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Uitgelichte case

24/7 voer zonder boer
Dé wieloplossing voor het AGV voersysteem

In de agrarische sector is automatisering een bekend
onderwerp. Doorontwikkelen, innoveren en processen
automatiseren is voor de groei van een agrarisch bedrijf
essentieel. Daarom is men dagelijks bezig om het leven van de
veehouder aangenamer en kostenefficiënter te maken. Bij een
AGV-voersysteem hoort een optimale wieloplossing waarmee
het 24/7 kan draaien. 

Meer lezen?
Bezoek de webpagina over deze case
door de QR-code met uw telefoon te

scannen.

 +31 75 615 88 36
 sales@dmwheelsystems.com
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Veeteelt
Serie SL kogellager
Losse wielen

Serie SL kogellager
Zwaarlast zwenkwielen met massieve rubberband en plaatbevestiging

Serie SL kogellager
Zwaarlast bokwielen met massieve rubberband en plaatbevestiging

Serie ZS (Arbowiel® Zwaar) kogellager
Zwenkwielen SCD met plaatbevestiging

Serie V H7 boring met spiebaan
Vulkollan Aandrijfwielen - Voorraad assortiment

Verstelbare zwenkwielen

Wagenheber mit Lenkrolle

Legenda
In deze brochure worden een aantal symbolen gebruikt. Hier kunt u de betekenis van die symbolen achterhalen.

 Wieldiameter

 Loopvlakbreedte

 Naaflengte

 Draagvermogen tot 4 km/h

 Minimale Gesamtbauhöhe

 Maximale Gesamtbauhöhe

 Totalfeststeller vorlaufend

 Type

 Asgatdiameter

 Bouwhoogte zwenkwiel

 Zwenkuitslag

 Inwendige vorkbreedte
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Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Losse wielen

Serie SL kogellager

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische specificatie
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65° - 70°
Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20° C tot +80° C

Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en heeft een lange levensduur.
Doordat het loopvlak elastisch is zijn demping en
roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en
door de versterkte plaatstalen velg is het wiel zeer goed
bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze
loop, aan de hoogste ergonomische normen.

Toepassing
Zeer geschikt voor gebruik bij slechte ondergrond.

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

250 84 75 450 SL212190

306 93 75 535 SL312190

406 104 100 950 SL512290

457 122 100 1415 SL712290

377 118 100 1040 SL9122905

456 158 165 2145 SL9127907

411 152 165 1455 SL9127906
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Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Zwaarlast zwenkwielen met massieve rubberband en
plaatbevestiging

Serie SL kogellager

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische specificatie gaffel
- Zwaarlast zwenkvorken serie SZ en SGZ
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

Technische specificatie wiel
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65° - 70°
Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20° C tot +80° C

Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en heeft een lange levensduur.
Doordat het loopvlak van dit zwaarlast zwenkwiel elastisch is
zijn demping en roleigenschappen zelfs bij maximale belasting
voortreffelijk en door de versterkte plaatstalen velg is het wiel
zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de
geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

Toepassing
Zwaarlast zwenkwiel zeer geschikt voor gebruik bij slechte
ondergrond.

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

250 84 400 98666020

250 84 450 98666120

250 84 450 21666020

250 84 450 23666524

306 93 500 21667020

306 93 535 23667020

406 104 500 21668225

406 104 500 21668226

406 104 950 21668227

406 104 950 23668225

457 122 1000 21669025

457 122 1415 23669025
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Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Zwaarlast bokwielen met massieve rubberband en
plaatbevestiging

Serie SL kogellager

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische specificatie gaffel
- Zwaarlast bokvorken serie SB en SGB
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

Technische specificatie wiel
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65° - 70°
Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20° C tot +80° C

Eigenschappen
Het loopvlak bij deze zwaarlast bokwielen is slijtvast en heeft
een lange levensduur. Doordat het loopvlak elastisch is zijn
demping en roleigenschappen  van deze zware bokwielen zelfs
bij maximale belasting voortreffelijk en door de versterkte
plaatstalen velg is het wiel zeer goed bestand tegen
piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de
hoogste ergonomische normen.

Toepassing
Zwaarlast bokwiel zeer geschikt voor gebruik bij slechte
ondergrond.

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

250 84 400 88666020

250 84 450 88666120

250 84 450 11666020

250 84 450 13666524

306 93 500 11667020

306 93 535 13667020

406 104 500 11668225

406 104 500 11668226

406 104 950 11668227

406 104 950 13668225

457 122 1000 11669025

457 122 1415 13669025
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Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Zwenkwielen SCD met plaatbevestiging

Serie ZS (Arbowiel® Zwaar) kogellager

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste dubbele zwenkvorken in zware uitvoering, serie
SCDZ
- Draaikrans voorzien van conische lagers
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)

Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (87° ± 3° Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

Eigenschappen
Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit
garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer
bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder
gladde vloeren.

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

200 50 25 285 175x140 140x105 14 65 64+64 2000 33295620

250 50 25 335 175x140 140x105 14 65 64+64 2000 33296620

 +31 75 615 88 36
 sales@dmwheelsystems.com

 www.dmwheelsystems.com7



Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Vulkollan Aandrijfwielen - Voorraad assortiment

Serie V H7 boring met spiebaan

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische specificatie
- Vulkollan® 92° Shore A aandrijfwielen serie V.
- Aandrijfwielen met asgat boring H7 voorzien van spiebaan
volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting
volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40° C tot +85° C, kortstondig tot 120° C.

Eigenschappen serie V
- Standaard assortiment
- Beschikbare wieldiameters van 100mm t/m 300mm
- 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 van het Vulkollan loopvlak.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Aandrijfwielen met Vulkollan loopvlak zijn schokbestendig en
geluiddempend.

Toepassingen voor deze aandrijfwielen
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
 

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

100 40 20 (Max. 35) 84 45 55 360 7201120GL

125 35 20 (Max. 25) 102 44 43 380 7103120GL

125 40 20 (Max. 40) 105 45 57 440 7002200GL

125 50 20 (Max. 40) 105 50 57 550 7002201GL

150 35 15 (Max. 25) 122 44 43 450 7105150GL

150 40 20 (Max. 50) 130 40 67 530 7401201GL

160 50 20 (Max. 50) 130 50 70 700 7106200GL

200 50 20 (Max. 60) 175 60 78 1000 7004200GL

200 65 25 (Max. 60) 162 65 85 1100 7305250GL

200 80 30 (Max. 50) 175 80 82 1400 7004301GL

250 50 20 (Max. 60) 225 60 83 1350 7005200GL

250 80 35 (Max. 70) 220 80 91 1800 7005351GL
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Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Verstelbare zwenkwielen

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische specificatie
In hoogte verstelbare zwenkwielen.
Deze "Jacking unit" heeft een maximale lift van 200 mm, De
bevestigingsvoetplaat voor het zwenkwiel is 140x110mm met
bevestiginggaten h.o.h. 105x80mm. De zijplaat is 150x100mm
met steekgaten 110x60mm, gat 11.
Exclusief de bouwhoogte van het zwenkwiel is de totale hoogte
ingeschoven 403 mm en uitgeschoven 603 mm.
De losse unit (zonder zwenkwiel) heeft een capaciteit van 1.000
kg. Totaal gewicht moet verdeeld worden over 2 Jacking units.
Deze speciale vorkconstructie is leverbaar met zwenkwielen
met nylon, elastisch rubber en polyurethaan loopvlak.

Type
PZ = polyamide (nylon) zwaar
GZ = elastisch rubber met gietijzeren kern
PU = polyurethaan loopvlak met gietijzeren kern

SL = massieve rubberband met stalen velg

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

250 84 450 BRJACKXH/SL3.00-4

200 50 600 BRJACKXH/GZ200

150 48 850 BRJACKXH/PZ150

200 50 850 BRJACKXH/PZ200

150 50 450 BRJACKXH/GZ150

200 50 850 BRJACKXH/PU200

150 50 700 BRJACKXH/PU150
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Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk advies aan op www.dmwheelsystems.com

Wagenheber mit Lenkrolle

Meer informatie over deze wieloplossing
of maatwerk aanvragen?

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

Technische Daten
Wagenheber.

Diese Lenkrollen sind lieferbar mit Polyamid, Gummi und
Polyurethan laufbelag.

Type
PZ = Schwerlast Polyamid (Nylon) Räder
GZ = Elastik-Gummireifen und Gusseisen Radkern
PU = Polyurethan Reifen und Gusseisen Radkern
SL = Elastik-Vollgummireifen mit Stahl Radkörper

Selectie van productvarianten

Art.Nr.

250 84 713 913 - SL 450 BRJACKXH/SL3.00-4

200 50 653 853 FV PU 850 BRJACKXH/PU200

200 50 653 853 FV GZ 600 BRJACKXH/GZ200

150 50 606 806 FV GZ 450 BRJACKXH/GZ150

200 50 653 853 FV PZ 850 BRJACKXH/PZ200

150 50 606 806 FV PU 700 BRJACKXH/PU150

150 48 606 806 FV PZ 850 BRJACKXH/PZ150
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Gerelateerde maatwerkproducten
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van op maat gemaakte producten. Bent u op zoek naar een wieloplossing op maat?
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



Dit zijn en doen wij
Met DM Wheel Systems concentreren we ons op wielsystemen. We willen een deel van de supply chain van onze klanten
overnemen om te ontzorgen. Zorg ervoor dat wij het risico overnemen met onze specialiteit, zodat onze klanten zich
kunnen concentreren op hun kernactiviteiten en zich meer kunnen onderscheiden in hun core business. Dit leidt tot
mooie resultaten en is een win/win strategie. Naar onze mening heeft de Europese maakindustrie de meeste toekomst
indien er partnerships ontstaan. Lange termijnvisie is hierbij van levensbelang. Wij gaan deze uitdaging graag met je aan
onder het motto, “samen staan we sterk”.

F L E X I B E L ,
K L A N T E G E R I C H T

E N
I N N O V A T I E F



Wat houdt dat ontzorgen dan in? Hierbij kun je denken aan het leveren van assen bij de wielen voor aandrijving, of een
totale constructie, waar ook wielen in zitten. Met ons nieuwe geavanceerde machinepark kunnen wij het verschil voor je
maken. We kijken naar de total cost of ownership! Daag ons uit, we kunnen je laten zien hoeveel geld je kunt besparen.

Even voor de duidelijkheid, de uitleg van wat wij bedoelen met “De total cost of ownership”.  Dit zijn de totale kosten voor
het bezit van een product of het gebruik van een service tijdens de levenscyclus-/-gebruikscyclus. Naast de prijs om het
product te kopen, omvat het alle kosten vanaf het moment van aankoop tot het moment waarop het wordt vrijgesteld.
Het berekenen van de total cost of ownership kan een manier zijn om de kosten van producten vooraf of daarna te
bepalen en met elkaar te vergelijken. Dit gaat dus een stuk verder dan een prijsvergelijk, maar geeft wel een beter beeld
van wat er samen als voordeel te behalen is. 

DYNAMISCHE
PARTNER
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Niels van Kempen
Sales & Marketing
 +31 411 76 06 01
 nk@dmwheelsystems.com

Don Hagmeijer
Accountmanager
 +31 75 653 19 20
 dh@dmwheelsystems.com

Jeroen Kroot
Sales Engineer
 +31 411 76 06 02
 jk@dmwheelsystems.com

Lex Kneppers
Sales Engineer
 +31 75 653 19 13
 lk@dmwheelsystems.com

Contact

Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com  

Verkoop & Advies
 +31 75 615 88 36

 sales@dmwheelsystems.com  

Algemene zaken
 +31 411 66 11 00

 info@dmwheelsystems.com


