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en onderhoud van uw logistieke
middelen

Zwenkwiel PU met kogellager en rem Ø 150 mm - 250 kg

SKU 48403

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150
mm. Het polyurethaan loopvlak van het zwenkwiel garandeert een lage
rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt
250 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter 150

Materiaal PU

Status Nieuw

Buitenafmeting lengte 150

Buitenafmeting breedte 45

Buitenafmeting hoogte 190

Draagvermogen 250

Product nieuw

Type Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø150 mm - met
rem

Dit zwenkwiel kan tot wel 250 kg dragen wat overeenkomt met een
middelzware belading. Dit transportwiel heeft een kern van hoogwaardig
polyamide en een loopvlak van gespoten polyurethaan. Dit zorgt voor
een geluidsarme loop en lage rolweerstand. Daarnaast is het wiel
streeploos, slijtvast en Bovendien is het wiel slijtvast, streeploos en in
het bezit van een voetrem.

De bevestigingsplaat van dit zwenkwiel heeft de afmeting 135 x 110
mm. De diameter van het asgat is 20 mm en het wiel heeft een
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bouwhoogte van 190 mm. De breedte van het loopvlak is 45 mm en de
bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. Het
loopvlak heeft een hardheid van 70° - 80° Sh.A, de diameter van de
bevestigingsgaten is 11 mm en het wiel heeft een inwendige
vorkbreedte van 63,5 mm. De vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt
staal en het wiel heeft een temperatuurbereik tussen de -20°C en
+70°C. Het wiel beschikt over een centrale kingpin waardoor hij geschikt
is voor piekbelasting.

Al de wielen van Rotom kunnen worden gecombineerd met verschillende
soorten rolcontainers en dollies.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/zwenkwiel-pu-met-kogellager-en-rem-o-150-mm-250-
kg-48403
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