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Higieniczne łączniki do profili rurowych
Piaseczno,  27  kwietnia  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  rozszerzyła  ofertę  łączników  do  profili  rurowych
o wykonania nierdzewne. Nowe łączniki to gotowe produkty służące do budowy konstrukcji
rurowych w aplikacjach wymagających dużej odporności na korozję. Są szczególnie polecane
do zastosowań w środowiskach, gdzie elementy poddawane są częstemu myciu i czyszczeniu,
jak np. myjki przemysłowe oraz urządzenia przetwórstwa spożywczego.

„Łączniki do profili bardzo dobrze sprawdzają się zarówno w budowie stabilnych konstrukcji
maszyn i urządzeń, jak również pomocne są przy ich modernizacjach. Ze względu na coraz
częstsze stosowanie łączników w urządzeniach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego,
czy  pakującego,  które  wymagają  spełnienia  wysokich  norm  higienicznych,
zaproponowaliśmy gotowe do użycia rozwiązanie będące odpowiedzią na potrzeby klientów.”
– powiedział Filip Granowski, Dyrektor ds. Sprzedaży Elesa+Ganter Polska.

Rys.1. Nowe łączniki do profili Elesa+Ganter wykonane ze stali nierdzewnej

Nowe łączniki do profili wykonane są w postaci precyzyjnych odlewów ze stali nierdzewnej
AISI CF-8. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, podobnie jak stal
AISI 304. Bardzo wysoką jakość produktu uzyskano dzięki obróbce powierzchniowej zwanej
kulowaniem. Dzięki niej osiągnięto matowy wygląd i strukturę odporną na zanieczyszczenia. 

Otwory montażowe i zaciskowe poddano obróbce mechanicznej, aby mogły współpracować
 z precyzyjnymi profilami GN 990, DIN 2391, DIN 2395 i DIN 2462. Sam kształt łączników



został  zaprojektowany w taki  sposób,  żeby zapewnić  maksymalną  higienę  (minimalizacja
przestrzeni będących potencjalnymi miejscami gromadzenia się zanieczyszczeń). 

Również  elementy  złączne  wykorzystane  w  łącznikach  odpowiadają  restrykcyjnym
wymaganiom higienicznym. Zastosowano w nich śruby zamkowe z łbem grzybkowym DIN
603  i  nakrętki  zaślepione  (kołpakowe)  DIN  917,  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  A2.
Opcjonalnie, każde połączenie śrubowe może zostać wyposażone w podkładki tworzywowe
oraz silikonowe uszczelnienie.

Rys.2. Rodzaje i budowa przykładowego łącznika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI CF-8

Grupa nowych łączników ze stali nierdzewnej zawiera obecnie pięć modeli:

 GN 132.5- łączniki dwukierunkowe

 GN 146.5- łączniki z płyta boczną (mocowanie w 4 punktach)



 GN 146.6- łączniki z płytą boczną (mocowanie w 2 punktach)

 GN 163.5- łączniki z płytą czołową

 GN 192.5- łączniki teowe



Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 GN 132.5- Łączniki dwukierunkowe  
 GN 146.5- Łączniki z płyta boczną  
 GN 146.6- Łączniki z płytą boczną  
 GN 163.5- Łączniki z płytą czołową  
 GN 192.5- Łączniki teowe  

  

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

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9768/4/128/laczniki-dwukierunkowe/gn-132.5/eg/
http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9772/4/128/laczniki-teowe/gn-192.5/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9771/4/128/laczniki-z-plyta-czolowa/gn-163.5/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9770/4/128/laczniki-z-plyta-boczna/gn-146.6/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9769/4/128/laczniki-z-plyta-boczna/gn-146.5/eg/


 Dodatkowych informacji udziela:

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

	Higieniczne łączniki do profili rurowych

