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Pokrętło sterujące do cyfrowych
wskaźników położenia – seria GN 957

 Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  12  lutego  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych elementów maszyn,  wprowadził  do oferty pokrętła  sterujące serii  GN 957
przeznaczone do współpracy ze wskaźnikami położenia o oznaczeniach DD. Nowy produkt
powstał  w  odpowiedzi  na  potrzeby  konstruktorów  i  użytkowników  maszyn  i  urządzeń.
Eliminuje  konieczność  dodatkowych  prac  związanych  z  obróbką  i  dopasowywaniem
elementu napędowego do wskaźnika położenia. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu pokrętło
GN 957 pozwala otrzymać oryginalny system, dający pewność i niezawodność pracy oraz
profesjonalny wygląd całego urządzenia.

Rys.1. Radełkowane pokrętło sterujące – GN 957.

Pokrętło  sterujące  GN  957  w  całości  wykonane  jest  z  aluminium.  Powierzchnia  jest
anodowana na kolor  czarny,  co podnosi estetykę,  a także zapewnia wysoką odporność na



ścieranie  oraz  działanie  czynników  atmosferycznych  i  chemicznych.  Zaślepka  pokrętła
wykonana  jest  z  tworzywa sztucznego  w kolorze  szarym.  Maskuje  ona  otwór  mocujący,
podkreślając estetykę całego elementu. Do blokowanie pokrętła na wałku używany jest wkręt
DIN 916, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316.

Wyróżniamy  trzy  rozmiary  pokręteł  serii  GN  957,  które  dopasowane  są  do  wielkości
cyfrowych  wskaźników położenia  DD50,  DD51 i  DD51-E oraz  DD52R.  Ze  względu  na
budowę, dostępne są dwa możliwe wykonania pokrętła:

– GN 957, typ A – to pokrętło sterujące charakteryzuje się zintegrowaną przedłużoną tuleją,
która umożliwia zainstalowanie pokrętła pomiędzy piastą cyfrowego wskaźnika położenia, a
wałkiem mechanizmu (rys.2). Ten typ pokrętła polecany jest do aplikacji, w których średnica
wałka jest mniejsza od średnicy nominalnej otworu dedykowanego wskaźnika położenia.

Rys.2. Pokrętło sterujące GN 957 – Typ A.

– GN 957, typ B – charakteryzuje się otworem wewnętrznym o średnicy identycznej z 
rozmiarem piasty cyfrowego wskaźnika położenia, co umożliwia bezpośredni, wspólny 
montaż pokrętła sterującego na wałku mechanizmu (rys.3).

Rys.3. Pokrętło sterujące GN 957 – Typ B.



Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 GN 957- Pokrętło sterujące radełkowane do cyfrowych wskaźników położenia

 DD50- Cyfrowe wskaźniki położenia z napędem bezpośrednim

 DD51- Cyfrowe wskaźniki położenia z napędem bezpośrednim

 DD51-E- Elektroniczne wskaźniki położenia z napędem bezpośrednim

 DD52R- Cyfrowe wskaźniki położenia z napędem bezpośrednim

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 .

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:

Filip Granowski
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
tel: (+48) 22 737-70-47
fax (+48) 22 737-70-48
email: fg@elesa-ganter.com.pl
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