O companie în mișcare
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EXPERTIZĂ. INOVARE. EXPERIENȚĂ.

Lucrăm pentru și împreună cu dumneavoastră.

Blickle – o companie în mișcare.
Timp de mai multe decenii, am fost unul dintre cei trei producători de top de
roți și role din întreaga lume datorită faptului că oferim fiabilitate, dedicație
pentru inovație și punem clientul pe primul loc.
Blickle s-a angajat să ofere calitate excepțională, disponibilitate ridicată, livrări
fiabile și să mențină o prezență globală. Angajații noștri sunt foarte motivați și
dezvoltă produsele perfecte pentru o gamă largă de aplicații. Principalele
instrumente pe care le au la dispoziție sunt ideile excelente, spiritul creator, mulți ani
de experiență și un nivel înalt de expertiză în ceea ce privește tehnologia
materialelor și a proceselor de producție.
Clientul este principala noastră prioritate. Menținem o comunicare constantă cu
utilizatorii, pentru a ne asigura că toate soluțiile individuale și gama noastră standard
unică de roți și role satisfac cerințele acestora. Această experiență, combinată cu
propriile noastre unități de producție „Produse în Germania,” garantează un lucru:
„inovăm mobilitatea”.
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we innovate mobility

• aproximativ 1.100 de angajați în toată lumea,
dintre care în jur de 800 se află la sediul din
Rosenfeld, Germania
• 18 filiale de vânzări în Europa, America de
Nord, Asia și Australia
• parteneri de vânzări și reprezentanțe în peste
120 de țări din toată lumea
• certificări DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001
și DIN EN ISO 50001

www.blickle.com

În calitate de companie de familie, prețuim consecvența: Dr. Sarah Blickle-Fenner
și David Blickle sunt cea de-a treia generație a familiei care este implicată în
companie, împreună cu Reinhold și Denise Blickle.

Sediul nostru este în Rosenfeld, Germania. Acest lucru demonstrează angajamentul
nostru privind calitatea și fabricarea produselor „Produse în Germania”.

www.blickle.com

we innovate mobility
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POVEȘTI DE SUCCES.

Un partener de încredere de mulți ani.

Avem o tradiție a progresului.

4

1953

1961

1967

Perioada de pionierat: Heinrich Blickle
înființează compania cu opt angajați și începe
să fabrice în atelierul său roți din fier pentru
roabe.

O întorsătură a destinului: Fondatorul
companiei, Heinrich Blickle, moare. Soția sa,
Elisabeth Blickle, preia compania.

Primii pași către o piață globală: Prima filială de
vânzări în Elveția.

2006

2010

2015

Noua producție: Blickle începe să fabrice
produse din material sintetic.

Investiții: Se construiește un centru logistic cu
un depozit cu stivuire pe înălțime automatizat și
sistem de depozitare pentru piesele mici.

Segmentul nou de electro-mobilitate: Blickle
începe să producă roți și role de antrenare.

we innovate mobility

www.blickle.com

Pentru a avea succes, trebuie să privim către trecut pentru a învăța cum să ne
pregătim pentru viitor. Avem o tradiție a progresului. Compania Blickle a fost fondată
în 1953 și este astăzi unul dintre cei trei producători de top de roți și role din toată
lumea. Aceasta este dovada expertizei noastre: calitate și inovare.

1977

1998

2002

A doua generație: Reinhold Blickle, fiul
fondatorului și actualul Director executiv, se
alătură companiei.

Tehnologia nouă: Blickle începe să producă roți
și role din poliuretan.

Perioada de dezvoltare: Blickle construiește o
clădire administrativă nouă.

2017

2018

2020

A treia generație: Dr. Sarah Blickle-Fenner și David
Blickle se alătură companiei.

Extinderea pe piața din SUA: In Newnan,
Georgia se construiesc un nou depozit și o
clădire administrativă care acoperă o suprafață
de peste 5.000 m².

Construcție nouă în Rosenfeld: Blickle adaugă
un centru de servicii pentru clienți și extinde
clădirea administrativă. De asemenea, Blickle
construiește o nouă unitate de producție, pentru
a fabrica roți din poliuretan.

www.blickle.com
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SEGMENTELE NOASTRE DE AFACERI.

Blickle pune lumea în mișcare.

Know-how în toate sectoarele.

INTRA-LOGISTICĂ
Roțile și rolele noastre oferă mobilitate în aproape toate
sectoarele și industriile.
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INGINERIA SISTEMELOR ȘI UTILAJELOR

TEHNOLOGIA

Am dezvoltat o gamă largă de soluții specifice, bazate pe decenii
de experiență și expertiză pe un număr mare de piețe. Aceasta
înseamnă că avem produsul potrivit pentru toate aplicațiile și toate
mediile.

www.blickle.com

BENZILOR
TRANSPORTOARE

www.blickle.com

IGIENĂ / MEDICINĂ / DESIGN

DISPOZITIVE MOBILE ȘI ECHIPAMENTE

we innovate mobility
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BLICKLE LA NIVEL INTERNAȚIONAL.

Expertiza nu cunoaște granițe.

Reprezentare în toată lumea. Aproape de client.

Blickle Franța
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Blickle Finlanda

we innovate mobility

Blickle Elveția

Blickle China

www.blickle.com

Blickle stabilește standardul pentru servicii rapide, eficiente, cu acoperire
globală.
Soluțiile personalizate și sfaturile experților noștri, calitatea produselor și
termenele de livrare reduse au fost lăudate de utilizatorii de pe toate continentele.
Specialiștii noștri locali vă stau la dispoziție pentru a vă ajuta, chiar și cu întrebări
tehnice complexe. Comenzile sunt livrate rapid de la depozitul central din
Rosenfeld sau din depozitele descentralizate, bine aprovizionate. Iar serviciul
nostru logistic de încredere aduce rapid mărfurile oriunde este nevoie – în orice
parte a lumii.

•
•
•
•

18 filiale de vânzări în Europa, America de Nord, Asia și Australia
reprezentanțe și parteneri de vânzări în peste 120 de țări din toată lumea
depozite locale și transport direct pentru livrări rapide
târguri internaționale

Filiale de vânzări Blickle:

Blickle Canada

www.blickle.com

Blickle SUA

Australia
Austria
Belgia
Canada
China
Elveția
Finlanda
Franța
Italia
Norvegia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Spania
SUA
Suedia
Turcia
Țările de Jos
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ATENȚIA NOASTRĂ ASUPRA CLIENTULUI ÎMBRACĂ MAI MULTE FORME.

Consiliere pe toate canalele.

Suntem aici pentru dumneavoastră.
Angajamentul nostru pentru inovație nu se limitează la produsele noastre.
Extindem în permanență gama de consultanță și servicii pe care le oferim.
Partea centrală a serviciului cu clienții este reprezentată de consilierea personalizată
și specializată oferite de echipa noastră de vânzări și de personalul de birou. De
asemenea, ne angajăm să ne extindem oferta digitală: site-ul nostru web stabilește
standarde noi în privința ușurinței de utilizare și a volumului de informații pe care le
oferă. În doar câțiva pași, puteți selecta produsul potrivit pentru dumneavoastră.
Site-ul web vă oferă și toate informațiile relevante despre produs, cum ar fi fișiere
CAD sau date tehnice.
Soluțiile noastre sofisticate de achiziții și comerț electronic reduc la minimum
costurile dumneavoastră de procesare. De asemenea, clienții din multe țări pot să
comande non-stop produse din magazinul nostru online.

Profitați de serviciile noastre personalizate:
•
•
•
•
•
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consiliere de specialitate personalizată din partea echipei noastre de vânzări
susținere excelentă din partea personalului nostru de birou
site-ul web informativ Blickle cu motor de căutare produse și magazin online
soluții de comerț și achiziții electronice
târguri internaționale

www.blickle.com

www.blickle.com
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Produs standard sau o abordare personalizată?

Vă putem oferi soluția perfectă.
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Roți și role pentru aparate

Role din material plastic

Roți și role cu bandaj din cauciuc

Roți și role cu anvelope pneumatice
și bandaj din cauciuc masiv
super-elastic

Roți și role din poliamidă și
polipropilenă

Roți și role din fontă și oțel masiv

Role din oțel inoxidabil

Roți antistatice și conductive electric

Role cu suspensie

Role compacte și de ridicare

Role de ghidare

Roți și role cu flanșă

Roți și role pentru transpaleți,
motostivuitoare și alte vehicule de
transport industrial

Anvelope și bandaje presate

we innovate mobility

www.blickle.com

NE-AM ANGAJAT SĂ SATISFACEM CERINȚELE CLIENȚILOR.

Pentru a îndeplini cerințele dumneavoastră dacă nu puteți găsi ceea ce căutați
în gama noastră standard, putem colabora pentru a dezvolta un produs
personalizat pentru dumneavoastră: personalizarea este unul dintre punctele
noastre forte.
Gama noastră de peste 30.000 produse standard oferă soluția perfectă pentru
aproape orice situație. Toate produsele noastre sunt de calitate înaltă, nu necesită
întreținere, sunt disponibile rapid și au o durabilitate îndelungată, așa cum vă puteți
aștepta de la Blickle. Totodată, produsele noastre stabilesc noi standarde în ceea ce
privește ergonomia și siguranța ocupațională.
Roți și role cu bandaj de rulare din
poliuretan

Procesele noastre rapide, fără complicații, ne permit să dezvoltăm soluții
personalizate și să ne asigurăm că sunt integrate perfect în produsele
dumneavoastră. Combinația noastră sofisticată de serii produse eficient în masă și
capacitățile de producție flexibile, la scară mică, ne permit să dezvoltăm soluții de
personalizare într-un mod rapid și economic.
Ne-am angajat să dezvoltăm în mod constant soluții de sistem cuprinzătoare pentru
cazuri de utilizare speciale, cum ar fi sisteme de acționare electrice, precum și
sisteme de frânare și de direcție.

Roți și role rezistente la căldură

Roți de antrenare, roți cu butuc cu
canal și roți simple

www.blickle.com

we innovate mobility

13

WE INNOVATE MOBILITY.

Obiectivul nostru: cea mai bună soluție posibilă pentru fiecare aplicație.

Inovare. Cercetare. Dezvoltare.
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www.blickle.com

Cerința dumneavoastră este o provocare pe care o acceptăm
cu bucurie. Dezvoltăm constant noi soluții creative.
Echipele noastre specializate de experți sunt formate din
proiectanți experimentați, care știu cum să creeze produsele
perfecte pentru a îndeplini cerințele clienților.

www.blickle.com

Dezvoltatorii noștri folosesc cele mai recente metode, inclusiv
metodele FEM liniare și neliniare, și mențin relații strânse cu
instituțiile științifice consacrate, astfel încât ideile noastre să
progreseze constant, realizând noi posibilități. În afara dezvoltărilor
tehnologice din lumea reală, efectuăm, de asemenea, cercetări de
bază pentru a optimiza materialele pe care le folosim la roțile
noastre și pentru a dezvolta roți de antrenare electrice.

we innovate mobility
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PRODUSE ȘI TESTATE ÎN GERMANIA.

Dorim să aveți încredere în noi. Pe termen lung.

Calitate și control.

Încredea clienților principalul nostru atu. Ne-am câștigat această
încredere grație calității și fiabilității pe care le oferim. Integrarea
verticală și conceptul „Produse în Germania” ne oferă un control
complet asupra întregului proces de fabricație.
Sistemele de management, producția și echipamentele de testare
automatizate, cu mijloace de ultimă oră, precum și verificarea primului articol
până la ultimul articol și inspecțiile în fabrică garantează un nivel extrem de
înalt al calității și al fiabilității produselor.
Inginerii din laboratoarele noastre de testare dispun de o gamă largă de unități
de testare, inclusiv de bancuri de testare rotative, care pot gestiona o sarcină
de până la 5,5 tone, echipamente de testare a materialelor și unități de aer
condiționat și încălzire. În afară de testele distructive, utilizăm echipamente de
vârf pentru testările roților și rolelor în conformitate cu DIN EN 12527–12533
(ISO 22878–22884).
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www.blickle.com

ISO 9001
CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

www.blickle.com

☑✓

✓

CERTIFIED
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

we innovate mobility
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PRODUCȚIE INTERNĂ.

Dacă doriți ceva bine făcut, faceți chiar dumneavoastră.

Produs de Blickle.

Modul Blickle: Producție internă.
Cu tehnologie de fabricație de ultimă generație și angajați cu înaltă
calificare.
A fi un lider de piață înseamnă să îndeplinești cele mai înalte cerințe și așteptări
ale clienților. Realizăm acest lucru fabricând propriile produse, asigurând cel mai
înalt nivel de calitate de la început până la final. Roțile și rolele de la Blickle sunt
fabricate exclusiv la sediul companiei din Rosenfeld. Această putere de fabricație
ne dă control total asupra fiecărei etape, de la fabricarea uneltelor la perforarea și
sudura suporturilor, de la turnarea și injectarea bandajelor de rulare, până la
asamblarea rolelor.
Pe parcursul întregului proces de producție, utilajele de ultimă generație sunt
asociate cu manopera de precizie. Prin menținerea acestui nivel ridicat de control
direct, suntem capabili să răspundem rapid și flexibil la nevoile în schimbare ale
piețelor și clienților noștri. Standardele ridicate de calitate pe care clienții le
așteaptă de la Blickle sunt garantate de tehnologiile de fabricație moderne și de
echipa cu înaltă calificare.

Aflați mai multe despre expertiza de fabricație Blickle:
www.blickle.com
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www.blickle.com

www.blickle.com
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CENTRUL NOSTRU LOGISTIC MODERN.

Extrem de rapid. Extrem de fiabil.

Livrări internaționale efectuate corect.
Vă puteți aștepta de la Blickle la o fiabilitate remarcabilă în orice domeniu.
Centrul nostru logistic de ultimă generație garantează livrări de cea mai
bună calitate: avem peste 24.000 de produse diverse pregătite pentru
expediere în decurs de una sau două zile în toată Europa.
Zilnic, din centrul nostru logistic din Rosenfeld pleacă între 80 și 100 tone de bunuri.
Depozitul cu stivuire pe înălțime având o înălțime de 40 de metri, complet
automatizat folosește aparate de deservire raft complet automatizate și dispune de
spațiu suficient pentru 43.470 de europaleți sau boxpaleți. Depozitul automatizat
alăturat de piese mici are spațiu pentru încă 54.000. Acest lucru garantează faptul
că materialele ajung în mod eficient în unitățile de producție și că sunt livrate rapid
și fiabil către clienți.
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www.blickle.com
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INOVARE. GENERAȚIA URMĂTOARE.

Pentru a fi înaintea tuturor, trebuie să faci îmbunătățiri.

Noi ducem mai departe mobilitatea.
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www.blickle.com

„Valorile pe care le-am acumulat de-a lungul deceniilor, precum fiabilitatea,
inovația și responsabilitatea față de clienți, angajați și partenerii de afaceri, va
continua să stea în centrul tuturor acțiunilor pe care le vom întreprinde în viitor.
Vom continua să ne îmbunătățim soluțiile de mobilitate, pentru a face viețile și
		
munca oamenilor mai sigure, mai ușoare și mai eficiente.”
		

								

www.blickle.com

Dr. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
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