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Zestawy kołowe do zastosowań ogólnych
Nowość Elesa+Ganter

 Piaseczno,  17  czerwca  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych elementów maszyn, wprowadził do oferty zestawów kołowych serię nowych
kół przeznaczonych do stosowania w urządzeniach medycznych, biurowych, warsztatowych
i sklepowych. Nowe produkty noszą oznaczenia RE.C6 i RE.C7 i są dedykowane do montażu
w sprzętach o lekkiej konstrukcji. Koła RE.C6 posiadają wieńce z wtryskiwanego poliuretanu
na  poliamidowy  korpus.  Grupę  zestawów  kołowych  RE.C7  z  gumowanymi  wieńcami
rozszerzono  o  nowe  wykonania.  Oba  modele  dostępne  są  również  w  formie  zestawów
dwukołowych.

 

Rys.1. Nowe koła i zestawy kołowe-RE.C6, RE.C6-G i RE.C7, RE.C7-G



Obudowy zestawów RE.C6 wykonane są ze stali ocynkowanej. Posiadają kilka wariantów, w
zależności  od  funkcji  i  sposobu  mocowania  (Rys.2).  Charakterystyczną  cechą  zestawów
kołowych RE.C6 jest zakres małych średnic wieńca koła, od 40mm do 60mm. Dzięki temu
koła  świetnie  nadają  się  do  małych  i  średnich  zabudów,  stosowanych  w  konstrukcjach
i meblach medycznych, biurowych, warsztatowych oraz regałach sklepowych. Z kolei wysoka
odporność na działanie czynników chemicznych, detergentów i wody sprawia, że koła mogą
być używane w aplikacjach higienicznych, gdzie wymagane jest okresowe czyszczenie.

Rys.2. Koła jezdne RE.C6- możliwe warianty

W przypadku zestawów kołowych serii RE.C7, najbardziej charakterystycznym elementem
jest wieniec zewnętrzny. Jest on powleczony niebrudzącą i nierysującą, wulkanizowaną gumą
w kolorze  szarym. Podobnie  jak modele  RE.C6 koła tej  serii  posiadają  obudowę ze stali
ocynkowanej, która umożliwia różną instalację kół, w zależności od sposobu mocowania oraz
od  przeznaczenia  (Rys.3).  Docelowymi  aplikacjami  dla  zestawów  kołowych  RE.C7  są
najprostsze zastosowania ogólne, jak: stanowiska mobilne pod komputery i inna aparaturę,
wózki biurowe, proste regały magazynowe, jak również ruchome stanowiska montażowe.

Rys.3. Zestawy kołowe RE.C7- możliwe wykonania standardowe



Obie  serie  zestawów  kołowych  posiadają  wykonania  dwukołowe –  RE.C6-G i  RE.C7-G
(Rys.1). Podwójny wieniec to rozwiązanie, które przy zachowaniu kompaktowych wymiarów,
zapewnia większą stabilność oraz nośność zestawu.

Koła  i  zestawy kołowe Elesa  +Ganter  charakteryzują  się  szerokim zakresem zastosowań,
uwzględniając tak kluczowe czynniki jak: różnorodna powierzchnia pracy, obciążenia od 350
do 25000 N, czy ciężkie warunki pracy.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 C6- Zestawy kołowe z wieńcem poliuretanowym do zastosowań ogólnych  
 C6-G- Zestawy dwukołowe z wieńcem poliuretanowym do zastosowań ogólnych  
 C7- Zestawy kołowe z wulkanizowanym wieńcem gumowym do zastosowań ogól  -  

nych
 C7-G-Zestawy dwukołowe z wulkanizowanym wieńcem gumowym do zastosowań   

ogólnych

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

 Dodatkowych informacji udziela:

Filip Granowski
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
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