
BAKKERIJWIELEN

Geluidsarme en lichtlopende

Bakkerijwielen

Voor de bakkerij hebben wij 

het juiste wiel. In deze folder 

vindt u de uitvoering met  

hittebestendige rubberband. 



WIELEN OVERZICHT

Los wiel

Serie GB (kogellager) 
Hittebestendige blauwe  
elastische streepvrije rubberband   

     Artikel

Los wiel 100  35  8  42  45  100   S502435

Verzinkte serie

Serie GB (kogellager)  
Staal glansverzinkt

  Artikel

Zwenkwiel 100  35  8  128   102x83  80x60  8  37  40  100   27407

Bokwiel 100  35  8  128   102x83  80x60  8   40  100   27457

Boutgat 100  35  8  128  12     37  40  100   27607GB

RVS serie

Serie GB (kogellager)  
Roestvaststaal electrolytisch gepolijst

  Artikel

Zwenkwiel 100  35  8  128   102x83  80x60  8  37  40  100   27107

Bokwiel 100  35  8  128   102x83  80x60  8   40  100   27157

Boutgat 100  35  8  128  12     37  40  100  27307HB
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BAKKERIJWIELEN
Zeer geschikt voor bakkerijen met rotatie- 

ovens en roll- in vriezers. Tevens geschikt 

voor (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.

Het wiel heeft een loopvlak van hittebesten-

dig, streepvrij rubber met een shorehardheid 

van 75° shore A in de kleur blauw. Uitgerust 

met originele groefkogellagers en roest-

vaststalen naafbeschermers. De zwenk- en 

bokgaffels zijn te verkrijgen in roestvaststaal 

en verzinkte uitvoering en hij past op bijna 

alle standaard containers. Het draagvermo-

gen is ruim 300 kg per kar.

 

Het design is afgestemd op de wensen voor 

de bakkerij van vandaag:

•	 Temperaturen van -40°C tot +250°C 

(kortstondig zelfs tot +300°C)

•	 Goede geluidsdemping (bakkerij in 

stedelijk gebied of bakkerijen die zich in 

de winkel bevinden)

•	 Lage rolweerstand (licht lopend)

•	 Minder trilling in de kar

•	 Makkelijk schoon te maken

•	 Voor een streepvrije vloer

•	 Lange levensduur



Meer efficiëntie in uw 
Bakkerij

Testwielen aanvragen of meer info? 
Bel 075 - 615 88 36, mail naar sales@dm-holland.nl 

of kijk op www.dm-holland.nl

Ontwikkelt u een nieuw transportmiddel? Maak 

gebruik van onze kennis en nodig D&M uit aan 

uw tekentafel. Zo kunnen we van het begin af 

aan meedenken.

Uw productieteam werkt met meer plezier, 

efficiënter en het werkt besparend. Vraag snel 

een gratis proefset aan en ervaar het zelf.


