
INFORMACJA PRASOWA

Pierścień zabezpieczający serii GN 111.6
Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  26  maja  2015  r. –  Firma  ELESA+GANTER,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  wprowadziła  do  oferty  pierścienie  zabezpieczające
noszące  oznaczenie  GN  111.6.  Nowy  produkt  jest  odpowiedzią  na  potrzeby  klientów
dotyczące łatwego zabezpieczania elementów mocujących przed zgubieniem. Ze względu na
wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 301 pierścienie GN 111.6 z powodzeniem mogą być
stosowane w aplikacjach narażonych na korozję.

Rys.1. Pierścień zabezpieczający GN 111.6

Pierścień  zabezpieczający  GN  111.6  jest  przeznaczony  do  mocowania  na  różnego  typu
pokrętłach,  rękojeściach,  czy  kołach  napędowych.  Daje  możliwość  swobodnego  obrotu
względem elementu zabezpieczanego, jak i zamocowania do konstrukcji urządzenia poprzez
zastosowanie łańcuszka, bądź linki.

W celu zamocowania pierścienia zabezpieczającego należy wykonać podtoczenie na części
walcowej  elementu  zabezpieczanego,  przy  czym samo  mocowanie  odbywa  się  w  sposób
przedstawiony na rysunku nr 2.



Rys.2. Schemat podtoczenia oraz sposób mocowania pierścienia zabezpieczającego GN 111.6

Dodatkowymi elementami do współpracy z pierścieniem zabezpieczającym GN 111.6 są linki
zabezpieczające GN 111.2, łańcuchy kulkowe GN 111.5, łańcuchy kulkowe GN 111 oraz 
linki zabezpieczające spiralne GN 111.4. Poniżej przedstawiono przykład zastosowania 
pierścienia ustalającego wraz z łańcuszkiem kulowym i pokrętłem ELESA+GANTER.

Rys.3. Przykład zastosowania pierścienia zabezpieczającego GN 111.6

 Pierścienie zabezpieczające GN 111.6  

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

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9815/4/85/retaining-rings/gn-111.6/eg/


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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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

http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/
mailto:fg@elesa-ganter.com.pl
http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/

	Pierścień zabezpieczający serii GN 111.6

