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Części do maszyn w kolorze szarym

RAL 7040
Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  29  lipca  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych elementów maszyn, wprowadził  do swojej oferty części  w kolorze szarym
RAL7040.  Nowa kolorystyka dotyczy produktów wykonanych z  technopolimeru  na bazie
poliamidu (PA) i powstała z myślą o użytkownikach, którym zależy na ujednoliceniu barw
komponentów  montowanych  do  profili  aluminiowych  lub  stalowych  części  maszyn
i urządzeń.  Wśród  produktów  dostępnych  w  kolorze  szarym  znajdują  się  m.in.  zawiasy
uniwersalne CFA, zawiasy CFG i CFI do profili,  zamki zatrzaskowe BMS i BMS.L oraz
łączniki kwadratowe STC do profili.   

„Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  Klientów,  którym  zależy  na  podkreślaniu  estetyki
urządzeń  lub  tworzeniu  silnej,  wyrażanej  przez  kolorystykę,  tożsamości  marki  wśród
odbiorców,  stworzyliśmy  serię  części  do  maszyn,  które  pasują  nie  tylko  ze  względu  na
precyzję  wykonania.  Kolor  szary  RAL  7040  świetnie  współgra  zarówno  z  elementami
wykonanymi z aluminium, jak i stali nierdzewnej.” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor
ds. Sprzedaży, ELESA+GANTER Polska.

Poniżej przedstawiamy przykładowe produkty, dla których dostępne są standardowo wykona-
nia w kolorze RAL 7040.

 CFA. Zawiasy uniwersalne, powszechnie stosowane w wielu aplikacjach. Zastoso-
wany sworzeń obrotowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 303 zapewnia doskonałą
odporność na korozję. Kolor szary RAL 7040 jest dostępny tylko dla wykonania z
otworami przelotowymi pod wkręty z łbem stożkowym. CFA-SH



Rys.1. Zawias CFA

 Zawiasy CFG. oraz CFI. dedykowane są do profili aluminiowych z rowkami teowy-
mi. Zastosowany sworzeń obrotowy wykonany jest ze stali niklowanej. Zawiasy mogą
być użyte z profilami o wymiarach od 30 do 60 mm, także w kombinacji z różnymi
ich wymiarami. 

Rys.2. Zawiasy CFG. i CFI

 Zamki zatrzaskowe BMS. oraz BMS.L składają się z dwóch części: podstawy, którą
montujemy  na  obudowie  maszyny  oraz  elementu  zatrzaskowego,  mocowanego  na
drzwiach uchylnych. W zamku BMS otwarcie drzwi następuje poprzez pociągnięcie
ich  za uchwyt  będący osobnym elementem.  Pod wpływem działania  siły  sprężyna
poddaje się i zwalnia zamknięcie. Natomiast wersja BMS.L posiada sprężynę ze zinte-
growaną dźwignią, którą należy odciągnąć w celu otwarcia drzwi. Dźwignia ta elimi-
nuje konieczność stosowania dodatkowego uchwytu.



Rys.3. Zamki zatrzaskowe: BMS. i BMS.L

 Łączniki  kwadratowe STC to  szeroka grupa elementów do tworzenia konstrukcji
opartych na profilach kwadratowych. Montaż odbywa się przez odpowiednie ustawie-
nie łącznika i wciśnięcie w profil, bez potrzeby użycia dodatkowych śrub. Może być
on rozbierany i montowany wiele razy.

Rys.4. Łączniki kwadratowe: STC

Linki do stron katalogowych znajdują się poniżej:

 zawiasy CFA w kolorze szarym  
 zawiasy CFG do profili aluminiowych w kolorze szarym  

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7104/4/89/zawiasy/cfa./eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7111/4/89/zawiasy-do-profili-aluminiowych/cfg./eg/


 podwójne zawiasy CFI do profili aluminiowych   
 zamki zatrzaskowe BMS  
 łączniki kwadratowe STC   

Informacje o pełnej ofercie ELESA + GANTER znajdują się w katalogach papierowych oraz 
na stronie: www.elesa-ganter.pl

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.
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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