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Uchwyty boczne z osłoną 
-  seria MLP – 

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych 
elementów maszyn, wprowadziła do oferty uchwyty boczne o 
oznaczeniu MLP. Konstrukcja nowego produktu ma ułatwiać 
transportowanie urządzeń przenośnych. Uchwyty można zamontować 
na ich ścianach bocznych. Innym, polecanym zastosowaniem jest 
montaż na frontach szuflad. Uchwyty boczne MLP charakteryzują się 
niewielkimi rozmiarami, dużymi wartościami dopuszczalnych obciążeń 
oraz ergonomiczną konstrukcją. 

 

Rys.1: Uchwyty boczne z osłoną 

Uchwyt boczny MLP jest wykonany ze wzmocnionego włóknem 
szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA) w kolorze czarnym 
i matowym wykończeniu. Jest dostępny w dwóch wersjach montażu: 

– MLP-B: montaż przy użyciu dwóch śrub M4 

– MLP-AF: montaż przy pomocy wkrętów samogwintujących Ø5 (UNI 
ISO 7049) 



 

 

 

Uchwyty boczne MLP mają ergonomiczny kształt, który zapewnia 
pewny i wygodny chwyt oraz duże maksymalne dopuszczalne 
obciążenia sięgające 3500 N. Zastosowane w parze pozwalają na łatwe 
podnoszenie przedmiotów. 

 

 

Zamknięta konstrukcja powoduje, że po umieszczeniu w nim dłoni 
palce nie wystają poza uchwyt. Dzięki temu uchwyty MLP mogą być 
również stosowane jako uchwyty bezpieczne, minimalizując ryzyko 
przytrzaśnięcia palców w sytuacji, gdy np. skrzydła drzwi osłony 
znajdują się obok siebie. 

Strony katalogowe prezentowanych produktów: 
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ELESA+GANTER® 

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży 
standardowych elementów maszyn: Elesa S.p.A (Monza, Milano, Italy) i Otto Ganter 
GmbH & Co. KG (Furtwangen, Germany). 

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 standardowych elementów i części do maszyn 
i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne 
wymagania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno 
najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza 
to ponad 120 patentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw 
i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego m.in. "International Forum Design 
Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie 
produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą 
środowiskową ISO 14001:2004. 
 
Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów. 
 
ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się 
dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce 
gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, 
profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest 
w systemie 24h z magazynu w Polsce). 
 
Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe 
pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl. 

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także 
przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl 
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