
Räder & Rollen • Castors & Wheels • Kola & Pojezdové kladky

www.wicke.cz

Einkaufswagen Shopping cart nákupní vozíky
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international
Wicke ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von 
industriellen Rädern, 
Rollen, Reifen, Vulkollan 
und polyuretanartikeln.

Wir unterstützen unsere 
Kunden mit einem weltweit 
operierenden Vertrieb und 
der dazugehörigen 
Entwicklung vor Ort mit 
kürzesten Reaktionszeiten.

Als Hauptkompetenz liegt 
die Entwicklung von 
industriellen Rädern und 
System komponenten mit 
der Steuerung der welt-
weiten Unternehmens-
prozesse im Focus des 
deutschen Hauptwerkes.

Wicke is a leading manu-
facturer of industrial, 
wheels, castors, tyres and 
polyuretane products.

With our worldwide 
distribution operation 
structure and subsequent 
development together with 
effective reaction times 
we are able to support the 
demands of our key 
international customers.

With our worldwide 
customer orientated control 
system for business 
processes the development 
of industrial wheels and 
system components is our 
core capability.

Wicke je předním výrobcem 

průmyslových kol, kladek, 

obručí a polyuretanových 

produktů.

Naše celosvětová doda-

vatelská síť umožňuje plnit 

požadavky zákazníků ze 

všech míst ve vynikající 

kvalitě a ve vyhovujícím 

termínu.

Rozvoj výroby 

průmyslových kol a náhrad-

ních dílů za pomoci kon-

troly celosvětového trhu 

je klíčovým zájmem nejen 

našich německých podniků.
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pole postion

Das Werk in Tschechien 
ist auf die Herstellung von 
hochwertigen Guss- und 
Schmiedeteilen, wie auch 
für Gummi- und System-
komponenten spezialisiert. 
Durch integrierte Qualitäts- 
und Konstruktionsprozesse 
hat Wicke Tschechien
ein anspruchsvolles 
Produktionsniveau erreicht 
und zählt heute zu einem 
wichtigen Bestandteil der 
Wicke Gruppe.

Mitte der 90er Jahre 
eröffnete Wicke die erste 
eigene Produktion in der 
Volksrepublik China. 
Der Schwerpunkt des 
chinesischen Werkes liegt 
in der Massenproduktion 
von Transportgeräterollen 
mit einem breiten Varian-
tenspektrum für anspruchs-
volle Großkunden.
 
Mit 450 Mitarbeitern ist 
diese Fabrikation mittler-
weile die Größte innerhalb 
der Wicke Gruppe.

Our factory in the Czech 
Republic specialises in the 
high quality production of 
cast and forged parts as 
well as rubber- and system 
components. Due to the 
incorporated quality and 
construction processes 
Wicke CZ has reached a 
high production level and is 
now an important division 
of the Wicke Group.

Our subsidiary compa-
ny Wicke China started 
its production in the mid 
90’s with the main focus 
on mass production of 
transport vehicle castors 
with an extensive range of 
alternative solutions for our 
demanding customers. With 
450 employees it is current-
ly the biggest production of 
the Wicke group.

Naše továrna v České 

republice se zaměřuje 

na výrobu vysoce kvalit-

ních odlitků, svařovaných 

polotovarů, náhradních dílů 

a případnou vulkanizaci 

pryžových běhounů. Díky 

vysoké kvalitě a vynikajícím 

konstrukčním postupům 

dosáhlo Wicke CZ vyso-

ké úrovně výroby a je tak 

důležitou součástí skupiny 

Wicke. 

Naše dceřinná společnost 

Wicke Čína začala s výro-

bou v polovině 90. let. 

Zaměřuje se převážně 

na velkovýrobu kol pro 

manipulační techniku. 

Současně nabízí velkou 

škálu alternativních řešení 

i pro náročné požadavky 

našich zákazníků. Čínská 

divize je se svými 450 

zaměstnanci největším 

výrobcem ze skupiny 

Wicke.
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Vernetzte Konstruktions- 
und Designlösungen unter 
Kostenoptimierungsaspek-
ten sind heute Kernkompe-
tenz bei Wicke. Wir sind 
hiermit nutzbringende 
integrierte Partner der 
Konstruktions-abteilungen 
unserer OEM Kunden. 
Unterstützend arbeiten wir 
mit einer modernen
2-D und 3-D Konstruktions-
software und einem 
PC-gestützten Material- 
und Qualitätsprüfsystem.
Im polyuretansektor 
arbeiten wir mit selbst 
entwickelten Hausmarken: 
Topthane®, Supertrac®,
DynaRoll®, Filatron®, 
Conducthane®, Redthane®, 
Greythane®.
Dazu fertigen wir viele 
Radbeläge mit dem 
Hochleistungselastomer 
Vulkollan® in einer engen 
Lizenzpartnerschaft mit der 
Bayer AG.

Working closely with the 
construction departments 
of our OEM clients to 
achieve practical & cost 
effective solutions for cons-
truction and design are 
today Wicke’s core capabi-
lities, this is also supported 
with modern 2-D & 3-D 
construction software.
We are continuing to 
work with our self-deve-
loped Wicke brands of 
polyuretane: Topthane®, 
Supertrac®, DynaRoll   , 
Filatron®, Conducthane®, 
Redthane®, Greythane®, and 
we are also producing tyres 
with Vulkollan® which is our 
high quality polyuret ane 
developed with license in 
partnership with Bayer.

Blízce spolupracujeme 

s OEM klienty a s jejich 

technickými odděleními, 

abychom dosáhli 

konstrukčně, finančně 

i designově vhodného 

řešení. Ke kvalitě naší 

výroby přispívá využívání 

moderního konstrukčního 

2-D a 3-D softwaru 

a počítačově kontrolovaná 

kvalita. Rovněž pracujeme 

na rozvoji námi vyvinutých 

značek polyuretanu: 

Topthane®, Supertrack®, 

DynaRoll®, Filatron®, 

Conducthane®, Redthane®, 

Greythane®.  Také vyrábíme 

Vulkollanové® běhouny, 

což jsou běhouny z vysoce 

kvalitního polyuretanu vyvi-

nutého v licencované 

spolupráci s firmou Bayer.

Vulkollan® – registrovaná obchodní značka Bayer AG

Für Sie ent           lt
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Řízení celosvětového dodavatelského řetězce

Wicke agiert als weltweit 
führender Hersteller von 
industriellen Rädern und 
Rollen als wesentlicher 
Bestandteil der Lieferketten 
unserer anspruchsvollen 
Großkunden. 
Dazu nutzen wir gewinn-
bringend unsere weltweit 
operierenden Vertriebs-, 
Service- und Logistik-
strukturen, ebenso wie 
komplexe IT- Strukturen. 
Hiermit können wir die 
hohen Prozessanforderun-
gen von unseren Kunden 
erfolgreich bedienen.

Wicke is operating as a 
leading manufacturer of 
industrial wheels and 
castors which is an 
essential part from the 
supply chain of our 
demanding clients. 
To achieve this service
we are using our world 
wide operating sales-ser-
vice and logistic structures 
as well as our complex IT 
structures. Due to this 
situation, we are able to 
fulfil the specific require-
ments of our customers.

Wicke na trhu působí 

jako přední výrobce 

průmyslových kol a kladek. 

Náš celosvětový dodava-

telský řetězec je schopen 

vyhovět požadavkům všech 

klientů. Na podporu těchto 

služeb využíváme nejen 

celosvětový dodavatelský 

řetězec a logistickou struk-

turu, ale i naše kompletní IT 

vybavení. Za těchto okol-

ností jsme schopni pokrýt 

i specifické požadavky 

našich zákazníků.

We keep it in motion.
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Einkaufswagen Shopping Carts

mm mm kgmm mm mm

Q

P

  Kugellager Kugellager       
187018 125 x 32 ball bearing ball bearing M10 23 154,5 36 + 2   100 kg
  kuličková ložiska  kuličkový věnec      

  Gleitlager        
170320 125 x 32 plain bearing             - - - - -  100 kg
  kluzná ložiska        

  Kugellager        
170296 125 x 32 ball bearing             - - - - -   100 kg
  kuličková ložiska         

  Kugellager         
182831 125 x 32 ball bearing             - - - - -   100 kg
  kuličková ložiska         

  Kugellager         
194876 124 x (2 x 4,5) ball bearing             - - - - -   80 kg
  kuličková ložiska         

  Kugellager         
194373 125 x 21,5 ball bearing             - - - - -   100 kg
  kuličková ložiska         

  Kugellager Kugelkranz 2-fach       
180594 125 x 32 ball bearing double ball race M10 13 + 2 155 38 + 2   100 kg
  kuličková ložiska dvojitý kuličkový věnec         

EP 125/32/1G

EP ZE 03/125/32K-FA-S

TPU 125/21,5/2K-FAK-S

EP 125/32/2K-FA

EP 125/32/2K-FAK-S

DS 124/2X 4,5/5K-FA-S

EP ZK 03/125/32K-FAK-S

TPE

TPE

TPE 7  antistatické 

TPU

TPE

TPE 7  antistatické

Bereifung
Type of tyre
Druh běhounu

Teile Nr. 
Ident–No.
Katalogové číslo Lager im Rad

wheel with bearings
Ložisko v kole

Lager im Gabelkopf
swivel head with bearings
Ložisko ve vidlici

Nákupní vozíky
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Einkaufswagen Shopping Carts

mm mm kgmm mm mm

Q

P

  Kugellager Kugellager       
182830 125 x 32 ball bearing ball bearing M12 23 154,5 36 + 2   100 kg
  kuličková ložiska  kuličkový věnec      

  Kugellager Kugelkranz 2-fach       
192091 125 x 32 ball bearing double ball race   M12 15,5 152,2 38 + 2   100 kg
  kuličková ložiska dvojitý kuličkový věnec         

  Kugellager Kugellager       
192692 125 x 32 ball bearing ball bearing M12 21 154,5 42 +/- 0,5   100 kg
  kuličková ložiska kuličkový věnec      

  Kugellager Kugellager       
192425 125 x 32 ball bearing ball bearing M10 21 154,5 42 +/- 0,5   100 kg
  kuličková ložiska kuličkový věnec       

  Kugellager Kugellager       
192687 125 x 21,5 ball bearing ball bearing M10 23 151 38 +/- 2   100 kg
  kuličková ložiska kuličkový věnec       

  Kugellager Kugellager       
192688 125 x 21,5 ball bearing ball bearing M12 23 151 38 +/- 2   100 kg
  kuličková ložiska kuličkový věnec       

  Kugellager Kugellager       
194892 124 x (2 x 4,5) ball bearing ball bearing M12 23 154 36 + 2  80 kg           
  kuličková ložiska kuličkový věnec       

EP ZK 03/125/32K-FAK-S

EP ZE 03/125/32K-FA-S

EP ZK 03/125/32K-FSTF-FA-S

EP ZK 03/125/32K-FSTF-FA-S

TPU ZK 03/125/21,5K-FAK-S

TPU ZK 03/125/21,5K-FAK-S

DS ZK 03/124/2X4,5K-FA-S

TPE 7  antistatické

TPE

TPE 7  antistatické

TPE 7  antistatické

TPU

TPU

TPU

Nákupní vozíky

Teile Nr.
Ident–No.
Katalogové číslo

Bereifung
Type of tyre
Druh běhounu

Lager im Rad
wheel with bearings
Ložisko v kole

Lager im Gabelkopf
swivel head with bearings
Ložisko ve vidlici
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Einkaufswagen Shopping Carts

mm mm kgmm mm mm

Q

P

  Kugellager Kugellager       
194885 124 x (2 x 4,5) ball bearing ball bearing M10 23 154 36 + 2   80 kg
  kuličková ložiska  kuličkový věnec      

  Kugellager Kugellager       
188594 124 x (2 x 4,5) ball bearing ball bearing M12 16,7 152 38 +/- 0,2   100 kg
  kuličková ložiska kuličkový věnec       

  Kugellager         
194894 124 x (2 x 4,5) ball bearing         - 62 35 161,5 36 + 2   80 kg
  kuličková ložiska         

  Kugellager Kugelkranz 2-fach       
192090 125 x 32 ball bearing double ball race  62 35 157,2 38 + 2   100 kg
  kuličková ložiska   dvojitý kuličkový věnec      

TPU

TPU

TPU

TPE

DS ZBK 03/124/2X4,5K-FA-S

DS ZK 03/124/2X4,5K-FA-S

DS ZK 03/124/2X 4,5K-FA-S

EP ZE 03/125/32K-FA-S

Nákupní vozíky

Teile Nr. 
Ident–No.
Katalogové číslo

Bereifung
Type of tyre
Druh běhounu

Lager im Rad
wheel with bearings
Ložisko v kole

Lager im Gabelkopf
swivel head with bearings
Ložisko ve vidlici



Kola & Pojezdové kladky nákupní vozíky

Poznámky



Kola & Pojezdové kladky nákupní vozíky

Kontakt


