
Kladky pro jídelní vozíky Inflight Castors
Řešení pro vozíky k zásobování letadel jsou speciálně navržena tak, aby splňovala
požadavky leteckého průmyslu. Vynikající jízdní vlastnosti zaručují optimální
manévrovatelnost v úzkém prostoru a centrálně ovládané brzdyy zajišťují
bezpečné zastavení vozíků. Konstrukce se sníženou hmotností a použití plastů
odolných vůči plamenům snižují spotřebu paliva a splňují další bezpečnostní
požadavky.

Solution for aircraft catering trolleys are specially designed to meet the requirements of
the aviation industry. Excellent running characteristics guarantee optimal
maneuverability in narrowest spaces and centrally operated brakes ensure safe
stopping of the trucks. Lightweight construction and the use of flame-resistant plastics
reduce fuel consumption and meet additional safety requirements.

Kladky série 642.E Castors Series 642.E

konstrukce kladky: otočná, otočná s brzdou kol
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: dvě nerezové kuličkové dráhy
typ upevnění: montážní deska
typ ovládání: ruční
pasivní teplotní odolnost: od -25°C do 70°C

housing construction: swivel, swivel with wheel brake
housing material: polyamide
swivel head construction: two stainless ball races
type of fixing: top plate
type of control: manual
passive temperature resistance: from -25°C to 70°C

Kola a kladky Wheels And Castors
Polyuretanová kola typu 33Yv Polyurethane Wheels Type 33Yv
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 80 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko, krytka: polyamid

Tread material: Thermoplastic polyurethane 80 ShA, Non-marking tread: yes
Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Ball bearing, Threadguards: Polyamide

S. 642.E



Polyuretanová kola Polyurethane Wheels33v
Valivý odpor
Otočný odpor
Tlumení
Hlučnost

Otěruvzdornost
Odolnost proti trhání
Šetrnost k povrchu
Tvarová stálost

Rolling Resistance
Swivel Resistance
Shock Absorbing
Noise

Abrasion Resistance
Tearing Resistance
Floor Friendliness
Shape Stability

Polyurethane wheels type 33YvPolyuretanová kola typu 33Yv
Materiál disku
Uložení
Krytka
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezestopý běhoun

Max. rychlost
Typ ovládání

polyamid

termoplastický polyuretan

kuličkové ložisko
polyamid

80 ShA
Ano
ruční

od -25°C do 70°C
3 km/h

80 ShA

from -25°C to 70°C
3 km/h

Wheel centre material
Bearing
Threadguard
Tread material
Tread hardness
Non marking tread
Control type
Max. speed

thermoplastic polyurethane
polyamide

polyamide
ball bearing

Yes
manual

Pasivní teplotní odolnost Passive temp. resistance

mm mm mm mm kg
75 24 7028 833Y075v-28-08



Kladky pro jídelní vozíky Castors For Inflight Trolleys
materiál pouzdra: polyamid
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 80 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko - nerez, krytka: polyamid

Housing material: Polyamide
Tread material: Thermoplastic polyurethane 80 ShA, Non-marking tread: yes
Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Ball bearing - Stainless, Threadguards:
Polyamide

kgmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

otočná | swivel
75 24 102 28 70x55 57x41/51x51 5,5 90642a33Y075vEPQ

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake
75 24 102 28 70x55 57x41/51x51 5,5 90642k33Y075vEPQ

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake
75 24 105 28 90642b34Y075vK235 28x95

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake
75 24 105 28 90642b34Y075vK985 32x50


