
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Korki wlewowe oraz spustowe  
– seria TCR i TSR – 

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, 
rozszerzyła ofertę hydrauliki siłowej o dwie nowe serie korków: korki wlewowe TCR 
i korki spustowe TSR. Nowe elementy zostały wyposażone w pierścień uszczelniający O-
ring umieszczony w specjalnym rowku korpusu korków. Dzięki takiej konstrukcji korki 
TCR i TSR cechują się znacznie wyższą wytrzymałością na działanie wysokich ciśnień 
w porównaniu do podobnych elementów z płaskimi pierścieniami uszczelniającymi. Nowe 
produkty są polecane do zastosowań w urządzeniach wysokociśnieniowych, narażonych 
na oddziaływanie warunków atmosferycznych przy temperaturze pracy ciągłej do 1000C. 

 

 

Korki wlewowe oraz spustowe serii TCR – TSR bazują na oferowanych wcześniej 
produktach serii TCD i TSD. Oba modele korków są wykonane z wzmocnionego włóknem 
szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA). TCR są wykonane w kolorze czarnym 
i posiadają symbol wlewu, TSR zaś w czerwonym i posiadają symbol spustu. 
Uszczelnienia obu modeli są wykonane z gumy syntetycznej NBR. 



 

 

Rys.1.Budowa korka wlewowego TCR; TCRF 

Korki wlewowe posiadają dwa wykonania: TCR bez otworu bocznego oraz TCRF 
z bocznym otworem odpowietrzającym. Ponadto na korkach można mocować aluminiowe 
etykiety MH z oznaczeniami i symbolami graficznymi. 

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej: 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ukladow-hydraulicznych/seria/tcr 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ukladow-hydraulicznych/seria/tsr 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ukladow-

hydraulicznych/seria/tcd 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ukladow-

hydraulicznych/seria/tsd 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ukladow-

hydraulicznych/seria/MH 

 

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 
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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 

Kontakt PR: 

Anna Sasak 
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 
tel: (+48) 22 737-70-47 
fax (+48) 22 737-70-48 
email: asasak@elesa-ganter.com.pl 
www.elesa-ganter.pl 
www.elesa-ganter.info.pl 
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