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Zamknięcie trzpieniowe GN 416
przeznaczone do zabezpieczania, zamykania

i ustalania elementów
 Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  27  stycznia  2014 r. –  Firma  ELESA+GANTER,  światowy lider  w produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  rozszerzyła  grupę  elementów  ustalających  o  nowy
produkt – zamknięcie trzpieniowe o oznaczeniu GN 416. Element ten idealnie nadaje się do
szybkiego  blokowania  ruchomych  i  często  regulowanych  części  maszyn,  w  tym  pozycji
różnych narzędzi. Może być także z powodzeniem stosowany do szybkiego zamykania osłon
uchylnych i przesuwnych. 



Rys.1. Zamknięcie trzpieniowe – GN 416.

Konstrukcja zamknięcia GN 416 bazuje na korpusie wykonanym ze stopu cynku, malowanym
proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Wewnątrz korpusu, na nierdzewnej sprężynie (AISI
301), przemieszcza się ocynkowany stalowy trzpień. Zamknięcie obsługuje się dźwignią z po-
liamidu w kolorze czarnym, która w połączeniu z czarną powłoką korpusu, wpływa na este-
tyczny wygląd produktu.

Charakterystyczna jest zasada działania zamknięcia, które zależnie posiada, lub nie, zabezpie-
czenie przed przypadkowym wysunięciem lub wciśnięciem trzpienia w skrajnych pozycjach.
Typ L1 i R1 umożliwia zablokowanie trzpienia w pozycji wysuniętej oraz odwiedzionej, od-
powiednio, poprzez przekręcenie dźwigni w lewo lub w prawo. Typ S nie posiada takich moż-
liwości. Ramię dźwigni porusza się tu w prostym rowku korpusu, uniemożliwiając obracanie
się trzpienia (rys.2).

Łatwy montaż, jak i regulację, umożliwiają fasolowe otwory wykonane w kołnierzu. Przysto-
sowane zostały do współpracy z podkładkami ISO 7092.



Rys.2.
Dostępne wersje zamknięcia trzpieniowego GN 416 – Typ S, L1 i R1.

Dzięki wykonaniu w wersjach L1 lub R1, zamknięcie trzpieniowe GN 416 bardzo dobrze
sprawdzi się jako zabezpieczenie w środowisku, gdzie występują duże drgania oraz aplika-
cjach narażonych na mimowolne, przypadkowe działanie operatora. Zestawienie użytych ma-
teriałów (stop cynku, stal ocynkowana, poliamid) gwarantuje też odporność na warunki at-
mosferyczne.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 GN 416- zamknięcia trzpieniowe

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.

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9773/4/85/zamkniecia-trzpieniowe/gn-416/eg/


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 .

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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