
Serie VU kogellager, Vulkollan wielen tot 2.400kg - Voorraad assortiment

Serie VU kogellager, Vulkollan wielen met
dunne en dikke Vulkollan band - 6102151

Technische specificatie
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Lagering: voorzien van groefkogellagers
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot 120°C

Eigenschappen serie VU
- Standaard assortiment Vulkollan wielen en daardoor meestal
snel leverbaar.
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Uitvoering met kleine belegdikte : minimaal risico op permanente indrukking, ook bij
lange stilstand en hoge belasting.
- Uitvoering met grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Vulkollan wielen zijn schokbestendig en geluiddempend.

Toepassing
Vulkollan wielen zijn een alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer
bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan of als speciaal op maat gemaakt
("customized") wiel.

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

Classificaties

Categorie Wielen

Type wiel of rol Wiel (standaard)

Artikelgroep Zwaarlast Transportwielen

Specificaties

Eigenschap
Symbool in
tekening

Waarde

Artikelnummer 6102151

Asgatdiameter 15

Diameter

kogellagerpassing
35

Diepte

kogellagerpassing
11

Draagvermogen tot

4 km/h
360

Inbouwlengte 45

Kenmerken Zwaarlast, Streepvrij

Kerndiameter 84

Lagering Kogellager

Loopoppervlak Vulkollan

Loopvlak hardheid 90° - 98° Sh.A (HARD)

Loopvlakbreedte 40

Naafdiameter 55

Naaflengte 45

Temperatuurbereik
-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C,

-40°C / +85°C

Velgmateriaal Gietijzer

Wieldiameter 100

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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