
Serie GASD, AGV zwenkwielen met schokdemping

Serie AGV,FMGASD125-ASFHUD

Technische specificatie gaffel
- Staalgelast, gesmeed stalen bovenplaat, verzinkt, dubbel druklager in de draaikrans,
smeernippel.

YouTube AGV Demo

Technische specificatie wiel
- Gegoten polyurethaan 95 Shore A, stalen kern voorzien van kogellagers.

Eigenschappen
AGV’s hebben over het algemeen 4 zwenkwielen, waarvan 1 vaak de vloer niet raakt.
AGV’s verliezen hun balans als het zwenkwiel dat niet in contact stond met de vloer, de
vloer ineens aanraakt. Daardoor wijken AGV’s af van hun reguliere positie, wat een
abrupte stop tot gevolg heeft. De GASD-serie is de beste oplossing om deze afwijking te
voorkomen, omdat het zelfs herhaalde, kleine schokken kan absorberen
gedurende de beweging op een niet vlakke vloer. Door het speciale rubber wat in het
veermechanisme van de AGV zwenkwielen serie GASD gebruikt wordt is de veerweg
10mm. Hierdoor lopen AGV’s altijd in contact met de vloer wat de mogelijkheid
van abrupt stoppen van de AGV tijdens het veranderen van richting significant terug
brengt.

Toepassing
Schokdempend zwenkwiel, zeer geschikt voor AGV toepassingen met ongelijke
vloeroppervlaktes.

Classificaties

Categorie Zwenkwielen en bokwielen

Artikelgroep Specials

Specificaties

Eigenschap
Symbool in
tekening

Waarde

Artikelnummer FMGASD125-ASFHUD

Afmeting

bevestigingsplaat
145x145

Bevestiging Plaatbevestiging

Bouwhoogte zwenkwiel 185+10

Diameter

bevestigingsgaten
11

Draagvermogen tot 4

km/h
440

Hartafstand

bevestigingsgaten
120x120

Lagering Kogellager

Loopoppervlak Polyurethaan

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

Loopvlakbreedte 35+35

Materiaal Vork Staal verzinkt, Staal gelast

Opties Dubbele wielen

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

+80°C

Type zwenk- bokwiel Zwenkwiel

Velgmateriaal Aluminium

Wieldiameter 125

Zwenkuitslag 33

Meer informatie over deze
wieloplossing of maatwerk

aanvragen?

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

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com
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