
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Uchwyty GN 428 i GN 328 – 
ergonomia, wytrzymałość 

i nowoczesny design 
Nowe uchwyty GN 428 i GN 328 zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi 
wymaganiami i trendami dotyczącymi konstrukcji maszyn. Ergonomiczny kształt, 
dopasowany chwyt, łatwy sposób montażu, duża wytrzymałość oraz możliwość 
zamówienia uchwytu o dowolnej długości to główne zalety tych produktów. 

karta katalogowa – Uchwyt GN 328 

karta katalogowa – Uchwyt GN 428 

 

 

Rys. 1 Uchwyty GN 428 i GN 328 

„Dobry projekt to klucz do sukcesu w branży inżynierskiej, a oczekiwania tej branży stale 
rosną. W projektowaniu osłon, narzędzi lub manipulatorów jednym z najważniejszych 
elementów dla operatora jest uchwyt. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów firma ELESA+GANTER zaprojektowała dwa nowe typy uchwytów pałąkowych, 
ułatwiające pracę przy obsłudze maszyny.” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor 
Zarządzający Elesa+Ganter Polska. 

Uchwyt GN 428 został zaprojektowany z myślą o dużych osłonach, w dwóch średnicach 
oraz w sześciu możliwych długościach. Montaż uchwytu jest uniwersalny i może odbywać 
się od tyłu za pomocą otworów gwintowanych nieprzelotowych lub od przodu za pomocą 
śrub z ISO 7380, dostarczanych w komplecie z uchwytem. Dla odpowiednich ilości klient 
może sam zdefiniować kształt uchwytu, długość oraz kolor RAL. 

Uchwyt GN 328 jest rekomendowany do mniejszych osłon. Stanowi bardziej rączkę, a jej 
kształt i sposób montażu jest taki sam jak dla GN 428. Uchwyt wykonano z odlewu 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-328
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-428


aluminium w dwóch średnicach i trzech rozmiarach. Dodatkowe wgłębienia pod palce na 
spodniej części uchwytu zapewniają szczególnie wygodny chwyt. 

Oba uchwyty wykonane są z pełnego pręta aluminiowego, co zapewnia dużą obciążalność 
i wytrzymałość. 

W przyszłości firma ELESA+GANTER planuje wprowadzenie uchwytów GN 428 i GN 328 w 
wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L (A4). 

Karty katalogowe opisywanych produktów: 

• karta katalogowa – Uchwyt GN 328 
• karta katalogowa – Uchwyt GN 428 

 

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 

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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