
Serie AS kogellager met extra afdichting, Zwenkwielen RVS-X20 en RVS-
X40 met draadeind

Serie AS+X20 kogellager met extra afdichting,
Zwenkwielen X20 met draadeind - 35403YGKFR

Technische specificatie gaffel
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20 en X40. Middelzware
uitvoering voorzien van vast draadeind.
Draadeind is leverbaar in diverse lengtes met draadeind M16, M20, M24, M30.
Gaffels zijn voorzien van voetrem type FR (indien gewenst is bij aantal type's een
verlengd rempedaal leverbaar)

Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert bij deze hygiënische rvs
zwenkwielen met draadeind een combinatie van hoog draagvermogen, lage
rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern
is perfect.

Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde
chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon rvs zwenkwielen,
wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig
vloeroppervlak vereist is. Dit roestvaststalen zwenkwiel met draadeind wordt vanwege de
hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën
waar machines en apparaten in hoogte verstelbaar moeten zijn.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.

NB
Het opgegeven draagvermogen is gebaseerd op de draaikrans van de zwenkwielen.

Classificaties

Categorie Zwenkwielen en bokwielen

Artikelgroep RVS Transportwielen

Specificaties

Eigenschap
Symbool in
tekening

Waarde

Artikelnummer 35403YGKFR

Asgatdiameter 15

Bevestiging Draadstift

Bouwhoogte zwenkwiel 128

Diameter

bevestigingsbout
M20x150

Draagvermogen tot 4

km/h
150

Inwendige vorkbreedte 40

Lagering Kogellager+V-afd.

Loopoppervlak Polyurethaan

Loopvlak hardheid 85° - 90° Sh.A (MEDIUM HARD)

Loopvlakbreedte 30

Materiaal Vork Roestvaststaal

Opties Met rem

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

+80°C

Type vork X20

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

Type zwenk- bokwiel Zwenkwiel, Zwenkwiel met rem

Velgmateriaal Kunststof

Voetrem aan

achterzijde
FR

Wieldiameter 100

Zwenkuitslag 37
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