Guia de rodas e rodízios

Opções / Acessórios
Travões de roda e das cabeças giratórias
Travões de roda e das cabeças giratórias Blickle
Os sistemas de travão permitem bloquear
os movimentos de rolamento e de rotação dos
rodízios giratórios, no estado inativo (travão de
roda e da cabeça giratória).
São utilizados sistemas de travão “dianteiros”,
“traseiros”, “fixos” ou “centrais”.
Os sistemas de travão "dianteiros" estão instalados,
relativamente ao sentido da marcha, na parte
dianteira, os sistemas “traseiros” situam-se na parte
traseira dos rodízios.
Os sistemas de travão “fixos” não rodam com
a cabeça giratória e o pedal permanece, por isso,
sempre na mesma posição.
Os sistemas de travão “centrais” distinguem-se,
assim, pelo facto de dois ou mais rodízios, situados
no transporte, serem fixos por uma alavanca.
A seleção de um sistema de travão adequado
é efetuada segundo os requisitos de facilidade de
operação, as condições de montagem e também
segundo as medidas de prevenção de acidentes,
específicas do utilizador.
Na utilização de uma roda com um rasto/pneus muito
macios (por ex., as séries de rodas VW, VWPP, P, PK,
PS), as forças de travagem são reduzidas.

Travões Blickle
A diferença entre um retentor e um travão consiste
no facto de um retentor ser acionado numa utilização
intencional no estado inativo e fixar a viatura.
Um travão pode ser acionado durante a deslocação
para reduzir a velocidade. Por norma, um travão
também pode servir de retentor.

STOP
FIX

IDEAL
STOP

Travão de roda e cabeça giratória
“stop-fix” da Blickle

Travão de roda e cabeça giratória
“stop-top” da Blickle

Travão de roda e cabeça giratória
“ideal-stop” da Blickle

Destinado a rodízios para cargas leves,
transporte e cargas pesadas

Para equipamentos de transporte e rodízios
para cargas pesadas

Para equipamentos de transporte e rodízios
para cargas pesadas

Neste sistema de travão “traseiro”, a cabeça giratória
(série LU: gravidade não acionada) é protegida contra
torção, sendo ajustada sem folga.
O bloqueio da roda é obtido através de um mecanismo
de travagem não-positivo e robusto, desenhado para
garantir alta segurança e uma longa vida útil.
A cabeça giratória é travada pelo encaixe de uma mola
do travão num disco de esfera dentado. Em simultâneo,
a roda é bloqueada devido à forma especial da mola.
(Série LU: Bloqueio da cabeça giratória, ajustando com
aplicação de força).

Neste sistema de travão “dianteiro”, a cabeça giratória
é protegida contra torção, ajustando com aplicação
de força.
O bloqueio da roda é obtido através de um mecanismo
de travagem não-positivo e robusto, desenhado para
garantir alta segurança e uma longa vida útil.

Neste sistema de travão “fixo”, cujo pedal não oscila
juntamente com o rodízio giratório, podendo, por isso,
ser sempre acionado no mesmo ponto, a cabeça
giratória é protegida contra torção, sendo ajustada com
aplicação de força. Em séries e tamanhos específicos
de rodízios, o bloqueio ajustado com aplicação de força
é suportado por um tipo de fixação.
O bloqueio da roda é obtido através de um mecanismo
de travagem não-positivo e robusto, desenhado para
garantir alta segurança e uma longa vida útil.

(código de produto adicional: -FI)

Relativamente às séries de suportes LK e LKX (a partir da
roda-Ø 125 x 50 mm), assim como na LU e LH, a pressão
de fixação pode ser ajustada e reajustada.
Na construção deste sistema de travão, teve-se em
consideração um raio de rotação pequeno.
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(código de produto adicional: -ST)

A pressão de retenção é ajustável e reajustável.
O raio de rotação do pedal situa-se normalmente dentro
da gama de oscilação da roda.

(código de produto adicional: -IS)

A pressão de retenção é ajustável e reajustável.
Os rodízios das séries de suportes LK e LH com este
travão têm, em comparação com os rodízios sem
"ideal-stop", uma altura total acrescida de cerca de
17 mm. Com vista a uma comparação de alturas de
rodízios que não têm este travão, é possível fornecer
um adaptador sintético (código de produto: AP3).
Ver “Opções / Acessórios” nas respetivas páginas
das tabelas.

www.blickle.com
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Opções / Acessórios
Travões de roda e das cabeças giratórias

CENTRAL
STOP

CENTRAL
STOP

RAD
STOP

RAD
STOP

Travão central Blickle
“central-stop”

Travão central Blickle
“central-stop”

Travão de roda Blickle
“Radstop”

Travão de roda Blickle
“Radstop”

Para rodízios de transporte
Série LE e LK

Para rodízios de transporte e rodízios
para cargas pesadas da série L e LH

Para rodízios para cargas pesadas
(acionado com o pé)

Para rodízios para cargas pesadas
(acionado manualmente)

Este sistema de travagem proporciona um bloqueio
negativo da cabeça giratória.
O bloqueio da roda é obtido através de um mecanismo
de travagem não-positivo e robusto, desenhado para
garantir alta segurança e uma longa vida útil.

Este sistema de travagem proporciona um bloqueio
negativo da cabeça giratória. O bloqueio da cabeça
giratória, ajustando com aplicação de força, é suportado
por um tipo de fixação.
O bloqueio da roda é efetuado através de um mecanismo de travagem com aplicação de força, estável
e dimensionado para garantir uma segurança elevada
e uma longa vida útil.

Neste sistema de travão, o bloqueio da roda é efetuado
por um mecanismo de travagem com aplicação de
força, simples, muito estável e dimensionado para uma
segurança elevada e uma longa vida útil. O bloqueador
de roda é acionado com o pé e produz forças de travagem muito elevadas, de modo a que também as cargas
mais pesadas possam ser imobilizadas com segurança.
Com rodízios duplos, o travão funciona nas duas rodas.

Neste sistema de travão, o bloqueio da roda é efetuado
por um mecanismo de travagem com aplicação de
força, simples, muito estável e dimensionado para uma
segurança elevada e uma longa vida útil. O bloqueador
de roda é acionado manualmente e produz forças
de travagem muito elevadas, de modo a que também
as cargas mais pesadas possam ser imobilizadas com
segurança. Com rodízios duplos, o travão funciona nas
duas rodas.

(código de produto adicional: -CS...)

Este sistema de travagem distingue-se em particular
pelo facto de dois ou mais rodízios situados no transporte  
serem fixos em simultâneo por uma alavanca.
Dependendo do comprimento da alavanca de paragem
resultam forças de comando e de lançamento confortáveis. Uma outra vantagem é um ângulo de acionamento
curto e a poupança de espaço no desenho da coluna
do travão. O came não gira juntamente com o rodízio
giratório.

Travão central Blickle para rodízios sintéticos
ver a descrição detalhada da página 126.

Alavancas de travão adequadas mediante pedido

www.blickle.com

(código de produto adicional: -CS...)

Este sistema de travagem distingue-se em particular
pelo facto de dois ou mais rodízios situados no transporte serem fixos, em simultâneo, por uma alavanca.
Dependendo do comprimento da alavanca de paragem
resultam forças de comando e de lançamento
confortáveis. Uma outra vantagem é um ângulo de
acionamento curto e a poupança de espaço no desenho
da coluna do travão. O came não gira juntamente com
o rodízio giratório.

(código de produto adicional: -RA)

(código de produto adicional: -RAH)

A pressão de retenção é ajustável e reajustável.

Alavancas de travão adequadas mediante pedido
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Opções / Acessórios
Travões / travões de solo / macacos

Travão de tambor Blickle

Travão permanente Blickle

Travão de solo Blickle

Macacos Blickle

Este tipo de travão possui duas pastilhas de travão integradas nos centros de roda que, quando operadas, são
pressionadas contra um centro de roda de ferro fundido,
configurado como um travão de tambor.
O travão de tambor é caraterizado por uma alto desempenho de travagem, embora seja necessária pouca força
de operação o acionamento do travão. O travão pode ser
operado de diversas maneiras, como por exemplo, por
alavanca ou através de tração por cabo.
A construção fechada protege as pastilhas dos
travões contra a corrosão e a sujidade. Deste modo,
o desempenho dos travões não é afectado pela humidade e poluição da estrada.

O travão permanente é baseado num travão de
tambor, no entanto uma mola integrada garante que
o desempenho de travagem seja aplicado em estado
não operativo. O travão pode ser libertado através de
uma alavanca ou de tração por cabo.

Os equipamentos de transporte podem ser travados
na posição de descanso através de travões de solo.
Eles são fixados diretamente ao transporte. Ao acionar
o pedal, o transporte é mantido na posição de descanso
sem ser levantado.

Os macacos Blickle podem ser adaptados aos equipamentos de transporte, permitindo que estes sejam
levantados enquanto na posição de descanso.
O macaco é fixado diretamente ao transporte.
Ao acionar o pedal, o transporte é levantado.

Os travões permanentes estão disponíveis na versão
esquerda (código de produto adicional: -TML) ou na
versão direita (código de produto adicional: -TMR).

Quando acionado, o travão de solo deflete
aprox. 10 mm. A força máxima de compressão em
combinação com os respetivos rodízios giratórios e
fixos é de aprox. 60 kg. Os travões de solo podem ser
combinados com as séries de rodízios LH, LO e LS.

Os macacos podem ser combinados com diferentes
séries de rodízios. Os macacos atingem o seu melhor
desempenho quando a altura total do macaco (H1)
acionado for 5 mm superior à altura total dos rodízios
giratórios e fixos colocados. Dependendo do peso
da pessoa que opera o aparelho, a força de elevação
é de 150 kg a 250 kg.  A carga vertical nos macacos,
no estado levantado, não pode exceder 500 kg.

(código de produto adicional: -TB / -TBL / -TBR)

(código de produto adicional: -TML / -TMR)

Ver coluna 26, página 482

(Artigo n.º: FF...)

(Artigo n.º: WH...)

Ver coluna 26, página 483

Os travões de tambor, na versão para cargas pesadas,
estão disponíveis na versão esquerda (código de produto
adicional: -TBL) ou na versão direita (código de produto
adicional: -TBR).

Ver coluna 26, página 483

Ver coluna 26, página 482
N.º de artigo

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

Altura total
não acionado

N.º de artigo

(H0) [mm]

Altura total
acionada,
prolongada
(H1) [mm]

142
170
175
217

180
208
213
255

WH 160
WH 200
WH 250

Altura total
não acionado

Altura total
acionada

(H0) [mm]

(H1) [mm]

166
207
257

209
250
300
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H1

H0

Desenho de construção de travão de tambor
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Opções / Acessórios
Travão direcional

Travão direcional Blickle
para rodízios giratórios estampados

Travão direcional Blickle
para rodízios giratórios em aço soldado

Travão direcional Blickle destinado
a rodízios giratórios para cargas pesadas

Travão direcional e de roda
para rodízios giratórios sintéticos

Os travões direcionais bloqueiam o movimento de rotação de um rodízio giratório numa determinada direção.
Rodízios giratórios com o sistema de bloqueio ativado
funcionam como rodízios fixos.

Os travões direcionais bloqueiam o movimento de
rotação de um rodízio giratório numa determinada
direção. Rodízios giratórios com o sistema de bloqueio
ativado funcionam como rodízios fixos.

Os travões direcionais bloqueiam o movimento de
rotação de um rodízio giratório numa determinada
direção. Rodízios giratórios com o sistema de bloqueio
ativado funcionam como rodízios fixos.

Este travão direcional é fornecido como peça em
separado e deve ser instalado juntamente com o rodízio
giratório. Também é possível uma montagem subsequente, dado não ser necessário qualquer tipo de adaptação
estrutural aos respetivos suportes dos rodízios giratórios.

Relativamente a este travão direcional, trata-se de
uma unidade integrada, soldada na placa de fixação.
Além das posições padrão de 180° (código de produto
adicional: -RI2, duas posições fixas) e de 90° (código de
produto adicional: -RI4, quatro posições fixas), o travão
direcional apresenta a possibilidade de realizar igualmente fixações especificadas pelo cliente. Esta versão
é robusta e está adaptada à utilização dos rodízios para
cargas pesadas.

Relativamente a este travão direcional, trata-se de
uma unidade integrada na placa de fixação. Este travão
direcional apresenta quatro posições de bloqueio
(90°) que são fixas através do encaixe de um pino de
bloqueio. Esta versão é extraordinariamente robusta
e está adaptada à utilização dos rodízios para cargas
pesadas.

Para rodízios giratórios da série Blickle WAVE com
diâmetro da roda de 125 mm está disponível uma
combinação de travão direcional e travão de roda.
O sistema retentor é operado em dois níveis.
Neste sistema de travão “traseiro”, a cabeça giratória
é  protegida numa primeira fase contra torção.
Esta é travada pelo encaixe de uma mola do travão
num disco de esfera dentado.
Numa segunda direção de acionamento, o bloqueio da
roda é efetuado através de um mecanismo de travagem
com aplicação de força.

(Artigo n.º: RI...)

Este acessório pode ser fornecido para diferentes séries
de rodízios giratórios.
Ver “Opções / Acessórios” nas
páginas de produto.

(código de produto adicional: -RI...)

Este acessório pode ser fornecido tendo em vista
diferentes séries de rodízios giratórios, em aço soldado,
para cargas pesadas.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.

(código de produto adicional: -RI4H)

(código de produto adicional: -RIFI)

Este acessório pode ser fornecido tendo em vista
diferentes séries de rodízios giratórios
para cargas pesadas.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.

Vista detalhada de travão direcional

www.blickle.com
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Opções / Acessórios

Mecanismo automático
de reposição de direção

(código de produto adicional: -RIR2)

Mecanismos de reposição de direção alinham no estado
sem carga a posição de um rodízio giratório em
determinadas direções. Este mecanismo reduz as avarias
durante o manuseamento de carros transportadores,
utilizados em sistemas automatizados, bem como em
estações de carga e descarga.

Placas antifios

(código de produto adicional: -FA e -FK)

O mecanismo RIR2 foi concebido para uma consideravelmente longa vida útil.

Os discos de placas antifios são de aço estampado
e zincados, passivados a azul, livres de cromo hexavalente (código de produto adicional: -FA) ou fabricados
em plástico injetado (código de produto adicional: -FK).
Evitam que o eixo da roda seja envolvido por fios,
prevenindo o bloqueio das rodas daí resultante.
As placas antifios, além do cubo, cobre igualmente
a barra central da roda, oferecendo, assim, uma proteção adicional ao rolamento que previne a sujidade.

As adaptações específicas do cliente relativas às forças
de reposição e às imobilizações são possíveis na forma
de versões especiais.

Este acessório é adequado para várias séries
de rodízios giratórios e fixos.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.

Proteção para os pés

(código de produto adicional:
-FS, -FP e -FG)

Roda de proteção

(Artigo n.º: AW..., AG... e ARG...)

A proteção para os pés é de aço estampado e zincada,
passivada a azul, livre de cromo hexavalente (código
de produto adicional: -FS) ou fabricada em plástico
injetado resistente a impactos (polietileno) (código
de produto adicional: -FP).
A proteção para os pés é aparafusada ou soldada no
suporte e protege contra ferimentos nos pés. A distância até ao pavimento é por norma de 15-25 mm.

As rodas de proteção reduzem em colisões o perigo
de danos em paredes e veículos.
Rodas de proteção para tubos redondos e quadrados
são constituídas por polietileno ou borracha maciça
e estão disponíveis nas cores cinzento-claro, cinzento
metalizado ou cinzento. São fixadas ou ligadas ao bordo
exterior do aro tubular do veículo.
Ver páginas de acessórios 111, 127 e 352.

Como versão especial podem ser fornecidas medidas
diferentes da distância até ao pavimento ou versões
da proteção para os pés também flexíveis, zincadas,
passivadas a azul, livres de cromo hexavalente (código
de produto adicional: -FG).

Para rodízios sintéticos Blickle WAVE estão ainda
disponíveis rodas de proteção rotativas (código de
produto adicional: -AMW(X), -AMG(X)). Elas ajudam
ainda a evitar a raspagem das paredes.
A fixação é efetuada através de um parafuso, com
o qual as rodas de proteção são montadas diretamente
nos rodízios.
Ver página de acessórios 127.

Este acessório é adequado para várias séries
de rodízios giratórios e fixos.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.

Proteção para os pés flexível.
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Opções / Acessórios

Tapa-cubo para roda batente
(código de produto adicional: -E)

Os tapa-cubos são de aço estampado e zincados,
passivados a azul, livres de cromo hexavalente.
Nas rodas batente, eles protegem o rolamento de esferas
exterior contra a sujidade, pó, etc., cobrindo a extremidade do eixo e a fixação da roda. No caso das rodas
batentes, o rolamento de esferas está um pouco retirado
do lado exterior do cubo, de modo a que a montagem
do tapa-cubo possa ser efetuada sem problemas no
assento dos rolamentos de esferas do cubo da roda.
Assim, reduz-se o aperto.
Este acessório pode ser fornecido para diferentes séries
de rodas.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.

www.blickle.com

Tapa-cubo STARLOCK®
em aço inox
(Artigo n.º: ST-KA...)

Graças ao tapa-cubo STARLOCK®, as rodas leves podem ser facilmente fixas num eixo. Além disso, a roda
é encaixada como roda batente num eixo e o tapa-cubo
STARLOCK® é apertado na extremidade exterior do eixo.
Os tapa-cubos STARLOCK® podem ser fornecidos para
o seguinte diâmetro de eixo: 12, 15, 20 e 25 mm.

Casquilho em aço inoxidável
com revestimento em teflon

Casquilho em aço inoxidável
(código de produto adicional: -XA)

(Artigo n.º: XAT...)

Casquilhos resistentes à corrosão vêm equipados de
série nos rodízios giratórios e fixos em aço inox Blickle.
Também disponíveis em rodízios giratórios e fixos na
versão normal de aço para prevenir bloqueamento das
rodas devido à corrosão dos casquilhos (p. ex. utilização
em molhado). Com grandes diferenças de diâmetros
(de diâmetro externo para diâmetro interno do eixo)
são pressionadas duas buchas de nylon no tubo do
eixo de aço inox.
Este acessório é adequado para várias séries
de rodízios giratórios e fixos.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.

O revestimento a teflon do casquilho de aço inox
é constituído por um casquilho revestido a folha de
teflon e resistente à corrosão. Em operação (em rotação
e carga) a folha de teflon expande de modo a cobrir
o lado interior do furo do casquilho liso da roda. Este
par (teflon/aço inox) produz excelentes propriedades
de deslizamento.
Este acessório pode ser fornecido para diferentes séries
de rodas resistentes ao calor.
Ver “Opções / Acessórios” nas páginas de produto.
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