
Serie EZ kogellager, Geveerde bokwielen M34 met plaatbevestiging

Serie EZ kogellager, Bokwielen M34 met
plaatbevestiging - 1380A

Technische specificatie gaffel
Geperst staal, zwart gelakte uitvoering serie M34.
Veer van polyurethaan.
Het draagvermogen van deze gaffels is gesteld op 3/4 van de maximale veerindrukking.
De toepassing mag echter nooit de maximale indrukking bereiken of overschrijden! 
Belastingen minder dan de voorspanning van de veer zullen geen vering in de vork
teweeg brengen.

Technische specificatie wiel
- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber (73±5 Shore A)
- Kern: aluminium
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C

Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak
zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en
door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede
door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

Toepassing
Zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond.

Eveneens leverbaar met gietijzeren kern in diverse maten en verschillende compounds.

Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.

Classificaties

Categorie Zwenkwielen en bokwielen

Artikelgroep Specials

Specificaties

Eigenschap
Symbool in
tekening

Waarde

Artikelnummer 1380A

Afmeting bevestigingsplaat 135x110

Asgatdiameter 20

Bevestiging Plaatbevestiging

Bouwhoogte zwenkwiel 274

Diameter bevestigingsgaten 12

Draagvermogen tot 4 km/h 260

Hartafstand

bevestigingsgaten
105x80

Inwendige vorkbreedte 60

Lagering Kogellager

Loopoppervlak Elastisch rubber

Loopvlak hardheid
70° - 80° Sh.A (MEDIUM

HARD)

Loopvlakbreedte 50

Maximale indrukking 32

Opties Geveerde wielen

Straal 183

Temperatuurbereik -20°C / +60°C, -20°C / +70°C

Type zwenk- bokwiel Bokwiel

Velgmateriaal Aluminium

Voorspanning veer 85

Meer informatie over deze
wieloplossing of maatwerk

aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de
QR-code met uw telefoon te scannen.
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Eigenschap
Symbool in
tekening

Waarde

Wieldiameter 200

Zwenkuitslag 57
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