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Kolumnowe wskaźniki poziomu cieczy
HCZVT

 Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  15  stycznia  2014  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych elementów maszyn, poszerzył ofertę osprzętu hydraulicznego o nowy model
wskaźników  kolumnowych.  Nowy  produkt  nosi  oznaczenie  HCZ-VT  i  posiada  bardzo
wysokie parametry wytrzymałościowe. Jest także odporny na warunki korozyjne. Wskaźniki
HCZ-VT mogą być z powodzeniem stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym,
morskim czy jachtowym.

Rys.1. Wskaźniki kolumnowe HCZ-VT oraz HCZ-P-VT.

Wskaźniki kolumnowe serii HCZ-VT to nowa odmiana popularnych wskaźników poziomu
cieczy  noszących  oznaczenie  HCZ.  Bazą  jest  tu,  identyczny  w obu przypadkach,  korpus



z transparentnego poliamidu PA-T wyposażony w zestaw uszczelnień z gumy syntetycznej
NBR. Wskaźniki kolumnowe HCZ-VT zostały dodatkowo wyposażone w śruby z SUPER-
Technopolimeru,  zwiększające  właściwości  antykorozyjne  oraz  obniżające  masę  całego
wskaźnika.  Nowe  wskaźniki  mogą  być  też  wyposażone  w  termometr  oraz  specjalnie
zaprojektowaną  osłonę,  przenoszącą  siły  działające  z  zewnątrz  bezpośrednio  na  obudowę
urządzenia.

Wskaźniki  kolumnowe  poziomu  cieczy  HCZ-VT  są  dedykowane  do  stosowania
w wymagających aplikacjach,  w których występuje środowisko korozyjne,  a ze względów
technicznych lub ekonomicznych nie jest możliwe zastosowanie śrub ze stali nierdzewnej. Do
głównych  obszarów  zastosowań  należy  zaliczyć  przemysł  spożywczy,  farmaceutyczny,
morski, jachtowy oraz wszystkie aplikacje, w których odporność na warunki środowiskowe,
czy wytrzymałościowe, stanowi główne kryterium doboru.

Linki do stron katalogowych ze szczegółowymi danymi technicznymi znajdują się poniżej:

 HCZ-VT – Kolumnowy wskaźnik poziomu cieczy z obudową i śrubami z SUPER-
technopolimeru.

 HCZ – Kolumnowy wskaźnik poziomu cieczy z obudową z SUPER-technopolimeru.

 SUPER-technopolimer – Dodatkowe informacje techniczne.

ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów
maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat fir-
my: ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, 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, funk-
cjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120
patentów i  ponad 25 nagród z  najbardziej  prestiżowych światowych wystaw i konkursów
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.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dys-
trybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują
oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szyb-
ką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazy-
nu 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 .

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9655/4/92/kolumnowe-wskazniki-poziomu-ze-srubami-montazowymi-z-technopolimeru/hcz-vt/eg/
http://www.elesa-ganter.pl/
http://info.elesa-ganter.pl/super-technopolimer/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7402/5/92/kolumnowe-wskazniki-poziomu/hcz./eg/


Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także prze-
czytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl

 Dodatkowych informacji udziela:
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