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“WE zIjN IN sTaaT 
CONCURREREND TE WERKEN 

EN WE bEWIjzEN DaT 
sPECIaL NIET sTaNDaaRD 

VOOR hOgE KOsTPRIjs 
sTaaT!”

 Frank van Schaaijk, 
directeur DM wheel systems

de beste 
oplossingen



DM wheel systems ontwikkelt, produceert en 
levert al ruim vijftig jaar zwenk- en transport-
wielen. In elke sector en bij iedere, unieke klant 
denken we mee voor de beste oplossingen. 
We zijn dé dynamische partner; de wereld 
staat niet stil en wij zorgen ervoor dat u goed 
mee kunt bewegen. Onze kracht ligt in onze 
 flexibiliteit, korte lijnen en korte levertijden.

En zo stroomlijnen we dat
DM wheel systems heeft een eigen team van technische 
experts. Daardoor kunnen we ook voor die unieke 
 oplossingen zorgen én ze uitgebreid testen. als produ-
cent werken we flexibel, klantgericht en innovatief. 
Dankzij de direct beschikbare voorraad aan producten, 
kunnen we ook snel en efficiënt leveren. En als partner 
van inter nationale afnemers en  leveranciers kunnen we 
op niveau meepraten en het verschil maken. 
hoe complex of juist eenvoudig uw vraag ook is, wij 
helpen u graag verder.

Hier gaan we voor
DM wheel systems gaat altijd voor dé wielen en vorken 
die bij uw vraag passen. De situatie waarin u ze gebruikt 
en de omstandigheden waarin ze moeten presteren 
 vormen de basis voor onze oplossingen. Die oplos-
singen zijn zo uniek en speciaal als nodig én zo gewoon 
als  mogelijk. We kunnen dus voor maatwerk zorgen en 
 nieuwe technieken en materialen toepassen, maar we 
hebben ook al een brede en goede basisvoorraad in huis.



 



 

DM wheel systems gaat voor kwaliteit. 
U moet op onze producten kunnen vertrouwen 
en daarom kijken we altijd naar de toepassing 
ervan. Waar zijn de wielen voor bedoeld? 
hoe werkt u ermee? En onder welke 
omstandig heden moeten ze presteren? 
het antwoord op deze vragen bepaalt ons 
aanbod en onze inzet met innovaties.

Voor optimale prestaties
bij de ontwikkeling en productie van onze wielen en 
vorken houden we rekening met de verschillende 
 invloeden. Denk aan kou, vocht, hitte, ondergrond, 
snelheid en belasting. Om ervoor te zorgen dat onze 
producten optimaal presteren, werken we met verschil-
lende materialen. hierbij blijven we telkens weer zoeken 
naar verdere verbeteringen en relevante innovaties.

In allerlei variaties
DM wheel systems biedt ook een passende oplossing 
voor úw behoeften. geef ons uw wensen door op het 
gebied van rol- en aanzetweerstand, draagvermogen, 
demping en levensduur en wij leveren de oplossing die 
daarbij past. We bieden variaties voor lage tot hoge 
snelheden, van kleine tot grote diameter, met een 
draagvermogen tot wel 20.000 kg per stuk en in alle 
mogelijke kleuren.

En als we uw perfecte match nog niet op voorraad 
hebben, kunnen we het samen met u ontwikkelen. 
Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een 
compleet nieuw wiel. We werken met korte lijnen en 
zijn flexibel in de uitvoering.

ontwikkeling 
en innovatie



DM wheel systems biedt u volop mogelijk-
heden dankzij de unieke combinatie: 
ontwikkelaar, producent én leverancier. 
hierdoor kunnen we snel en flexibel schakelen 
en leveren wat u nodig heeft en wanneer u 
het nodig heeft.

Al heel veel op voorraad 
DM wheel systems heeft meer dan 10.000 producten 
op voorraad. Dit betekent dat we al heel veel direct 
vanuit ons computergestuurde magazijn kunnen 
leveren. En dat geldt niet alleen voor onze eigen 
producten; we zijn ook geselecteerd als exclusief 
partner van bekende topmerken zoals Vulkollan®. 
We kunnen snel en flexibel de volumes leveren die u 
nodig heeft; natuurlijk ook als het om kleine oplages 
gaat.

Vulkollan®

Eén van de krachtigste elastomeren die er zijn. Vulkollan® wordt 
uitsluitend geproduceerd door geautoriseerde verwerkers. 
DM wheel systems zorgt voor wielen met  een bijzonder slijtvaste 
en elastische compound in combinatie met een hoge dynamische 
belasting.

Vulkollan® 
zwaarlastwiel



scala aan
producten

TransporTwielen

aandrijfwielen / persbanden

flenswielen en groefwielen 

HiTTebesTendige wielen

apparaTenwielen

ZwaarlasT TransporTwielen

palleTTruckrollen / wielen

lucHTband wielen

rVs wielen



Voor alle omstandigheden
We bieden u een oplossing die past bij de 
omstandigheden. zo kunt u onze wielen inzetten voor 
poorten, heftrucks, rolcontainers, veegmachines, 
aandrijfunits en theaterdecors. In attractieparken, 
bakkerijen, keukens, cleanrooms, stallen en kassen.
Op stoepen, de openbare weg, vliegvelden… 
de toepassingen zijn eindeloos.

wielen voor
alle

toepassingen





  customer case 
Voedingsindustrie
De vraag
Wij gebruiken zwenkwielen in de voedingslijn waarbij 
de mogelijkheid bestaat om verschillende systemen 
flexibel in elkaar te integreren. Kan DM zorgen voor 
wielen die gemakkelijk te monteren zijn én die voorzien 
zijn van een solide remsysteem?

De uitdaging
Roestvaststaal en spuitwaterbestendig.

De oplossing
RVs zwenkwiel met RVs draadeind (in verschillende 
lengtes) voorzien van rubber afdekdop. Wielen in 
verschillende diameters met polyurethaan band voor-
zien van kogellagers met spuitwaterdichte afdichting om 
lagers te beschermen tijdens het schoonspuiten van de 
keukens. De dubbelwerkende rem is verlengd om er 
makkelijk bij te kunnen. ze is ook voorzien van een 
rubber stootplaatje ter bescherming van de benen van 
de gebruikers. We hebben gebruikgemaakt van een 
standaard zwenkwiel en deze op maat gemaakt volgens 
wens van de klant. hierdoor zijn we in staat erg 
 concurrerend te werken en bewijzen we dat special niet 
standaard voor hoge kostprijs staat.

  customer case 
Maatwerk voersysteem
De vraag
Wij willen flexibel en vers voeren en hebben daarvoor 
een 24/7 automatisch voersysteem. Kan DM zorgen 
voor wielen en zwenkwielen die hierbij passen en 
bestand zijn tegen alle omstandigheden in en rond de 
koeienstal?

De uitdaging
Continu en constant gebruik en bestand tegen zuren 
(ammoniak).

De oplossing
Twee losse polyurethaan wielen Ø 300 mm met een 
lage shore hardheid voor meer demping. Voorzien van 
groeven voor het creëren van extra grip. bekleding 
voorzien van naam klant en kern gespoten in speciale ral 
kleur op verzoek van klant. het zwenkwiel met wielen 
Ø 250 mm heeft een speciale bouwhoogte om bij het 
losse wiel aan te sluiten, een aangepaste voetplaat 
 wegens ruimte in de machine en een kleinere vork-
uitslag om het zwenken te optimaliseren. De wielen 
hebben een zachte polyurethaan band met hele lage 
rolweerstand en een glasvezelversterkte kern. De 
wielen zijn voorzien van kappen zodat de lagers beter 
beschermd worden.



  customer case 
Veegmachines
De vraag
Kan DM zorgen voor een zwenkwiel voor veeg- en 
reinigingsmachines volgens speciale afmetingen?

De uitdaging
buitentoepassing in combinatie met hoge snelheid en 
verschillende ondergronden.

De oplossing
zwaarlast zwenkwiel met aangepaste plaat, gaten-
patroon en bouwhoogte volgens tekening. Wiel 
massieve elastische band met groeven voor grip in 
combinatie met een tweedelig versterkte stalen velg 
voorzien van kogellagers. gaffel is verzinkt om corrosie 
tegen te gaan. De gaffelkop is afgedicht om spatwater 
tegen te houden.  

  customer case 
afvalcontainers
De vraag
Voor de afvalcontainermarkt volstaat 90% met 
bestaande wielen, die DM ook verkoopt. Voor de 
zwaarste  containers is wel een specifieke oplossing 
nodig. Kan DM zorgen voor een kwaliteitswiel dat past bij 
het  manueel verplaatsen van die zware afvalcontainers? 

De uitdaging
Wiel met goede demping en lage rolweerstand.

De oplossing
speciale rubbercompound ontworpen door DM. 
Extreem lage rolweerstand in combinatie met hoge 
slijtvastheid. Diameter Ø 200 mm voorzien van dubbele 
kogellagers met afdichting. Testen van het ministerie 
van sociale zaken, de arbo Unie en één van de grootste 
Nederlandse afvalverwerkers wijzen uit dat het 
 arbowiel® uniek is. Daarom is het wiel niet alleen meer 
in zwart maar ook in blauw en grijs te verkrijgen omdat 
er andere toepassingsgebieden zijn bijgekomen. 
Denk aan het rijden over grote afstand met karren in 
treinverband in de kassen, maar ook in ziekenhuizen de 
agrarische sector en ander intern transport. Omdat we 
constant met nieuwe technieken bezig zijn, ontwikkelen 
we ook wielen die voor meerdere toepassingen 
gebruikt kunnen worden.



DM wheel systems heeft een uitgebreid 
en modern machinepark in huis. Dankzij 
een technisch team van experts kunnen 
we daarmee op hoog niveau presteren. 
Onze faciliteiten bieden ruimte aan vertrouwde 
technieken en nieuwe innovaties.

Verschillende materialen
We denken in grondstoffen en hun eigenschappen. 
Dankzij deze eigenschappen kunnen we voor een 
klantgerichte oplossing zorgen. grondstoffen die we 
o.a. gebruiken zijn: kunststoffen, polyurethaan, rubber, 
staal, RVs en gietijzer.

Kwaliteitscontrole
Naast een eigen productielijn maken we ook gebruik 
van een volledig geautomatiseerde opslag, een testbank 
voor rolweerstand en duurtesten en een meetkamer 
om toleranties te controleren. hierdoor kunnen we de 
kwaliteit van onze productie en leveringen nauwkeurig 
bewaken.

Extra opties
Wilt u graag een uniek nummer in een product hebben, 
een datumstempel, naam of logo? Dat is allemaal 
mogelijk. Verder kunt u ook vrij kiezen uit iedere 
gewenste kleur. bij DM wheel systems staat de vraag 
van de klant voorop.

hoogwaardige
productie



Onze bewerkingen
We bieden alle mogelijke bewerkingen zoals:
•  geautomatiseerd lassen;
•  CNC draaien;
•  lasersnijden;
•  kunststof spuitgieten;
•  rubber vulkaniseren;
•  spuiten in gewenste RAL kleur.





DM wheel systems zorgt voor oplossingen. 
We denken mee met de klant en we kijken 
hoe we u het beste van dienst kunnen 
zijn. service is eigenlijk ‘gewoon’ een vast 
onderdeel van ons denken en doen.

Samen met de klant
service is voor ons: alles kunnen leveren wat een klant 
nodig heeft, wanneer hij het nodig heeft. We werken 
snel, flexibel en klantgericht. samen met u zoeken 
én vinden we het antwoord op uw vraag. Of het nu 
om grote volumes gaat, kleine oplages, producten die 
we ruim op voorraad hebben of speciaal maatwerk. 
Klanten kiezen er vaak voor om met afroepopdrachten te 
werken. zo blijven ze flexibel en pakken ze nooit mis.

Van vraag tot levering
We kunnen ontwerpen, produceren en leveren waar een 
klant om vraagt. Dankzij ons grote, computergestuurde 
magazijn kunnen we heel vaak al direct uit voorraad 
leveren. Door ons geavanceerde barcodesysteem weten 
we alles razendsnel te vinden. En vervolgens voegen 
we de bestellingen op onze eigen verpakkingsafdeling 
samen. geen extra schakels, geen aparte locaties. We 
kunnen alles vanuit ‘huis’ op transport zetten. Voor dat 
transport hebben we een goedlopend logistiek systeem. 
afhankelijk van het volume en de eindbestemming 
zorgen we voor passend vervoer via bestelbus, 
vrachtwagen of vliegtuig.

service staat
voorop



TROTs OP

ONzE MENsEN

DM wheel systems gaat voor kwaliteit. We 
gebruiken hoogwaardige materialen en een 
modern machinepark. We werken met ervaren 
technici en we testen alles uitgebreid. We 
hebben ruim vijftig jaar ervaring en we hebben 
een goede naam hoog te houden.

hoge
kwaliteit



Aandachtig getest
DM wheel systems levert een uitstekende kwaliteit 
tegen een reële prijs. We gaan niet voor de goedkoopste 
 materialen; we gebruiken goéde materialen. U kunt er 
dus op rekenen dat wat we maken van hoge kwaliteit 
is en dat verdient zich terug. In gebruiksgemak, 
duurzaamheid, slijtvastheid, belastbaarheid… We 
hebben een strenge kwaliteitscontrole; alles wat we u 
leveren is eerst aandachtig getest.

Betrokken team
Wij kunnen u maatwerk en kwaliteitsproducten bieden, 
omdat we zo’n goed en betrokken team hebben. 
zij zorgen ervoor dat we u telkens weer de beste 
oplossingen kunnen bieden, dat we daar flexibel in 
kunnen zijn én dat we waar nodig kunnen innoveren. 
We zijn trots op onze mensen en hun vakmanschap.

Gecertificeerd
Natuurlijk werkt DM wheel systems veilig en 
verantwoord. We toetsen onze werkwijze en onze 
methoden op  milieu(aspecten) en kwaliteit. Daar zijn we 
ook voor  gecertificeerd. zo hebben we het IsO 9001 
certificaat en het IsO 14001 certificaat. 
zo weet u waar u op mag vertrouwen!



dynamische 
partner
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INFORMaTION?

www.dmwheelsystems.com 

+31 (0)75 615 88 36
info@dmwheelsystems.com

Sales Office
zuiddijk 394
1505 hE zaandam
The Netherlands

Production and Administration
Ladonkseweg 3
5281 RN boxtel
The Netherlands


