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Uchwyty kasetowe z zamkiem

 – seria GN 115.10
 Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno, 31 marca 2015 r. – Firma Elesa+Ganter, światowy lider produkcji standardowych
elementów maszyn, rozszerzył ofertę uchwytów kasetowych o model wyposażony w zamek.
Nowy produkt nosi oznaczenie GN 115.10.

„Klienci oczekują od nas dostarczania kompleksowych rozwiązań w zakresie elementów do
obudów maszyn i urządzeń. Nowe uchwyty kasetowe z zamkiem są bezpośrednią odpowie-
dzią na te potrzeby – dostarczamy produkt łączący w sobie dwie ważne funkcje – pewny
chwyt i możliwość szybkiego zamknięcia elementu osłony.” – powiedział Filip Granowski,
Dyrektor ds. Sprzedaży Elesa+Ganter Polska.

Rys.1. Uchwyty kasetowe z zamkiem GN 115.10

Uchwyt kasetowy GN 115.10 dostępny jest z zamkiem na klucz patentowy lub uniwersalny. 
Na życzenie klienta zamek może być umieszczony po prawej, bądź lewej stronie uchwytu. 



Standardowo, uchwyt kasetowy z zamkiem dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym oraz 
srebrnym (Rys.1).

Uchwyt składa się z dwóch zasadniczych części. Płyty czołowej ze zintegrowanym zamkiem 
oraz kasety. Wykonaną ze stopu cynku płytę czołową umieszcza się w otworze drzwi od fron-
tu. Tworzywową kasetę natomiast, od wewnątrz, dokręcając do płyty czołowej pięcioma 
wkrętami (Rys.2).

Konstrukcja taka zapewnia równomierne przyleganie uchwytu na całej powierzchni styku ze 
ścianką drzwi. Zwiększa też sztywność panelu drzwi w obrębie mocowania uchwytu.

Uchwyty z zamkiem GN 115.10 przeznaczone są do mocowania w osłonach/drzwiach, któ-
rych grubość ścianki mieści się w przedziale 1÷7mm.

Rys.2. Budowa uchwytu kasetowego z zamkiem GN 115.10

Do głównych zalet uchwytu kasetowego z zamkiem GN 115.10 należy zaliczyć:

 Kompaktową budowę, będącą połączeniem cech zamka i uchwytu w jednym produk-
cie.

 Dużą „przestrzeń chwytną”, pozwalająca na wygodne użytkowanie nawet w rękawi-
cach ochronnych.

 Solidna konstrukcja oraz montaż za pomocą wkrętów, zapewniają wysoką odporność 
na wyrwanie uchwytu.

 Oszczędność przestrzeni na zewnątrz drzwi.
 Odporność na warunki atmosferyczne.

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

 GN 115.10   – Uchwyty kasetowe z zamkiem na klucz patentowy
 GN 115.10   – Uchwyty kasetowe z zamkiem na klucze uniwersalne

ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9791/4/90/zamki-z-uchwytem-kasetowym/gn-115.10/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9790/4/90/zamki-z-uchwytem-kasetowym/gn-115.10/eg/


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