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Wicke TOPTHANE® - PE

PE típusú kerék:
A PE típus egy 92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággyal szerelt.

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

82 x 30 70 12 40 180 golyós PE 82/30/1 K 102057

100 x 40 75 12 40 360 golyós PE 100/40/1 K 100865

125 x 40 100 20 50 450 golyós PE 125/40/4 K 100866

150 x 50 120 20 60 640 golyós PE 150/50/4 K 100868

160 x 50 140 20 60 800 golyós PE 160/50/4 K 100869

180 x 50 140 20 60 740 golyós PE 180/50/4 K 100895

200 x 50 170 20 60 900 golyós PE 200/50/4 K 100891

200 x 50 170 25 60 900 golyós PE 200/50/5 K 100872

Önálló kerekek

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke TOPTHANE® - PE

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

100 x 40 102 x 87 80/76 x 60 9 125 200 golyós PE B 02/100/40 K 140772

125 x 40 102 x 87 80/76 x 60 9 155 200 golyós PE BB 03/125/40 K 155456

150 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 185 350 golyós PE B 1/150/50 K 117098

160 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 190 350 golyós PE B 1/160/50 K 118640

180 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 210 350 golyós PE B 3/180/50 K 155179

200 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350 golyós PE B 4/200/50 K 155180

Fixvillás görgők PE kerékkel

Fixvillás görgő PE kerékkel:
92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma
biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke TOPTHANE® - PE

100 x 40 105 x 80 80/76 x 60 9 125 38 200 golyós PE L 02/100/40 K 118094N - 155156N

125 x 40 105 x 80 80/76 x 60 9 155 38 200 golyós PE LL 03/125/40 K 155152N - 155159N

150 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 185 52 350 golyós PE L 1/150/50 K 115844N - 155164N

160 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 190 52 350 golyós PE L 1/160/50 K 121659N - 155165N

180 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 53 350 golyós PE L 3/180/50 K 108878N - 155166N

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 235 54 350 golyós PE L 4/200/50 K 155155N - 155168N

Forgóvillás görgők PE kerékkel

Forgóvillás görgők PE kerékkel:
92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található
golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmenetes.

Totálfékes kivitel (FSTF)

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló
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Wicke TOPTHANE® - PE

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

82 x 30 100 x 87 80/76 x 60 9 119 180 golyós PE BV 01/82/30 K 120716

100 x 40 100 x 87 80/76 x 60 9 127 280 golyós PE BV 01/100/40 K 120352

125 x 40 135 x 114 105 x 75/80 11 178 350 golyós PE BV 1/125/40 K 120353

150 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 210 450 golyós PE BV 3/150/50 K 120717

160 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 215 500 golyós PE BV 3/160/50 K 120354

180 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 225 600 golyós PE BV 3/180/50 K 161807

200 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 245 700 golyós PE BV 4/200/50 K 120355

Erősített fi xvillás görgők PE kerékkel

Erősített fi xvillás görgő PE kerékkel:
92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma
biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke TOPTHANE® - PE

82 x 30 105 x 85 80 x 55/60 9 119 40 180 golyós PE LV 01/82/30 K 120713 118447 -

100 x 40 105 x 85 80 x 55/60 9 127 40 280 golyós PE LV 01/100/40 K 120347 104269 -

125 x 40 135 x 110 105 x 75/80 11 178 50 350 golyós PE LV 1/125/40 K 120348 116019 -

150 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 53 450 golyós PE LV 3/150/50 K 120714 116020 -

160 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 215 53 500 golyós PE LV 3/160/50 K 120349 116021 -

180 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 225 53 600 golyós PE LV 3/180/50 K 161804 161805 -

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 55 700 golyós PE LV 4/200/50 K 120350 116022 -

Erősített forgóvillás görgők PE kerékkel

Erősített forgóvillás görgők PE kerékkel:
92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos
összefogás nélküli, edzett kettős golyósorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmenetes.

Totálfékes kivitel (FSTR)

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló
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Wicke TOPTHANE® - PG

PG típusú kerék:
A PG típus egy 92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággyal szerelt.

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

100 x 40 80 20 50 50 64 350 golyós PG 100/40/4 K 123375

125 x 50 105 20 60 60 59 560 golyós PG 125/50/4 K 107000

140 x 60 115 20 68 68 67 750 golyós PG 140/60/4 K 115253

150 x 48 125 20 60 60 60 660 golyós PG 150/48/4 K 117057

160 x 48 125 25 60 60 68 700 golyós PG 160/48/5 K 110044

180 x 50 145 25 60 60 68 800 golyós PG 180/50/5 K 123374

200 x 50 170 20 60 60 67 890 golyós PG 200/50/4 K 107608

250 x 50 200 30 60 60 74 1100 golyós PG 250/50/6 K 107005

Önálló kerekek

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke TOPTHANE® - PG

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

100 x 40 100 x 87 80/76 x 60 9 128 350 golyós PG BV 01/100/40 K 161889

125 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 178 560 golyós PG BV 1/125/50 K 161890

150 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 210 660 golyós PG BV 3/150/50 K 107401

200 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 245 1000 golyós PG BV 4/200/50 K 107402

Erősített fi xvillás görgők PG kerékkel

Erősített fi xvillás görgő PG kerékkel:
92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma
biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke TOPTHANE® - PG

100 x 40 105 x 85 80 x 55/60 9 128 40 350 golyós PG LV 01/100/40 K 133712 161883 -

125 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 178 50 560 golyós PG LV 1/125/50 K 161879 161884 -

150 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 53 660 golyós PG LV 3/150/50 K 107398 161885 -

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 55 1000 golyós PG LV 4/200/50 K 107399 138744 -

Erősített forgóvillás görgők PG kerékkel

Erősített forgóvillás görgők PG kerékkel:
92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos
összefogás nélküli, edzett kettős golyósorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmenetes.

Totálfékes kivitel (FSTR)

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb
igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel
futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló
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Wicke REDTHANE® - TE

TE típusú kerék:
A TE típus egy 75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággyal szerelt.

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

100 x 40 75 12 40 270 golyós TE 100/40-75/1 K 134784

125 x 40 75 20 50 310 golyós TE 125/40-75/4 K 165909

160 x 50 120 20 60 510 golyós TE 160/50-120/4 K 166120

180 x 50 140 20 60 580 golyós TE 180/50-140/4 K 162891

200 x 50 140 20 60 600 golyós TE 200/50-140/4 K 165853

250 x 50 170 20 60 700 golyós TE 250/50-170/4 K 165915

Önálló kerekek

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke REDTHANE® - TE

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

100 x 40 102 x 87 80/76 x 60 9 125 150 golyós TE B 02/100/40 K 169073

125 x 40 102 x 87 80/76 x 60 9 155 200 golyós TE BB 03/125/40 K 169075

160 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 190 350 golyós TE B 1/160/50 K 169078

200 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 235 350 golyós TE B 4/200/50 K 169080

Fixvillás görgők TE kerékkel

Fixvillás görgő TE kerékkel:
75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma
biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke REDTHANE® - TE

100 x 40 105 x 80 80/76 x 60 9 125 38 150 golyós TE L 02/100/40 K 165916N - 165918N

125 x 40 105 x 80 80/76 x 60 9 155 38 200 golyós TE LL 03/125/40 K 165922N - 165924N

160 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 190 52 350 golyós TE L 1/160/50 K 165936N - 165938N

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 235 54 350 golyós TE L 4/200/50 K 165942N - 165944N

Forgóvillás görgők TE kerékkel

Forgóvillás görgők TE kerékkel:
75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban kettős golyósor 
és tömítés. A keréktengely csavarmenetes.

Totálfékes kivitel (FSTF)

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

• alumínium tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



44. oldal

Wicke REDTHANE® - TG

TG típusú kerék:
A TG típus egy 75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággyal szerelt.

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

125 x 50 80 20 60 64 390 golyós TG 125/50/4 K 134632

150 x 50 105 20 60 59 450 golyós TG 150/50/4 K 143358

200 x 50 145 20 60 67 650 golyós TG 200/50/4 K 138217

Önálló kerekek

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke REDTHANE® - TG

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

125 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 178 390 golyós TG BV 1/125/50 K 161815

150 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 210 450 golyós TG BV 3/150/50 K 161816

200 x 50 135 x 114 105 x 75/80 11 245 650 golyós TG BV 4/200/50 K 161632

Erősített fi xvillás görgők TG kerékkel

Erősített fi xvillás görgő TG kerékkel:
75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma
biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke REDTHANE® - TG

125 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 178 50 390 golyós TG LV 1/125/50 K 161808 161809 -

150 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 53 450 golyós TG LV 3/150/50 K 161810 161811 -

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 55 650 golyós TG LV 4/200/50 K 161631 161812 -

Erősített forgóvillás görgők TG kerékkel

Erősített forgóvillás görgők TG kerékkel:
75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos
összefogás nélküli, edzett kettős golyósorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmenetes.

Totálfékes kivitel (FSTR)

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló
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Wicke REDTHANE® - TG

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

125 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 170 390 golyós TG BR 1/125/50 K 143547

150 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 200 450 golyós TG BR 2/150/50 K 143548

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 650 golyós TG BR 4/200/50 K 143549

Extra erős fi xvillás görgők TG kerékkel

Extra erős fi xvillás görgő TG kerékkel:
75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
Hegesztett acélkonstrukció a villa, sárga kromátozással. A keréktengely csavarmenetes.

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.
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Wicke REDTHANE® - TG

125 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 170 40 390 golyós TG LR 1/125/50 K 143541 155284 -

150 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 200 46 450 golyós TG LR 2/150/50 K 143542 155285 -

200 x 50 135 x 110 105 x 75/80 11 245 55 650 golyós TG LR 4/200/50 K 143543 155286 -

Extra erős forgóvillás görgők TG kerékkel

Extra erős forgóvillás görgők TG kerékkel:
75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággyal szerelt kerék.
Hegesztett acélkonstrukció a villa, sárga kromátozással. A forgókoszorúban edzett, forgácsolt golyópályák, valamint
ellennyomásos csapágy és tömítés. A forgókoszorút biztosított csavar fogja össze. Zsírzógombbal ellátva.
A keréktengely csavarmenetes.

Totálfékes kivitel (FSTR)

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre
is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként.
Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló
révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri
hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal
és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

• öntöttvas tárcsa

• zajmentes futás

• alacsony gördülési ellenállás

• nyommentes

• kiváló tapadás

• magas rugalmasság

• robusztus és kopásálló

• sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló


