Spoorwielen
en assen
Spoorwielen direct en op maat leverbaar

Door het breed assortiment aan spoorwielen is het mogelijk om zeer snel spoorwielen te
leveren. De spoorwielen hebben een standaard railprofiel volgens UIC15-2 appendix B3
(Geschikt voor ProRail). Indien gewenst kunnen wij in onze verspaningsafdeling de wielen
voorzien van andere railprofielen, bijvoorbeeld tram of mixprofiel.
We hebben spoorwielen op voorraad van diverse diameters, 400, 470, 600 en 700mm, met
montageplaten voor montage op een aandrijfmotor of een bestaande lorrie-as.
Er zijn ook wielen leverbaar met een lagerbus, deze hebben een wieldiameter van 470 en
560mm. Veelal worden deze gebruikt bij band aangedreven machines.

Hoge kwaliteit

De wielen zijn gesmeed uit C40 staal en vervolgens afgehard. Het voordeel van smeden ten
opzichte van gieten is dat deze wielen taaier en toch hard zijn, hierdoor is er minder kans op
beschadiging in het loopvlak en hebben ze een langere levensduur.
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Spoorwielen
en assen
Speciaal maatwerk

Mocht u een speciaal spoorwiel nodig hebben en is het niet mogelijk om dit uit een bestaand wiel te verspanen, kunnen we ook spoorwielen maken naar uw specificaties.

Complete geremde spoorassen

Behalve spoorwielen zijn ook geremde spoorassen leverbaar, bijvoorbeeld voor montage
onder een railtrailer. De geremde assen hebben een draagvermogen van 10 ton en zijn
standaard voorzien van wielen met een diameter van 470mm.
De assen zijn voorzien worden van een hydraulische of pneumatische remcilinder.

Bij Nijhuis Engineering Dronten BV bent u aan het goede adres voor:
Beveiligingssystemen

Geïntegreerde
weeginstallaties

Constructie

Diversen

EN 13000
Lastvlucht begrenzer (LMB)
(voor alle hijsende machines)

Weegsysteem op wielladers

Complete ombouw graafmachine tot
spoorkraan (KROL)

NEN 280 hoogwerker aanpassingen

EN 15746
Last vlucht begrenzer (LMB)
voor spoorkranen (KROL)

Weegsysteem op graafmachines

Hijsmasten
(Telescoperend en/of met lier)

Afstandbesturing

Hoogte- en zwenkbegrenzing

Weegsysteem op transportbanden

Hoogwerkerbakken
(staal en aluminium)

Graafindicatie systemen

Slangbreukbewaking
(elektronisch en druk gestuurd)

Weegsysteem op
agrarische aanhangers

Speciaalbouw / 3D engineering

Kantelplatform testen
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