
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Sworznie ze stali nierdzewnej 
- seria GN 2342 - 

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła ofertę elementów ustalających o nowy rodzaj 
sworzni wykonanych ze stali nierdzewnej. Nowy produkt nosi oznaczenie GN 
2342 i może być powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Jest 
szczególnie polecany do wykorzystania w roli łącznika w przegubach. Sworznie 
GN 2342 są dostępne w trzech wariantach. 

• zobacz kartę katalogową sworzni GN 2342 

 

Sworznie ze stali nierdzewnej GN 2342 

Sworznie serii GN 2342 są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w tolerancji 
h9. W zależności od potrzeb projektu, produkt jest oferowany w trzech 
wariantach (rys1.). Różnią się one między sobą rodzajem zastosowanej 
podkładki, ustalającej osiowo sworzeń podczas montażu: 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/gn-2342


– Typ B: z toczoną podkładką, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304 

– Typ E: z podkładką z oczkiem, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316 LHC 

– Typ L: z podkładką z otworem podłużnym, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 
316 LHC 

Dodatkowo sworznie są dostępne w opcji z otworem poprzecznym, 
przystosowanym do montażu zawleczek sprężystych GN 1024. Wersja sworznia 
z otworem poprzecznym jest wyróżniona numerem identyfikacyjnym 
2 i dostępna dla typu „B” oraz „E”. 

 

Rys.1.Wykonania sworznia GN 2342 

Przy wykorzystaniu GN 2342 Typ E zarówno sam sworzeń, jak i opcjonalna 
zawleczka sprężysta, mogą być zabezpieczone przed zgubieniem za pomocą linki, 
bądź łańcuszka. Zastosowanie sworznia Typu L umożliwia jednoczesne 
zabezpieczenie go przed zgubieniem, czy obrotem (rys2.). 



 

Rys.2. Sworznie GN 2342 – przykład zastosowań 

Nowe sworznie serii GN 2342 są dostępne w średnicach od 8 do 20 mm oraz 
długościach od 16 do 100 mm. Podkładki są mocowane do sworznia przy pomocy 
wkrętu z łbem stożkowym DIN 7991, wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304. 
Po montażu, ze względu na zastosowany klej, są niedemontowalne. Taka 
konstrukcja ułatwia wykonanie niestandardowych długości sworznia, dostępnych 
na żądanie w stosunkowo niewielkich ilościach. 

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej: 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-111-
3 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-111-
2 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-111 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-1024 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/gn-2344 

 

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 
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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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