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Piaseczno, 17 września 2015 r. -- Firma Elesa+Ganter rozszerzyła ofertę o nowy typ zapięcia
kątowego  przeznaczonego  do  zamykania  ciężkich  elementów:  klap,  pokryw,  form  do
rotomouldingu oraz do wszystkich aplikacji,  w których potrzebujemy pewnego i mocnego
zamknięcia oraz dużej wytrzymałości mechanicznej. Nowe zapięcie kątowe nosi oznaczenie
GN 852.1 i dzięki zastosowanym materiałom oraz solidnej konstrukcji może pracować pod
bardzo dużymi obciążeniami, a jego maksymalna siła przytrzymania wynosi 12000 N.

Zapięcie 852.1 typ „ciężki”



Korpus oraz dźwignia zapięcia wykonane są z kutej i oksydowanej na czarno stali, zaczep
z oksydowanej na czarno blachy stalowej, a pętla zaciskowa i sworznie ze stali ocynkowanej.
Wszystkie elementy ruchome są przesmarowane. Pętla zapinana jest prostopadle do dźwigni.

W zależności od tego jaki typ montażu chcemy zastosować, mamy do wyboru wykonanie
z otworami  do  przykręcenia  oraz  wersję  do  przyspawania,  polecaną  np.  gdy  nie  ma
wystarczającej przestrzeni do montażu za pomocą śrub lub gdy nie chcemy wiercić otworów
w obudowie.

Dostępne są następujące typy zapięć:

– Typ T: z otworami do mocowania, bez pętli zaciskowej, z zaczepem.

– Typ T3: z otworami do mocowania, z pętlą zaciskową, z zaczepem.

– Typ TS: do przyspawania, bez pętli zaciskowej, z zaczepem.

– Typ T3S: do przyspawania, z pętlą zaciskową, z zaczepem.

Pętla zaciskowa może być regulowana, a gdy zakres regulacji jest niewystarczający, można
skorzystać z szerszej gamy zestandaryzowanych wielkości. Dlatego też, zapięcia dostępne są
w  wykonaniu  z  lub  bez  pętli  zaciskowej,  a  inne  wielkości  dostępne  są  osobno  pod
oznaczeniem GN 951.2.



Zapięcia GN 852.1 mogą być stosowane jako zamknięcia ciężkich klap i pokryw, form do 
rotomouldingu oraz we wszystkich aplikacjach, gdzie potrzebujemy pewnego i mocnego 
zamknięcia oraz dużej wytrzymałości mechanicznej.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Zapięcia kątowe GN 852.1  
 Pętle zaciskowe GN 951.2   

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
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