PRODUKTOVÁ ŘADA
SMILES
40 kg

71,5 - 90,5 mm

50 mm

VIDLICE
STRANY: 4-7

KOLA
STRANY: 8-11

UCHYCENÍ
STRANY: 12-18

LEPŠÍ MOBILITA V
PRÉMIOVÉ KVALITĚ
TENTE věří v chytré řešení mobility, která znatelně zkvalitňuje životy lidí a jejich
pracovní prostředí. TENTE řešení zvyšují produktivitu, zajišťují bezpečnost a odkrývají
nové obzory ve věcech designu a odolnosti stejně jako šetrnosti k životnímu prostředí.
Přední výrobci a firmy z různých průmyslových odvětví se spoléhají na tyto faktory a
naši vysokou kvalitu produktů.
Na následujících stranách najdete technické informace o naší produktové řadě
SMILES. Také Vám představíme hodnotu, kterou toto řešení pohyblivosti nabízí Vaší
organizaci. Klíčové vlastnosti jsou:

Pestrobarvný design
Medvídek, kravička, kočička či letadýlko. Dostupných několik variant.

Neznačkující běhoun
Běhoun nezanechává stopy na povrchu ani při dlouhodobém používání. Povrch může
být dřevěná podlaha nebo dlažba.

Oceněný design
Design oceněn prestižními cenami od mezinárodních porotců.
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FEATURES

VIDLICE
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Zabezpečené
stání

Robustní
tělo kola

Různé druhy
designu

Brzda kola pro
manuální ovládání.

Dvojité kolečko s
vysokou stabilitou a
nízkou stavební výškou.

Medvídek, kravička,
kočička či letadýlko.
Dostupných hned
několik variant.

Barevná variabilita

Oceněný design

Barvy mohou být sladěny s
designem produktu. Prosím
konktaktujte nás pro Vaši
barvu. Standartní barvy:

Oceněno prestižními
cenami od mezinárodních
porotců

RAL 7001

PMS 186C

RAL 9002

PMS 376C

PMS 116C

PMS 2935C
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VIDLICE
Tyto vidlice jsou vyrobeny ze vstřikovaného polyamidu. Barva vidlic,
kola a celkové provedení může být navržena podle vašich potřeb.
Materiály v těchto kolech jsou testovány v našich laboratořích
v souladu s Evropskými standardy. V souladu s RoHS a REACH
regulacemi Evropské unie. Neobsahuje polyciklické aromatické
uhlovodíky nebo chrom.

Otočné kolo
Kolo a vidlice jsou otočné, což
usnadňuje manévrovatelnost.

RŮZNÉ DRUHY
DESIGNU
Naše řada SMILES nabízí širokou škálu různých typů provedení. Po
konzultaci je možné navrhnout design podle Vašeho přání. Prosím
kontaktujte nás: www.tente.com/locations

Brzda kola
Manuální brzda na kolo
zabraňuje nežádoucímu pohybu.

Medvídek

Kravička

Kočička

Letadýlko

Technické data a dostupnost

Typ vidlice

Otočné kolečko

Otočné kolečko s
brzdou

5520

5525

Materál

Polyamid

Polyamid

Celková výška

71,5 mm

71,5 mm

Kluzné uložení

Kluzné uložení

Medvídek: 120 mm
Kočička: 120 mm
Kravička: 140 mm
Letadýlko: 133 mm

Medvídek: 120 mm
Kočička: 120 mm
Kravička: 140 mm
Letadýlko: 133 mm

Popis

Název produktu

Ložisko kola

Opisný
rádius

Kolečko Ø 50 mm
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Ložisko otočné
hlavy

Kluzné ložisko pro
uchycení čepem.
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VLASTNOSTI

KOLA

Optimalizovaná
mobilita
Nizký valivý a otáčivý
odpor poskytuje perfektní
ovladatelnost
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Tichý chod
Kola pro pracoviště, kde
je potřeba eliminovat
hlučnost

Nebarvící běhoun

Neznačkující běhoun

Běhoun nezanechává
stopy na povrchu i při
dlouhodobém používání.
Povrch může být dřevěná
podlaha nebo dlažba.

Kola s nízkým opotřebením a
minimální údržbou.
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KOLA

Technické data a dostupnost

Supratech
Vysoce všestranné kolečko s běhoun z
termoplastické gumy

Ppois

Charakteristika těchto koleček záleží na materiálu. Kola mají nízkou
míru opotřebení a minimální potřebu čištění. Běhoun je nebarvící, tudíž
nepoškodí povrch i po delším používání. Může být použit i na podlahy z
neošetřeného dřeva či přírodního kamene.

Název produktu

Supratech

Basetech

Popis produktu

PJI

POI

Materiál běhounu

Termoplastická
guma

Polypropylen

Tvrdost běhounu

Shore A 87

Shore D 65

Materiál středu
kola

Polypropylen

Polypropylene

Teplotní rozmezí

-10 °C/ +40 °C

-10 °C/ +40 °C

8,5 mm

8,5 mm

Jehlové ložisko

-

-

Věnečkové ložisko

-

-

Přesné kuličkové
ložisko

-

-

40 kg

40 kg

Šířka středu

Typ ložiska

Kluzné ložisko

Basetech
Odolné a lehké polypropylenové kolečko

Nosnost

Kolo Ø 50 mm

typ ložiska

Kluzné uložení pro
krátké vzdálenosti .

Produkty označené " " jsou dostupné. Produkty označené "-" nejsou zahrnuty v běžném
sortimentu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Nosnost
Kapacita nosnosti záleží na vidlici a kolu. Toto bylo testováno a splňuje požadavky dané EN 12528. Při použití 4
kol, můžete vypočítat nutnou nosnost následovně: Součet
váhy aplikace plus přidaná váha dělená 3 koly.

Váha Vaší aplikace + nosnost Kapacita nosnosti
=
3
jednoho kola
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VLASTNOSTI

UCHYCENÍ

Rychlá montáž
Rychlá montáž díky
uchycení čepem.
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Různé možnosti
uchycení
Široký sortiment uchycení v
různých velikostech.
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UCHYCENÍ PLOTNOU

UCHYCENÍ ČEPEM SE ZÁVITEM

Pro kola s dírou pro čep. Jsou dostupné plotny různých uchycení a
rozměrů.

Pro kola s dírou pro čep. Čepy se závitem je dostupné v různých
provedeních a rozměrech.

Plotýnka
Zajištěna pomocí
čtyřech šroubů.

Čep se závitem
Pevné uchycení díky
zašroubouvání

DOM
Rychlá montáž díky
zásuvným čepům.

DOM
Jednoduchá montáž
díky zásuvným čepům

Technické data a dostupnost

Technické data a dostupnost

Čep s plotnou

Čep s plotnou

Čep s plotnou

Popis produktu

P41

P41

P40

P41

Velikost plotny

38 x 38 mm

42 x 42 mm

60 x 60 mm

65 x 65 mm

Rozteč
děr

27 x 27 mm

32 x 32 mm

48/38 x 48/38
mm

47/42 x 47/42
mm

Díra plotny Ø

5,1 mm

5,1 mm

6,3 mm

6,3 mm

Kompatibilní s
dírou pro čep Ø

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

+11 mm

+11 mm

+11 mm

+9,5 mm

Celková
výška

Celková stavební
výška s plotýnkou*

* Pro více informací o možnostech zásuvných čepů nás prosím kontaktujte
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Typ čepu

Čep se závitem

Čep se závitem

S70

S70

M8 x 15 mm
M10 x 10 mm
M10 x 15 mm
M10 x 25 mm
M10 x 35 mm
M10 x 50 mm

M10 x 78 mm

Kompatibilní s
dírou pro čepØ

10 mm

10 mm

Celková stavební
výška s čepem*

+6 mm

+0 mm

Popis produktu
Rozměry čepu se
závitem

Popis

Čep s plotnou

Celková

Popis

Typ čepu

* Pro více informací o možnostech zásuvných čepů nás prosím kontaktujte
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UCHYCENÍ ROZTAŽNOU VLOŽKOU

SYSTÉM ZÁSUVNÝCH ČEPŮ

Dostupné v několika různých velikostech a provedeních

Různé druhy zásuvných čepů pro rychlou a snadnou montáž, což umožňuje rychlou
instalaci a efektivní fixaci.

Roztažná hmoždinka
Dostupné v několika velikostech a provedeních.

Límcový čep s pojistným
kroužkem
Bezpečná vzdálenost
mezi kolem a aplikací.
Perfektní pro židle.

Čep s pojistným
kroužkem
Téměř žádná mezera
mezi aplikací a
kolem. Čep je téměř
neviditelný.

TLUMÍ
HLUČNOST

DOM
Rychlá montáž díky
zásuvným čepům.

Technické data a dostupnost

Roztažná vložka,
čtvercová

R07

R47

Ø 19 - 21,5 mm
Ø 21,5 - 24 mm
Ø 24 -27 mm
Ø 27 - 30 mm
Ø 31 - 35 mm

21,5 - 24 mm
24 - 27 mm
27 - 30 mm
32 - 35 mm
36 - 40 mm

Kompatibilní s
dírou pro čep Ø

10 mm

10 mm

Celková stavební
výška s roztažnou
vložkou*

+9 mm

Description

Rozměry
roztažné
vložky

Popis produktu
Rozměr čepu
(Ø x délka)

+9 mm

* Pro více informací o možnostech aplikace roztažných hmoždinek nás prosím
kontaktujte.
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Typ čepu

Popis

Roztažná vložka,
kruhová

Označeníproduktu

Celková
výška

Technické data a dostupnost

Kompatibilní s
dírou pro čep Ø
Celková stavební
výška s čepem*

Límcový čep s
kroužkem

Límcový čep
s pojistným
kroužkem

Límcový čep
se syntetickým
pojistným
kroužkem

B10

B11

B40

9 x 24 mm
10 x 20 mm
11 x 20 mm
11 x 30 mm

10 x 33 mm

11 x 20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

+4,5 mm

+0 mm

+4,5 mm

Celková
výška

Typ čepu

Límcový čep se
syntetickým
kroužkem
Odhlučněný.

* Pro více informací o možnostech zásuvných čepů nás prosím kontaktujte.
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DALŠÍ VLASTNOSTI

REDUKCE
Pro snadnou a pevnou montáž pod různé aplikace, toto uchycení čepů
může být použito s různými redukcemi.

Redukce pro
kruhové trubky

Redukce pro
čtvercové trubky

Redukce pro dřevěný
nábytek

Nezávadné
materiály
V souladu s RoHS a REACH
regulacemi Evropské unie.
Neobsahuje polycyklické
aromatické uhlovodíky
nebo chrom.

Límcový čep
s pojistným
kroužkem
DOM
Jednoduchá
montáž díky
zásuvným čepům

Testovaná kvalita
Testováno v našich
laboratořích.

Technické data a dostupnost

Popis

Typ jeklu
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Kruhová redukce
do trubky

Čtvercová
redukce do
trubky

Kruhová redukce
pro dřevěný
nábytek

Popis produktu

R20

R40

H40

Kompatibilní s
produktem

B10
11 x 30 mm

B10
11 x 30 mm

B10
11 x 30 mm

Redukce Ø /
límec Ø

14 / 18 mm
15 / 18 mm
16 / 18 mm
17 / 19 mm
18 / 20 mm
19 / 21 mm
20 / 21 mm
22 / 25 mm
23 / 26 mm

16 / 20 mm
17 / 19 mm
18 / 20 mm
21 / 23,5 mm
22 / 24,5 mm
23 / 25,5 mm
26 / 30 mm

15 mm

Socket height

36 mm

36 mm

36 mm
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ROZMANITOST
SE SYSTÉMEM

Radiata

Všechny naše produkty mají své specifické výhody. Zda je to
vysoký standard designu, speciální aplikace nebo výjimečné
kapacity nosnosti – naše řady dokážou uspokojit Vaše požadavky
a mohou být upraveny tak, aby se mohli kombinovat s jinými
modely.

1.200 - 1.500 kg
80 mm

Linea clinic

Scout

150 - 350 kg
160 - 200 mm

Forma

Integral

100 - 150 kg
100 - 200 mm

Aviana care

Integral twin

125 - 250 kg
100 - 150 mm

Aviana

Od správných rozměrů a technických specifikací po požadované
konfigurace, naše produktové řady jsou schopny nabídnout ideální
řešení – cokoliv potřebujete. Zkontaktuje nás pro více informací
nebo navštivte naše webové stránky: www.tente.com
150 - 200 kg
125 - 150 mm

Agila

40 - 100 kg
50 - 150 mm

E-Drive

125 mm

70 - 500 kg
80 - 200 mm

Zeta

Kappa

300 - 800 kg
125 - 250 mm
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Alpha

300 - 3.000 kg
80 - 300 mm

Delta

300 - 600 kg
125 - 200 mm

Kappa flex

360 - 750 kg
160 - 200 mm

Delta twin

600 - 750 kg
125 - 200 mm

Omikron

900 - 11.000 kg
100 - 500 mm

Galea

60 - 100 kg
100 - 125 mm

Lumina

10 - 100 kg
35 - 75 mm

125 - 150 kg
125 - 150 mm

Agila twin

50 - 100 kg
50 - 75 mm

Levina

60 - 100 kg
75 - 150 mm

Stylea

40 - 100 kg
35 - 100 mm

100 kg
75 mm

Stora

60 - 160 kg
75 - 160 mm

Linea

40 - 150 kg
50 - 150 mm

Smiles

40 kg
50 mm

75 mm

Mono

30 - 70 kg
50 - 100 mm

Anika

40 - 50 kg
55 - 75 mm

Compacta

10 - 55 kg
14 - 50 mm
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ODBORNOST
KTERÁ INSPIRUJE
KONTAKTUJTE NÁS
Jsme globální společnost, která působí na pěti kontinentech. To znamená
podporu se službami v místních podmínkách spolu s hlubokými znalostmi.
Dodatečně, naši experti na řešení Vám poradí ten nejlepší koncept mobility
pro Vaše potřeby. Klikněte zde, abyste našli Vaši nejbližší TENTE lokaci:
www.tente.com/locations

ZVYŠTE JSOU EFEKTIVITU
Naše inteligentní řešení mobility Vám pomáhá šetřit čas, snahu, energii, a
provozní výdaje. Toto Vám umožňuje vylepšit Vaše provozní metody a pracovní podmínky, čímž optimalizujete své procesy a zajišťujete vyšší produktivitu, výdělečnost a bezpečnost. Dotažte se na náš katalog řešení nebo si
přečtěte, jak naši zákazníci profitují z řešení šitých na míru na naší webové
stránce: www.tente.com/solutions

UŠTŘETE ČAS STRÁVENÝ ROZVOJEM
Na naší webové stránce najdete technické výkresy, produktové technické
listy, 2D a 3D CAD soubory v různých formátech: www.tente.com/smiles

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ
Kromě naší informativní webové stránky můžete snadno stáhnout různé
katalogy a brožury o řešení mobility, zákaznických referencí a mnohem víc:
www.tente.com/download
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