
INFORMACJA PRASOWA

Liniały aluminiowe ze skalą

serii GN 711.2
 Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  25  lutego  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  wprowadziła  do  oferty  nowy  typ  sztywnych  liniałów
aluminiowych z naniesioną skalą. Nowy produkt nosi oznaczenie GN 711.2 i jest dostępny
w 9 standardowych rozmiarach. Podziałka skali może być wykonana w różnych orientacjach.
Solidne wykonanie oraz trwała i  czytelna  skala  pozwalają  na stosowanie  tych elementów
w trudnych warunkach przemysłowych, czy środowiskowych.

Rys. 1 – Liniały aluminiowe GN 711.2

Liniały aluminiowe GN 711.2 (Rys.1) stanowią uzupełnienie serii GN 711. Są wykonane są
z anodowanego  na  kolor  naturalny  aluminium,  na  którym nadrukowano  czarną  powłokę,
a następnie wytrawiono podziałki i oznaczenia.

Dostępne są wykonania z podziałką o różnej orientacji oznaczeń: pionowej oraz poziomej.
Każda z  nich  może  mieć  przyrost  wartości  od  środka  w obu kierunkach  lub  od  jednego
z końców. W zakresie długości,  zestandaryzowano 9 rozmiarów, przy czym wielkości 750
i 1000 mm składają się z dwóch odcinków.



Liniały aluminiowe posiadają otwory montażowe o średnicy 3,3 mm i można je przymocować
przy  pomocy  wkrętów.  Przy  odpowiedniej  ilości  mogą  być  również  wykonane  w  wersji
samoprzylepnej.

Solidne wykonanie oraz trwała i czytelna podziałka, pozwalają na stosowanie tych elementów
w trudnych warunkach przemysłowych, czy środowiskowych.

Rys. 2 – Wskaźnik GN 711.3

Jako wyposażenie dodatkowe, do liniałów GN 711.2 dostępne są wskaźniki GN 711.3, 
(Rys.2) wykonane w ten sam sposób jak liniały.

Linki do kart katalogowych:

 karta katalogowa liniałów GN 711.2  
 karta katalogowa wskaźników GN 711.3   

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.

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9774/4/83/linialy/gn-711.2/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9775/4/83/wskazniki-do-linialow/gn-711.3/eg/


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
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl
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