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Trzpienie ustalające – nowy standard serii
GN 817.8 z możliwością samodzielnego

dostosowania do wymagań danej aplikacji
 Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno, 23 marca 2015 r. – Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardo-
wych  elementów maszyn,  stworzył  nowy standard  trzpieni  ustalających  o oznaczeniu  GN
817.8.  Trzpienie w nowym wykonaniu są dostarczane  w formie niezmontowanej.  Daje to
możliwość samodzielnej ich adaptacji  do potrzeb konkretnego zastosowania. Seria trzpieni
ustalających GN 817.8 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczne jest indywidualne dopaso-
wanie kształtu lub wymiaru trzpienia do danej aplikacji.

Rys.1: Trzpienie ustalające GN 817.8

W skład dostarczanego zestawu wchodzi stalowy korpus, trzpień ze stali nierdzewnej, nie-
rdzewna sprężyna i wkręt montażowy, a także gałka z poliamidu (Rys.2). Wystająca z korpu-
su część trzpienia (l3) jest dłuższa od jego skoku roboczego (l2). Pozostawia to użytkownikowi
miejsce na indywidualne dopasowanie jego długości czy kształtu, jeszcze przed montażem.
Zastosowanie stali nierdzewnej eliminuje też konieczność dodatkowego zabezpieczania anty-
korozyjnego obrobionych powierzchni.



Po odpowiednim dopasowaniu, na trzpień zakłada się sprężynę, oba elementy wsuwa w otwór
korpusu, na który z drugiej strony zakłada się gałkę z poliamidu. Całość łączy się wkrętem
z łbem stożkowym, dopasowanym do kształtu gniazda w gałce.

Rys.1. Trzpienie ustalające serii GN 817.8 (typ B, BK, C, CK, wymiary trzpienia)

Trzpienie 817.8 występują w kilku standardowych rozmiarach oraz dwóch podstawowych 
wersjach materiałowych:

 ST – z korpusem wykonanym ze stali węglowej, oksydowanym na czarno;
 NI – z korpusem ze stali nierdzewnej, co pozwala na stosowanie w aplikacjach wyma-

gających odporności na korozję.

Dostępne są też różne typy trzpieni:

 B – bez blokady w pozycji odwiedzionej oraz bez nakrętki kontrującej;
 BK – bez blokady w pozycji odwiedzionej z nakrętką kontrującą;
 C – z blokadą w pozycji odwiedzionej, bez nakrętki kontrującej;
 CK – z blokadą w pozycji odwiedzionej, z nakrętką kontrującą

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Trzpienie ustalające GN 817.8  
 Trzpienie ustalające GN 817.8-NI  

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-

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9792/4/85/indexing-plungers/gn-817.8/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9796/4/85/indexing-plungers/gn-817.8-ni/eg/


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:
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