
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Trzpienie ustalające z dźwignią 
– seria GN 7017 i GN 7017-NI – 

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych 
elementów maszyn, uzupełniła ofertę trzpieni ustalających o serię 
przeznaczoną do zastosowań uniwersalnych. Nowy produkt nosi 
oznaczenie GN 7017 i dzięki prostej konstrukcji oraz zastosowanym 
materiałom stanowi ekonomiczną alternatywę dla innych produktów tego 
typu. 

 

Rys.1: Trzpień GN 7017 z dźwignią 

Konstrukcja trzpieni GN 7017 została maksymalnie uproszczona. W celu 
ułatwienia montażu korpus został zakończony sześciokątem pod klucz, 
a dźwignię wykonano z pręta wygiętego o 90 stopni. Takie rozwiązanie dla 
wersji B i BK (bez blokady w pozycji odwiedzionej) pozwala na łatwe 
operowanie trzpieniem za pomocą jednego palca. W przypadku wersji C 
i CK (z blokadą w pozycji odwiedzionej) dźwignię należy wyciągnąć 



 

z rowka prowadzącego i obrócić o dowolny kąt, a następnie oprzeć na 
korpusie i zablokować trzpień w pozycji odwiedzionej (Rys.2). Dodatkowo 
luźniejsze pasowanie szpilki w korpusie umożliwiło zastosowanie prostszej 
i tańszej technologii produkcji. 

 

Rys.2: Konstrukcja trzpienia GN 7017 

Trzpienie blokujące GN 7017 są polecane do zastosowań ogólnych, 
niewymagających tak wysokich parametrów wytrzymałościowych i precyzji 
pozycjonowania jak trzpienie do zastosowań maszynowych. 

W przypadku korpusu zastosowano stal ocynkowaną, natomiast sam 
trzpień wykonano ze stali nierdzewnej AISI 303, a sprężynę ze stali 
nierdzewnej AISI 301. Dla zastosowań wymagających podwyższonej 
odporności na korozję jest dostępna wersja GN 7017-NI z korpusem 
wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 303. 
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ELESA+GANTER® 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/gn-7017


 

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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