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Adapter do uchwytu – seria ADT 
Adapter ADT przeznaczony do montażu uchwytów M.643-FM na profilach 
okrągłych to najnowsza pozycja w ofercie firmy Elesa+Ganter, światowego 
lidera w produkcji standardowych elementów maszyn. Nowy produkt to 
prosty w konstrukcji element zaprojektowany z myślą o ułatwieniu 
tworzenia konstrukcji z profili rurowych. Adaptery ADT mogą znaleźć 
zastosowanie przy budowie maszyn i urządzeń, ekspozytorów 
reklamowych, sprzętu scenicznego, itp.  

„Elesa+Ganter posiada szereg elementów rekomendowanych do montażu 
zarówno na aluminiowych profilach konstrukcyjnych z rowkami teowymi, 
jak i innych profilach kształtowych. Służą temu z reguły systemy 
adapterów lub zestawów montażowych. Nowy adapter ADT do montażu 
uchwytów M.643-FM na profilach okrągłych stanowi ważne rozszerzenie 
tej grupy.” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor Zarządzający 
Elesa+Ganter Polska. 

Rys. 1:  Adapter ADT do uchwytu M.643-FM 

Adapter ADT jest zbudowany z technopolimeru na bazie poliamidu (PA). 
Jest przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -30⁰C do +130⁰C. 
Konstrukcja adaptera pozwala na zamocowanie uchwytu z serii M.643-FM 
na profilu okrągłym o zakresie średnicy od 28,6mm do 32mm. Kolor 



adaptera jest jednolity z dedykowanym uchwytem, dlatego po montażu 
tworzy spójną całość. Uchwyt ADT może być mocowany na profilu 
okrągłym przelotowo (Rys. B.1) lub poprzez nagwintowany otwór w 
ściance profilu. Dla takiego sposobu montażu zaleca się profil o grubości 
ścianki 2mm lub więcej (Rys.B.2). 

 

Rys. B: Sposoby montażu uchwytu M.643-FM za pomocą adaptera ADT na 
profilu okrągłym 

• karta katalogowa – Adapter ADT 

 

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 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). 
 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/adt
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stel/elesa/ganter/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/


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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