
CASCOO. Technical Guide. Selection of castor types

Swivel castor(without brake) can rotate 360 and should be used without supervision on plain grounds only.

Fixed castors can only move in 2 directions and should be used without supervision on plain grounds only.

Swivel castors with a total brake can rotate 360 degree and are meant to secure the transport trolley against roll away. 

Combinations with one total braked castor only should be used without supervision on grounds with max. 2% gradient.. 

Combinations with two or more total braked castor only should be used without supervision on grounds with max. 5% gradient.. 

This information applies to the use of transport trolleys under normal conditions (no use of force) and not at a overloading.   

Swivel castors with a total brake can rotate 360 degree and can be changed to the characteristics of a fixed castor by locking a pedal. 

The wheel is never braked, which means that this castor should be used without supervision on plain grounds only. 

Castor types

Allocation of total load capacity

2 swivel / 2 fixed castors

For a precise handling on 
longer and varied routes.
Load capacity calculation:
3 from 4 castors.

4 swivel castors

For any easy movement 
on short and plain routes.
Load capacity calculation:
3 from 4 castors.

4 swivel / 2 fixed castors

For a high stability of high
loads on long routes. 
Load capacity calculation:
4 from 6 castors.

2 swivel / 2 fixed castors

For a precise handling  
especially in narrow spaces.
Load capacity calculation:
3 from 4 castors.

4 fixed castors

The center castors have to be a bit larger. 
To be used on long routes 
with no changes of 
Load capacity calculation:

3 swivel castors 

For a flexible handling on 
routes with almost no straight sections.
Only small and balanced loads.
Load capacity calculation:

3 from 4 castors. 3 from 3 castors.
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Comparison chart between different materials

Wheel bearings

swivel castor fixed castor swivel castor 
with total brake

swivel castor 
with directional brake

swivel castor 
with total brake (back brake)

Polypropylene

Polyamide

Therm. Rubber

Elastic Rubber

Therm. 

Solid Rubber

P0P0

N0N0

P2G2

R4E1

N2U6

SWS4 Load Capacity Starting Force Swivel Resistance Floor Protection Abrasion Silent Running

Polyurethane

With the inside bearing each castor or wheel becomes alive. In addition to the tread and the wheel center, mobility mostly 

depends on the wheel bearing. No doubt an ideal wheel bearing influences the performance of every castor. Three types of 

bearing are available for your opinion: plain bearing, roller bearing and precision ball bearing. The relevant bearing depends 

on the castors performance.

The plain bearing is the 

simplest bearing,

providing an excellent

lubrication and

maintenance free.

It is applicable for light

duties or small and low 

handling wheels.

Roller bearings

Made of carbon steel

with diameter

respectively 4mm and

5mm, the roller axle is

mostly used for industrial 

applications. Roller

bearing features high

load capacity and low roll 

resistance. 

The precision ball bearing is

composed of a fixed one-race

ball bearing supporting axial

land medium weight radial

loads. Seal shielding is flexible

for assembling. It is affordable

for high rotation speed and

heavy load capacity.

Plain bearings Precision ball bearings
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Wieltypes

Zwenkwiel                        Bokwiel                          Zwenkwiel met                 Zwenkwiel met                    Zwenkwiel met 
                                                                                   vaste rem                           richtingsrem                       vaste rem achter  

Toewijzing totale draagcapaciteit

Vergelijkingstabel verschillende materialen

Wieldragers

Draagkracht           Startkracht             Draaiweerstand          Vloerbescherming     Schuring         Geluidsdempend

Polypropoleen
P P

Polyamide
N N

Therm. rubber
P G

Elastisch rubber
R4E

Therm. polyurethaan
N U

Massief rubber
SWS4

Zwenkwielen zonder rem  kunnen  graden draaien en kunnen alleen zonder toezicht op vlakke ondergronden worden gebruikt
Bokwielen kunnen slechts in  richtingen bewegen en kunnen alleen zonder toezicht op vlakke ondergronden worden gebruikt
Zwenkwielen met vaste rem kunnen  graden draaien en voorkomen dat transportwagens wegrollen
            Een combinatie met  vaste rem kan alleen zonder toezicht worden gebruikt bij maximaal % helling
            Een combinatie met  of meer vaste remmen kan alleen zonder toezicht worden gebruikt bij maximaal % helling
            Deze informatie geldt voor het gebruik van transportwagens onder normale omstandigheden en niet bij overbelading
Zwenkwielen met een vaste rem kunnen  graden draaien en kunnen als bokwiel worden gebruikt door het pedaal vast te zetten
Het wiel staat nooit vast  wat inhoudt dat het wiel alleen op vlakke ondergronden  zonder toezicht kan worden gebruikt  

 zwenk  bokwielen
Voor nauwkeurigheid op 
gevarieerde routes  Draag
krachtberekening:  van 

 wielen

 zwenkwielen Voor alle korte  vlakke 
routes  Draagkracht
berekening:  van  
wielen

 zwenk  bokwielen
Voor hoge stabiliteit 
tijdens lange routes  
Draagkrachtbereken
ing:  van  wielen

 zwenk   bokwielen
Voor precieze stukken  
zoals smalle plekken  
Draagkrachtberekening: 

 van  wielen

Centrale wielen moeten 
iets groter zijn om ge
bruikt te kunnen worden
op langere routes  
Draagkrachtberekening:  

 van  wielen

 bokwielen  zwenkwielenVoor wisselende routes 
met weinig rechte stukken  
Alleen kleine en gebalan
ceerde ladingen  Draag
krachtberekening:  van  
wielen

Met de binnenlager komt elk wiel tot leven  Naast het loopvlak en het wielcentrum  hangt de mobiliteit voornamelijk af van de lager  
Geen wonder dat de ideale lager de prestaties van elk wiel beïnvloedt  Er zijn  lagertypes beschikbaar voor jouw mening: glijlager  
rollager en kogellager   De relevantie van de lager hangt af van de prestaties van het wiel

Glijlager Rollager KogellagerDe glijlager  is de
simpelste lager met 
een uitstekende 
smering en vergt 
geen onderhoud  
Het is geschikt voor 
lichter werk en kleine  
lage wieltjes  

Gemaakt van koolstof
staal met een diameter
van  of  mm  wordt de
rollager vooral gebruikt 
voor industriële applicaties
Rollagers hebben een 
hoge draagkracht en lage
rolweerstand  

De precieze kogellager is 
samengesteld uit een  vast 
kogellager voor een enkele
race ondersteunend axiaal
landmedium  De afscheiding 
is flexibel te monteren  Het is
bruikbaar voor hoge rotatie
snelheid en heeft een hoge
draagkracht

 zwenk   bokwielen
Voor nauwkeurigheid op
gevarieerde routes  Draag
krachtberekening:  van

 wielen

 zwenkwielen
Voor alle korte  vlakke
routes  Draagkracht
berekening:  van 
wielen

Voor hoge stabiliteit
tijdens lange routes
Draagkrachtbereken
ing:  van  wielen

 zwenk    bokwielen

 zwenk    bokwielen
Voor precieze stukken
zoals smalle plekken
Draagkrachtberekening:

 van  wielen

Centrale wielen moeten
iets groter zijn om ge
bruikt te kunnen worden
op langere routes
Draagkrachtberekening: 

 van  wielen

 bokwielen  zwenkwielen
Voor wisselende routes
met weinig rechte stukken
Alleen kleine en gebalan
ceerde ladingen  Draag
krachtberekening:  van  
wielen

De glijlager is de
simpelste lager met
een uitstekende 
smering en vergt 
geen onderhoud  
Het is geschikt voor
lichter werk en kleine
lage wieltjes  

Glijlager Rollager Kogellager
Gemaakt van koolstof
staal met een diameter
van  of  mm  wordt
de rollager vooral gebruikt
voor industriële applicaties
Rollagers hebben een 
hoge draagkracht en lage
rolweerstand  

De kogellager is 
samengesteld uit een vast
kogellager voor een enkele
race ondersteunend axiaal
landmedium  De afscheiding
is flexibel te monteren  Het is
bruikbaar voor hoge rotatie
snelheid en heeft een hoge 
draagkracht  
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CASCOO. Symbols. Housing.

Wheel diameter

External dimension mounting plate

Hole diameter Total height

Mounting dimension

Hole fitting size

CASCOO. Symbols. Wheel.

CASCOO. Symbols. Wheel bearings.

Offset dimension

Swivel radius

Tread width

Hub width

Bushing diameter

Screw size

Kg Load capacity

Plain bearing

Roller bearing

Single ball bearing

Double ball bearing
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CASCOO. Castor definition

Wheel diameter

Total height

Mounting height

Material thickness plate

Material thickness fork

Offset

Dimension of plate

Dimension of plate holes

Diameter of plate holes

Diameter of bolt hole

Width of tread

Width of hub
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Wheel bearing

Screw size
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Definitie wielen. Symbolen. Behuizing

Diameter wiel

Externe plaatruimte

Plaatruimte

Diameter gat

Symbolen. Wiel.

Fitting maat gat

Compensatieruimte

Draairadius

Totale hoogte 

Draaddikte

Naafdikte

Draagkracht

Busdiameter

Schroefdikte

Technische Handleiding Technische Handleiding

Symbolen. Lagers.

Glijlager

Rollager

Enkele kogellager

Dubbele kogellager
Diameter wiel

Totale hoogte

Montagehoogte

Materiaaldikte plaat

Materiaaldikte vork

Compensatie

Plaatdimensie

Dimensie plaatgaten

Diameter plaatgaten

Diameter boutgat

Draaddikte
Naafdikte

Draagkracht

Schroefgrootte
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