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Uchwyty pod palec – seria MFH
Nowość ELESA+GANTER®

Piaseczno,  9  września  2015  r.  –  Firma  ELESA+GANTER®,  światowy lider  w produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  wprowadziła  do  oferty  nowy  model  uchwytu
przeznaczony do montażu w niewielkich urządzeniach lub systemach zabudów 19”. Uchwyty
pod palec  serii  MFH są  zaprojektowane  w taki  sposób,  by  można  było  chwycić  je  przy
pomocy jednego palca.

Rys.1. Uchwyty pod palec MFH. Od lewej: wykonanie CR-chromowane, CLEAN oraz AF-C9

Uchwyt pod palec  MFH wykonany jest  w całości  z technopolimeru  i  dostępny w dwóch
rozmiarach rozstawu otworów montażowych: 30 mm i 40 mm. Każdy z rozmiarów posiada
sześć odmian, z których dwie opisane poniżej są szczególnie specyficzne:

 MFH-AF-CLEAN – wykonany w kolorze RAL 9002 (zbliżony do białego), jest roz-
szerzeniem grupy elementów dedykowanych do zastosowań medycznych. Brak zagłę-



bień w połączeniu z gładką powierzchnią uniemożliwia odkładanie się brudu oraz uła-
twia mycie elementu.

 MFH-CR – chromowany. Powłoka ta jest odporna na ścieranie, zarysowania oraz 
działanie wielu czynników chemicznych, takich jak np.: woda morska, detergenty, 
aceton, alkohol etylowy i związki chloru. Dodatkowo ze względu na jednolitą, gładką 
powierzchnię jest łatwa do czyszczenia.

Montaż uchwytów MFH odbywa się poprzez dwa samogwintujące wkręty o średnicy 3,5 mm
(UNI ISO 7049). Ze względu na różne grubości ścianek, do których mocuje się uchwyty,
wkręty należy każdorazowo dobrać do konkretnej aplikacji. Podczas montażu nie powinno się
przekraczać  maksymalnego  momentu  dokręcenia,  który  wynosi  1,2  Nm.  Zachowanie
powyższych wytycznych podczas montażu gwarantuje przenoszenie przez uchwyt obciążeń
rzędu 2300 N.

Nowe uchwyty pod palec, ze względu na swoje rozmiary,  idealnie nadają się do urządzeń
elektronicznych  oraz  małych,  lekkich  osłon  w  maszynach  i  urządzeniach.  Dodatkowo,
wykonanie chromowane jest szczególnie przydatne w instalacjach zewnętrznych, w trudnych
warunkach pogodowych, np. w środowisku morskim i aplikacjach, których części muszą być
często czyszczone. Z kolei wykonanie CLEAN, sprawdzi się w miejscach takich jak szpitale,
gabinety  lekarskie,  zakłady  farmaceutyczne,  zakłady  przetwórstwa  żywności,  gdzie
wymagane jest zachowanie wysokiego stopnia czystości.

Link do strony katalogowej ze szczegółowymi danymi technicznymi znajduje się poniżej:

MFH – Uchwyty pod palec.

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 .

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9852/4/78/finger-handles/mfh/eg/
http://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
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www.elesa-ganter.pl
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