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Nakrętki rowkowe z blokadą 
gwintu – seria GN 1804.2 

Najnowszy element wprowawadzony do oferty przez firmę Elesa+Ganter 
to nakrętki rowkowe z blokadą gwintu noszące oznaczenie GN 1804.2. 
Cechą charakterystyczną nakrętek jest innowacyjny system 
zabezpieczający przed poluzowaniem się. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
nowe nakrętki z blokadą gwintu pozwalają na zabezpieczenie osiowe np. 
kół zębatych na wałku. 

 

Nakrętki rowkowe z blokadą gwintu 

„Konstrukcja nowych elementów GN 1804.2 została oparta na bazie 
standardowych nakrętek rowkowych DIN 1804. Naszym celem było 
stworzenie rozwiązania, które gwarantuje możliwość wielokrotnego 
blokowania, dużą precyzję oraz niezawodność. Nowy produkt polecamy 
szczególnie do zabezpieczania osiowego łożysk i innych elementów na 



wale.” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor Zarządzający Elesa+Ganter 
Polska. 

Dzięki nowatorskiemu systemowi zaciskowemu, stanowiącemu 
zabezpieczenie przed niezamierzonym poluzowaniem, nakrętkę można 
blokować na gwincie w dowolnym miejscu, dokręcając śrubę dociskową d4 
(Rys. 1). Śruba nie dociska gwintu bezpośrednio, ale przez specjalne 
podcięcie i może być zaciskana wielokrotnie, bez obaw o uszkodzenie 
gwintu. GN 1804.2 posiadają również odsadzoną o 0,5 mm średnicę 
d3 używaną jako powierzchnia oporowa. Dokręcanie nakrętki odbywa się 
przy pomocy klucza hakowego (C) DIN 1810. 

Rys.1 Budowa nakrętki rowkowej GN 1804.2 

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej: 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-maszyn/seria/gn-1804-2 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-maszyn/seria/din-1810 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-maszyn/seria/din-1804 

 

ELESA+GANTER® 

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.
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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 60 000 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 180 patentów i zastrzeżonych wzorów oraz ponad 45 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 

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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