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kullager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kullager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glidlager 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glidlager 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kullager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kullager (C) 160 22 45 M8 20 40
För korrosionsbeständiga varianter av plasthjul, se sida 167 
Fler tappinfästningsmått tillgängliga på förfrågan

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg LWGE-...-ELS

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %

-20 °C till +60 °C

Serie: LWG-TPA
Blickle WAVE plasthjul 
med tapp, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWG
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• inkapslat, dubbeltätat spårkullager i vridkransen
• förzinkad, blåpassiverad fästtapp av stål 

(Cr6-fri), skruvad och säkrad
• färg silvergrå RAL 7001
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85  
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 glidlager 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidlager 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 glidlager 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidlager 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 11 40

Varianter / tillbehör *

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med gängad tapp
av rostfritt stål
M10 x 20

med gängad tapp
av rostfritt stål
M12 x 20

med expanderfastsätt-
ning av plast

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 104 104 105

Artikelnr.-tillägg LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 se sida 168

Levereras i alla kullagerutföran-
den**

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

fästhåls-Ø	11 mm	på	
förfrågan***

på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: avvisarhjul serie AW / AG / ARG; medlöpande avvisarhjul serie -AMWX / -AMGX	se	sida	169	(teknisk	information	finns	på	sida	116)
** Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %
***	 Ej	för	elektriskt	ledande	variant,	totalhöjd	+3 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LWKX-TPA
Blickle WAVE plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med centrumhål, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWKX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• korrosionsbeständigt dubbeltätat spårkullager 

gjutet i vridkransen 
• centrumhål
• färg gråvit RAL 9002
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
gråvit RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glidlager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kullager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glidlager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kullager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med plattstorlek
90x66 mm
75x50 mm

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 106

Artikelnr.-tillägg LWKXE-...-ELS -PX26

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan** på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %
** I enlighet med DIN 18867–8 (utrustning för storkök)

-20 °C till +60 °C

Serie: LWKX-TPA
Blickle WAVE plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med infästningsplatta, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWKX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• korrosionsbeständigt dubbeltätat spårkullager 

gjutet i vridkransen 
• med infästningsplatta av rostfritt stål
• färg gråvit RAL 9002
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
gråvit RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 

[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glidlager 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glidlager 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kullager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kullager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glidlager 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glidlager 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kullager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kullager (C) 160 22 45 M8 20 40
Fler tappinfästningsmått tillgängliga på förfrågan

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg LWKXE-...-ELS

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %

-20 °C till +60 °C

Serie: LWKX-TPA
Blickle WAVE plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med tapp, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWKX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• korrosionsbeständigt dubbeltätat spårkullager 

gjutet i vridkransen 
• med fästtapp av rostfritt stål, skruvad och 

säkrad
• färg gråvit RAL 9002
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
gråvit RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85  
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 glidlager 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidlager 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kullager (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glidlager 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidlager 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kullager (C) 160 55 11 40

Varianter / tillbehör *

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med gängad tapp
av rostfritt stål
M10 x 20

med gängad tapp
av rostfritt stål
M12 x 20

med expanderfastsätt-
ning av plast

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 104 104 105

Artikelnr.-tillägg LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 se sida 168

Levereras i alla kullagerutföran-
den**

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

alla med fästhåls-Ø 
13 mm

fästhåls-Ø	11 mm	på	
förfrågan***

på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: avvisarhjul serie AW / AG / ARG; medlöpande avvisarhjul serie -AMWX / -AMGX	se	sida	169	(teknisk	information	finns	på	sida	116)
** Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %
***	 Ej	för	elektriskt	ledande	variant,	totalhöjd	+3 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LWGX-TPA
Blickle WAVE plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med centrumhål, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWGX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• korrosionsbeständigt dubbeltätat spårkullager 

gjutet i vridkransen 
• centrumhål
• färg silvergrå RAL 7001
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 88
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glidlager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kullager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glidlager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kullager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

med plattstorlek
90x66 mm
75x50 mm

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 106

Artikelnr.-tillägg LWGXE-...-ELS -PX26

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan** på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %
** I enlighet med DIN 18867–8 (utrustning för storkök)

-20 °C till +60 °C

Serie: LWGX-TPA
Blickle WAVE plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med infästningsplatta, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWGX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• korrosionsbeständigt dubbeltätat spårkullager 

gjutet i vridkransen 
• med infästningsplatta av rostfritt stål
• färg silvergrå RAL 7001
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85
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2 

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 
[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glidlager 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glidlager 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kullager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kullager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glidlager 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glidlager 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kullager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kullager (C) 160 22 45 M8 20 40
Fler tappinfästningsmått tillgängliga på förfrågan

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri, grå

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg LWGXE-...-ELS

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan

* Minskad bärighet hos elektriskt ledande variant med: 35 %

-20 °C till +60 °C

Serie: LWGX-TPA
Blickle WAVE plasthjul, korrosionsbeständiga, 
med tapp, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk gummibana

100–110 kg

Bygel: serie LWGX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• korrosionsbeständigt dubbeltätat spårkullager 

gjutet i vridkransen 
• med fästtapp av rostfritt stål, skruvad och 

säkrad
• färg silvergrå RAL 7001
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 
elastomergummi	(TPE),	hårdhet	85 Shore A,	färg	
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 60
• lagertyper: sida 84–85  
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CENTRAL
STOP

Expanderfastsättning av plast för runda rör

Tillgänglig för alla Blickle WAVE plasthjul 
med fästhåls-Ø 11 mm med undantag för 
den elektriskt ledande varianter.
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 3 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Artikelnummertillägg

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

Artikelnummertillägg
korrosionsbeständig variant

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

Rörinnermått

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tillgänglig för alla Blickle WAVE plasthjul 
med fästhåls-Ø 11 mm med undantag för 
den elektriskt ledande varianter. Länkhjul 
och expander spärras i läge för att 
säkerställa fastsättningen.
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 3 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Expanderfastsättning av plast för fyrkantsrör

Artikelnummertillägg

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

Artikelnummertillägg
korrosionsbeständig variant

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

Rörinnermått

(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Tillgänglig för alla Blickle WAVE plasthjul 
med fästhåls-Ø 11 mm med undantag för 
den korrosionsbeständiga varianter.
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 7 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Expanderfastsättning av metall för runda rör och fyrkantsrör

Artikelnummertillägg Rörinnermått runt rör 

(P) [mm]

Rörinnermått 
fyrkantsrör 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

Med detta bromssystem fås kraftanpassad låsning för vridkransen och hjulet. 
Det manövreras med en centralarm som är ansluten till bromskopplingen på enheten.

En snabb titt på dess fördelar:
• Liten verkningsvinkel och låg aktiverings- och lossningskraft.
• Platssparande konstruktion med bromsmekanism integrerad i tappen, förzinkad tapp, blåpassiverad, Cr6-fri.
• Bromsarna	på	två	eller	fyra	länkhjul	kan	manövreras	centralt	med	bromskoppling.	Detta	ger	en	hög	grad	av	flexibilitet	vad	gäller	bromsarmens	 

utformning och positionering.
• Genom den kraftanpassade bromsningen förstörs inte bromsen om bromskrafterna överskrids.
 
Tillgänglig för alla Blickle WAVE plasthjul (med undantag för korrosionsbeständiga).

Centralbroms ”central-stop” med tapp

Artikelnummer-
tillägg

Tapphöjd

(A) [mm]

58,5

Verknings-  
vinkel 
(δ)

35 °

Tapp-Ø

(D) [mm]

28

Spel mellan infästningsplat-
ta och sexkant
(E) [mm]

43,5

Bredd anläggningsyta

(WAF) [mm]

11-CS11

Varianter / tillbehör 
för Blickle WAVE plasthjul
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Hjulbredd

(T1) [mm]

Artikelnr. 
Plast
(polyetylen)

Artikelnr. 
Massivgummi

17,5
17,5
17,5
17,5

23
23
23
23
23

Hjul-Ø

(D) [mm]

Hål

(d) [mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Avvisarhjul för runda rör och fyrkantsrör

Färg gråvit

Färg silvergrå

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

Avvisarhjul minskar risken för skador på 
väggar och fordon vid kollision. Avvisarhjul 
för	runda	rör	och	fyrkantsrör	fixeras	
eller sticks fast i rörramen i det yttre 
fordonsområdet.
serie AW/AG: 
Gjorda av mjuk polyetylen, hårdhet 48 Shore 
D, smetfria, färg gråvit RAL 9002 (AW) eller 
silvergrå RAL 7001 (AG).
serie ARG: 
Gjorda av massivgummi, hårdhet  
75º Shore A, färg grå (liknande RAL 7001), 
smetfria.
Detaljerad beskrivning: sida 116

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

Ø  25
o  25 x 25
Ø  25
o  25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

Hjulbredd

(T1) [mm]

Artikelnummer-
tillägg förzinkad 
skruv

Artikelnummer- 
tillägg korrosions- 
beständig skruv

17,5
17,5

Hjul-Ø

(D) [mm]

Gängad tapp 
(Ø x höjd)
(d x Q) [mm]

-AMWX100
-AMWX125

Medlöpande avvisarhjul av plast (polyeten)

Andra mått och specialfärger finns tillgängliga på förfrågan.

-AMW100
-AMW125

Avvisarhjul minskar risken för skador på 
väggar och fordon vid kollision. Medlöpande 
avvisarhjul förhindrar skrapande mot väggar 
vid kollision. 
serie -AMW/-AMG:
Gjord av mjuk polyeten, hårdhet  
48 Shore D, smetfria, med glidlagerbussning 
av höghållfast plast, 
färg gråvit RAL 9002 (-AMW) eller
färg silvergrå RAL 7001 (-AMG).
Avvisarhjul monteras direkt på plasthjulen 
med förzinkad (-AMW/-AMG) eller 
korrosionsbeständig (-AMWX/-AMGX) 
skruv DIN 912.
Plasthjul med medlöpande avvisarhjul 
monteras på redskapet med den utskjutande 
skruven (gängad tapp). 
Tillgänglig för alla Blickle WAVE plasthjul 
med fästhåls-Ø 11 mm. 
Ökar länkhjulens totalhöjd med 9 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 116

M10 x 27
M10 x 27

100
125

Färg gråvit

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17,5
17,5

M10 x 27
M10 x 27

Färg silvergrå

17,5
17,5
17,5
 17,5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø  25
o  25 x 25
Ø  25
o  25 x 25

100
100
125
125

Färg grå

Varianter / tillbehör 
för Blickle WAVE plasthjul
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Länkhjul Länkhjul 
med broms 
”Radstop” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Totalhöjd 
inkl. sexkantskruv 
[mm]

Gängad  
tapp 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 glidlager 121 M12 x 20 33

Varianter / tillbehör

med förzinkad infäst-
ningsplatta av stål
60x60 mm
40x40/46x46 mm

rostfritt utförande i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 106

Artikelnr.-tillägg -P23

Levereras i alla* på förfrågan på förfrågan

*	 Totalhöjd	+2 mm

-20 °C till +70 °C

Serie: LKDG-PUA
Dubbelmonterade plasthjul, 
ljusgrå färg, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

110 kg

Bygel: serie LKDG
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• högkvalitetsglidlager av plast i vridkransen
• förzinkad gängad ståltapp
• färg ljusgrå RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PUA
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	92 Shore A,	färg	svart,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
ljusgrå RAL 7035

Övriga egenskaper:
• temperaturbeständighet:	kortvarigt	upp	till	+80 °C
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• lagertyper: sida 84–85  
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Länkhjul Länkhjul 
med broms 
”Radstop” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Totalhöjd 
inkl. sexkantskruv 
[mm]

Gängad  
tapp 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 glidlager 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 glidlager 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 glidlager 121 M12 x 20 33
Länkhjulen är inte godkända för kontorsstolar.

Varianter / tillbehör

illustration
LKDB-PUA 50G-RA

elektriskt ledande
variant, svart färg, 
smetfri, hårdhet 98 
Shore A

med insticksstift
Ø 11 x 19,5

med förzinkad infäst-
ningsplatta av stål
38x38 mm
25x25/27x27 mm

med förzinkad infäst-
ningsplatta av stål
60x60 mm
40x40/46x46 mm

rostfritt utförande i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 105 106 106

Artikelnr.-tillägg -ELS -ES -P20 -P23

Levereras i alla hjul-Ø	50–75 mm* hjul-Ø	50–75 mm** hjul-Ø	75–100 mm*** på förfrågan på förfrågan

*	 Totalhöjd	-3 mm
**	 Totalhöjd	+5 mm
***	 Totalhöjd	hjul-Ø	75	+5 mm,	hjul-Ø	100	+2 mm

-20 °C till +70 °C

Serie: LKDB-PUA
Dubbelmonterade plasthjul, 
svart färg, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

50–110 kg

Bygel: serie LKDB
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• högkvalitetsglidlager av plast i vridkransen
• förzinkad gängad ståltapp
• färg svart RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PUA
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	92 Shore A,	färg	svart,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart 
RAL 9005

Övriga egenskaper:
• temperaturbeständighet:	kortvarigt	upp	till	+80 °C
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• lagertyper: sida 84–85  
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 11 40
För korrosionsbeständiga varianter av dubbelmonterade plasthjul, se sida 176 
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör *

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

med gängad tapp
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø	150 mm med infästningsplatta i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115 104 106

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm alla med fästhåls-Ø 
13 mm

på förfrågan på förfrågan** på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: expanderfastsättning för alla länkhjul med fästhåls-Ø 11 mm på förfrågan (med undantag för varianter LKDH), totalhöjd +5 mm, se sida 180
**	 Ökar	länkhjulens	totalhöjd	med	8 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LKD-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul 
med centrumhål, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKD
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två dubbeltätade spårkullager i vridkransen 
• centrumhål
• färg gråvit RAL 9002
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg gråvit 
RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 
[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 kullager 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 kullager 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 kullager 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 kullager 130 22 45 M8 20 40
För korrosionsbeständiga varianter av dubbelmonterade plasthjul, se sida 177 
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

hjul-Ø	150 mm i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDH-...

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm på förfrågan på förfrågan

-20 °C till +60 °C

Serie: LKD-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul 
med tapp, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKD
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två dubbeltätade spårkullager i vridkransen 
• förzinkad, blåpassiverad fästtapp av stål 

(Cr6-fri), skruvad och säkrad
• färg gråvit RAL 9002
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg gråvit 
RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 11 40
För korrosionsbeständiga varianter av dubbelmonterade plasthjul, se sida 178 
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör *

elektriskt ledande
variant, smetfri

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

med gängad tapp
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø	150 mm med infästningsplatta i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115 104 106

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm alla med fästhåls-Ø 
13 mm

på förfrågan på förfrågan** på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: expanderfastsättning för alla länkhjul med fästhåls-Ø 11 mm på förfrågan (med undantag för varianter LKDGH), totalhöjd +5 mm, se sida 180
**	 Ökar	länkhjulens	totalhöjd	med	8 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LKDG-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul 
med centrumhål, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKDG
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två dubbeltätade spårkullager i vridkransen 
• centrumhål
• färg silvergrå RAL 7001
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 
[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 kullager 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 kullager 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 80 80 125 kullager 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 80 80 125 kullager 130 22 45 M8 20 40
För korrosionsbeständiga varianter av dubbelmonterade plasthjul, se sida 179 
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

hjul-Ø	150 mm i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDGH-...

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm på förfrågan på förfrågan

-20 °C till +60 °C

Serie: LKDG-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul 
med tapp, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKDG
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två dubbeltätade spårkullager i vridkransen 
• förzinkad, blåpassiverad fästtapp av stål 

(Cr6-fri), skruvad och säkrad
• färg silvergrå RAL 7001
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 89
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 11 40
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör *

elektriskt ledande
variant, smetfri

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

med gängad tapp av 
rostfritt stål
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø	150 mm med infästningsplatta 
av rostfritt stål

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115 104 106

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm alla med fästhåls-Ø 
13 mm

på förfrågan på förfrågan** på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: expanderfastsättning för alla länkhjul med fästhåls-Ø 11 mm på förfrågan (med undantag för varianter LKDXH), totalhöjd +5 mm, se sida 180
**	 Ökar	länkhjulens	totalhöjd	med	8 mm

-20 °C till +60 °C

Serie: LKDX-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul, 
korrosionsbeständiga, med centrumhål, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKDX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två korrosionsbeständiga dubbeltätade 

spårkullager i vridkransen 
• centrumhål
• färg gråvit RAL 9002
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg gråvit 
RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lager-
typ

Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 
[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 kullager 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 kullager 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 kullager 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 kullager 130 22 45 M8 20 40
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant, smetfri

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

hjul-Ø	150 mm i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDXH-...

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm på förfrågan på förfrågan

-20 °C till +60 °C

Serie: LKDX-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul, 
korrosionsbeständiga, med tapp, gråvit färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKDX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två korrosionsbeständiga dubbeltätade 

spårkullager i vridkransen 
• med fästtapp av rostfritt stål, skruvad och 

säkrad
• färg gråvit RAL 9002
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg gråvit 
RAL 9002

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 kullager 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 kullager 130 45 11 40
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör *

elektriskt ledande
variant, smetfri

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

med gängad tapp av 
rostfritt stål
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø	150 mm med infästningsplatta 
av rostfritt stål

i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115 104 106

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm alla med fästhåls-Ø 
13 mm

på förfrågan på förfrågan på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: expanderfastsättning för alla länkhjul med fästhåls-Ø 11 mm på förfrågan (med undantag för varianter LKDGXH), totalhöjd +5 mm, se sida 180

-20 °C till +60 °C

Serie: LKDGX-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul, 
korrosionsbeständiga, med centrumhål, silvergrå färg,
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKDGX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två korrosionsbeständiga dubbeltätade 

spårkullager i vridkransen 
• centrumhål
• färg silvergrå RAL 7001
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Länkhjul Länkhjul med broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lager-
typ

Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Ø korshål 
[mm] 

Position 
för korshål 
(H) [mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 kullager 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 kullager 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 kullager 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 kullager 130 22 45 M8 20 40
Länkhjul	med	broms	”stop-fix”	med	enkel	frigöringsspak	som	standard

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant, smetfri

med kombinerad 
hjulbroms och rikt-
ningsspärr
(1 x 360°)

länkhjul med
särskild bygghöjd
121	/	135 mm

hjul-Ø	150 mm i specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 115

Artikelnr.-tillägg -ELS -RIFI LKDGXH-...

Levereras i alla hjul-Ø	125 mm hjul-Ø	100	/	125 mm på förfrågan på förfrågan

-20 °C till +60 °C

Serie: LKDGX-PATH
Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul, 
korrosionsbeständiga, med tapp, silvergrå färg, 
hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana

100–125 kg

Bygel: serie LKDGX
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• två korrosionsbeständiga dubbeltätade 

spårkullager i vridkransen 
• med fästtapp av rostfritt stål, skruvad och 

säkrad
• färg silvergrå RAL 7001
• alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
• modern, tilltalande design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 
(TPU),	hårdhet	94 Shore A,	färg	mörkgrå,	smetfri,	
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå RAL 7001

Övriga egenskaper:
• bärigheten minskas vid omgivningstemperaturer 
över	+30 °C

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 61
• lagertyper: sida 84–85
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Rörinnermått

(P) [mm]

Tillgänglig för alla Blickle MOVE 
dubbelmonterade plasthjul med undantag 
för den elektriskt ledande varianter. 
Länkhjul och expander spärras i läge för att 
säkerställa fastsättningen.
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 5 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Artikelnummertillägg

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

Artikelnummertillägg 
korrosionsbeständig variant

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

Rörinnermått

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tillgänglig för alla Blickle MOVE 
dubbelmonterade plasthjul med undantag 
för den elektriskt ledande varianter. 
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 5 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Artikelnummertillägg

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

Artikelnummertillägg 
korrosionsbeständig variant

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Tillgänglig för alla Blickle MOVE 
dubbelmonterade plasthjul med undantag 
för den korrosionsbeständiga varianter.
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 5 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Expanderfastsättning av metall för runda rör och fyrkantsrör

Artikelnummertillägg Rörinnermått runt rör 

(P) [mm]

Rörinnermått 
fyrkantsrör 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

Expanderfastsättning av plast för fyrkantsrör

Expanderfastsättning av plast för runda rör

Varianter / tillbehör 
för Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul
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Infästningsplattor för Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul

Artikelnummer-
tillägg

Plattstorlek

[mm]

90 x 66

Fästhålsavstånd

[mm]

Fästhåls-Ø

[mm]

8,5

Infästningsplatta i 
förzinkad, blåpassiverad 
variant (Cr6-fri) eller 
korrosionsbeständig 
variant. 
Tillgänglig på förfrågan.

-P25
-P26

Artikelnummer-
tillägg korrosions-
beständig variant

-PX25
-PX26 90 x 66

75 x 45 / 61 x 51
75 x 50 8,5

Tappinfästning för Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul

Artikelnummer-
tillägg

Tapp-Ø

P [mm]

18

Tapplängd

Q [mm]

Korshåls-Ø

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

Artikelnummer-
tillägg korrosions-
beständig variant

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

Position,  
korshål
H [mm]

30
20

Länkhjulet	fästs	med	en	tapp	som	sticks	in	i	en	motsvarande	hylsa	eller	ett	motsvarande	hål	och	låses	fast.	Tappinfästningen	fixeras	på	länkhjulet	
och måste säkras med en fästskruv (korshål) eller klämma så att den inte vrids runt eller lossnar.

För att de bärigheter som anges här ska kunna uppnås måste hela anliggningsytan hos länkhjulets infästningsplatta ha fullständigt stöd.

För	korrosionsbeständiga	länkhjul	finns	en	korrosionsbeständig	tappinfästning	av	stål	tillgänglig.	
De förut nämnda måtten ska tas i beaktande vid val av infästning med tapp.

Platta nr. 26Platta nr. 25

Varianter / tillbehör 
för Blickle MOVE dubbelmonterade plasthjul




