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Pokrętła trójramienne do zastosowań
higienicznych – seria VTT

Piaseczno,  21  lipca  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  stworzyła  nową  rodzinę  pokręteł  przeznaczonych  do
zastosowań  w  miejscach  wymagających  zachowania  wysokiego  stopnia  higieny.  Nowy
produkt  nosi  oznaczenie  VVT.  Został  zaprojektowany  z  myślą  o  montażu  w  maszynach
i urządzeniach  wymagających  częstego  mycia  za  pomocą  wody  lub  pary  wodnej.  Nowe
pokrętła  stanowią  ekonomiczną  alternatywę  dla  pokręteł  wykonanych  w  całości  ze  stali
nierdzewnych, stosowanych dotychczas w takich warunkach.

Rys. 1 Trójramienne pokrętła VTT-SST, VTT-SST-p

Nowe  pokrętła  to  połączenie  stali  nierdzewnej  AISI  304  ze  wzmocnionym  włóknem
szklanym technopolimerem na bazie poliamidu (PA). Kształt pokrętła zapewnia doskonały



chwyt, nawet w rękawicach roboczych.  Gładka powierzchnia o małej chropowatości oraz
specjalny  kształt  bez  zagłębień,  zapobiega  zbieraniu  się  nieczystości  na  powierzchni,  co
zwiększa łatwość czyszczenia.

Rys.2 Budowa pokrętła VTT-SST, VTT-SST-p

Pokrętła VTT występują w dwóch wariantach (Rys.2):

 VTT-SST z wtopką ze stali nierdzewnej AISI 304, z nieprzelotowym otworem gwin-
towanym, dostępne w czterech wielkościach Ø25 – Ø50 mm, w zakresie gwintów M5-
M10,

 VTT-SST-p z trzpieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sfazowa-
nym płaskim czołem, dostępne w czterech wielkościach Ø25 – Ø50 mm, w zakresie
gwintów M5x10-M10x40.

Połączenie  technopolimeru  ze  stalą  nierdzewną  powoduje,  że  pokrętła  VTT  mogą  być
stosowane  w  środowiskach  zagrożonych  korozją  elektrochemiczną,  jak  i  w  większości
przypadków chemiczną. 

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej:

 pokrętła nierdzewne VTT  

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

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9838/4/76/pokretla-trojramienne/vtt/eg/


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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