
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.816
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Ruch szpilki blokującej trzpienia za pomocą dźwigni prowadzonej po korpusie
Trzpienie ustalające z dźwignią - typy

GN 612 
GN 612 ... NI 
patrz strona 820
Ø 4/5/6/8/10/12

Właściwości:
• Korpus stalowy, oksydowany na czarno lub ze stali nierdzewnej
• Szpilka trzpienia stalowa, azotowana lub ze stali nierdzewnej
• Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno lub ze stali nierdzewnej
• Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa
• Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania

Właściwości:
• Szpilka trzpienia w pozycji końcowej nieblokowana,  
    blokowana lub blokowana i zabezpieczona przed  
    odblokowaniem (funkcja bezpieczeństwa)
• Korpus stal ocynkowana
• Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
• Dźwignia z tworzywa

GN 612.8 
patrz strona 825
Ø 4/5/6/8/10/12

Właściwości:
• Korpus ze stopu cynku z powłoką nano®-coating
• Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
• Dźwignia z tworzywa
• Wersja ekonomiczna cenowo

PMT.200 
Trzpienie ustalające  
z dźwignią
patrz strona 822

Ø 4/5/6/8/ 10/12

GN 712 
patrz strona 823
Ø 6/8/10
Trzpień blokujący 
normalnie wysunięty

GN 712.1 
patrz strona 824
Ø 6/8/10
Trzpień blokujący normalnie 
wycofany

GN 721 
GN 721.5 
patrz strona 826-827
Ø 5/6/8/10
bez blokady

Właściwości:
• Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
• Szpilka trzpienia stalowa, hartowana lub ze stali nierdzewnej
• Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno lub ze stali 
   nierdzewnej
• Zamykanie na prawo lub lewo
• Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa
• Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania

STAINLESS
STEEL

INOX

Właściwości:
• Zredukowana waga korpusu gwintowanego i dźwigni, dzięki 

wykonaniu z SUPER-technopolimeru, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej wytrzymałości

• Szpilka, stal hartowana lub stal nierdzewna
• Materiał odporny na korozję, można stosować w kontakcie z 

cieczą lub wilgocią.
• Redukcja czynnika tarcia, przez co nie jest wymagane doda-

tkowe smarowanie.
• Odporność na cykle czyszczenia z użyciem rozpuszczalników i 

innych czynników chemicznych

STAINLESS
STEEL

INOX
SUPER
TECHNO

POLYMER
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GN 612.9 
patrz strona 831
Ø 6/8/10/12

Właściwości:
• Korpus ze stopu cynku, powleczony żywicą epoksydową
• Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
• Dźwignia z tworzywa
• Wersja ekonomiczna cenowo

GN 722.3 
patrz strona 832
Ø 8/10/12/14

Właściwości:
• Korpus stalowy (odlew precyzyjny), ocynkowany lub pokryty
   żywicą epoksydową
• Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
• Dźwignia stalowa, ocynkowana
• Krzywka prawa lub lewa
• Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach ogólnego 
   przeznaczenia, gdzie nie jest wymagane bardzo dokładne 
   pozycjonowanie/ustalanie

GN 722.2 
patrz strona 834
Ø 8/10/12/14

Właściwości:
• Korpus stalowy (odlew precyzyjny), ocynkowany lub pokryty 
   żywicą epoksydową 
• Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
• Dźwignia ustawiona prostopadle lub równolegle do linii 
   otworów mocujących
• Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach ogólnego 
   przeznaczenia, gdzie nie jest wymagane bardzo dokładne 
   pozycjonowanie/ustalanie

GN 612.2 
patrz strona 830
Ø 6/8/10/12

Właściwości:
• Korpus stalowy, oksydowany na czarno
• Szpilka blokująca stalowa, azotowana
• Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno
• Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa

GN 721.1 
GN 721.6 
patrz strona 828-829
Ø 4/5/6/8/10/12
z blokadą

Właściwości:
• Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
• Szpilka trzpienia stalowa, hartowana lub ze stali nierdzewnej
• Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno lub ze stali 
    nierdzewnej
• Zamykanie na prawo lub lewo
• Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa
• Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania

Ruch szpilki blokującej trzpienia za pomocą dźwigni prowadzonej po korpusie
Trzpienie ustalające z dźwignią - typy
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GN 722.1 ... ST 
GN 722.1 ... A4 
patrz strona 838
Ø 8/10/12/14

Właściwości:
• Trzpienie ustalające z dźwignią do spawania
• Korpus stalowy, precyzyjny odlew, oksydowany na czarno  

lub ze stali nierdzewnej 
• Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana lub ze stali 
    nierdzewnej
• Dźwignia stalowa, odlew precyzyjny, ocynkowany lub ze  

stali nierdzewnej
• Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach ogólnego
    przeznaczenia, gdzie nie jest wymagane bardzo dokładne  
    pozycjonowanie/ustalanie

GN 612.3 
GN 612.3 ... NI 
patrz strona 837
Ø 6/8/10/12

Właściwości:
• Trzpienie ustalające z dźwignią do spawania
• Korpus stalowy, oksydowany na czarno lub ze stali 
    nierdzewnej
• Szpilka trzpienia stalowa, azotowana lub ze stali nierdzewnej
• Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa

GN 612.10 
patrz strona 836
Ø 6/8/10/12

Właściwości:
• Korpus ze stopu cynku, powleczony żywicą epoksydową
• Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
• Dźwignia z tworzywa
• Wersja ekonomiczna cenowo

Ruch szpilki blokującej trzpienia za pomocą dźwigni prowadzonej po korpusie
Trzpienie ustalające z dźwignią - typy

STAINLESS
STEEL

INOX

STAINLESS
STEEL

INOX


