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Uchwyty rurowe o wysokich 
walorach estetycznych  

Seria M.1053 oraz M.1053-P 

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła ofertę uchwytów odgiętych o nowe modele M.1053 oraz 
M.1053-P (Rys.1). Ich cechą charakterystyczną jest bezpieczeństwo w użytkowaniu, 
zapewnione kształtem wspornika umożliwiającego odsunięcie osi profilu od osi 
mocowania. Dzięki takiej konstrukcji nowe uchwyty można zamontować na krawędziach 
osłon lub pokryw, eliminując ryzyko uszkodzenia dłoni lub palców użytkownika przy 
zamykaniu lub otwieraniu (Rys.2). Dodatkowo projektanci uchwytów przewidzieli 
możliwość przesuwania wsporników wzdłuż profilu, umożliwiając ich dostosowanie do 
rozstawu otworów montażowych. Uchwyty odgięte M.1053 oraz M.1053-P są 
rozwiązaniem polecanym do aplikacji wymagających pewnego, bezpiecznego chwytu, 
przy zachowaniu najwyższych walorów estetycznych. 

Zobacz strony katalogowe opisywanych produktów: 

• M.1053 – Uchwyty rurowe odgięte 
• M.1053-P – Uchwyty rurowe odgięte z przesuwnymi wspornikami 

 

Rys.1. Przykładowe uchwyty odgięte serii M.1053 (po lewej) oraz M.1053-P (po prawej).  

Nowe uchwyty odgięte M.1053 oraz M.1053-P posiadają aluminiowy profil o średnicy 30 
mm, który jest dostępny w różnych wariantach wykończenia: 

– powierzchnia anodowana w naturalnym kolorze aluminium, 



– powierzchnia pokryta warstwą żywicy epoksydowej w kolorze białym (zbliżonym do RAL 
9002), 

– powierzchnia pokryta warstwą żywicy epoksydowej w kolorze grafitowym. 

Powyższy profil jest mocowany przy pomocy dwóch wsporników wykonanych 
z technopolimeru w kolorze czarnym, szarym lub białym (zbliżonym do RAL 9002). 

 

 

Rys.2 Przykład mocowania uchwytów odgiętych przy osłonach podwójnych 

Nowe uchwyty odgięte są również rekomendowane do różnego rodzaju wózków 
transportowych ręcznych (Rys.3). W tym zastosowaniu, dzięki przesunięciu części 
chwytnej w górę, użytkownik ma większą kontrolę przy manewrowaniu wózkiem, a samo 
prowadzenia jest bardziej ergonomiczne. 

 

Rys.3. Przykład zastosowania uchwytu odgiętego w wózku warsztatowym. 

 



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). 
 
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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