
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

 
Łączniki i mechanizmy przesuwu 

tańsze nawet o 30% 
 

W odpowiedzi na duże zainteresowanie łącznikami konstrukcyjnymi do profili oraz 
mechanizmami przesuwu ze zintegrowaną śrubą trapezową (seria GN 29X) firma 
Elesa+Ganter obniżyła ceny tych produktów nawet do 30%. Obniżka jest efektem 
optymalizacji łańcucha dostaw. Wymienione produkty będą teraz dostarczane 
bezpośrednio z zakładu produkcyjnego. Nowe ceny będą obowiązywać od 15 lutego 2018 
r. przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego systemu rabatowego. 

„Zwiększając wolumen zakupów łączników lub mechanizmów przesuwu serii GN 29X 
można teraz zyskać podwójnie. Obniżone ceny w połączeniu z rabatem rosnącym wraz 
z wielkością zamówienia pozwolą na znaczące obniżenie kosztów. Ważną informacją jest 
to, że rabat jest udzielany od wartości całego zamówienia. Można więc kupić u nas 
produkty zaliczane do kilku różnych grup, a rabat zostanie naliczony od sumy całego 
zamówienia, pomniejszonej jedynie o koszty transportu.” – powiedział Filip Granowski, 
Dyrektor Zarządzający Elesa+Ganter Polska. 

Standardowy system rabatowy Elesa+Ganter jest dostępny pod adresem: 
https://www.elesa-ganter.pl/pl/footer/system-rabatowy. 

 

Rys. 1. Wybrane łączniki konstrukcyjne do profili 



Łączniki do profili (rys. 1) znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłu 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa sztywność, przy jednoczesnym 
stosowaniu dużych obciążeń. Szeroka gama elementów mocujących daje niemal 
nieograniczone możliwości ich zestawienia. Wszystkie konstrukcyjne łączniki do profili 
mogą być wyposażone w zestawy zaciskowe, ułatwiające regulację układu. Dostępne są 
również wykonania nierdzewne. 

 

 

Rys. 2. Mechanizmy przesuwu ze zintegrowaną śrubą trapezową 

Mechanizmy przesuwu ze zintegrowaną śrubą trapezową (rys. 2) stosowane są do 
tworzenia układów mocowania elementów urządzeń, wymagających płynnej regulacji. 
Poprzez montaż z odpowiednimi łącznikami, można tworzyć najróżniejsze systemy 
przesuwu, także układy wieloosiowe. Możliwość konfiguracji z wieloma łącznikami 
umożliwia tworzenie kompletnych rozwiązań, pozwalając na sporą elastyczność 
w ich konfiguracji. Taka funkcjonalność jest szczególnie pożądana przy produkcji 
urządzeń specjalnych, każdorazowo dopasowywanych do indywidualnych wymagań 
odbiorcy. 

Strony katalogowe prezentowanych produktów: 

Grupa elementów „Łączniki do profili i mechanizmy przesuwu” 
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/laczniki-do-profili-i-mechanizmy-przesuwu 
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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 

 

 


