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Uchwyt odgięty, nierdzewny GN 426.6
Nowość Elesa+Ganter

Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
wprowadziła  do  oferty  uchwyt  odgięty  w  wykonaniu  nierdzewnym.  Nowy  produkt  nosi
oznaczenie  GN 426.6  i  wykonany jest  ze  stali  nierdzewnej  AISI 304.  Dostępny także  w
dwóch wariantach montażu, dzięki czemu uchwyty można zamontować naprzeciw siebie np.
w  drzwiach.  Uchwyty  odgięte  GN  426.6  są  polecane  do  stosowania  w  branżach
wymagających spełnienia wysokich norm antykorozyjnych i higienicznych. Zaliczają się do
nich: przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny i medyczny.

„Urządzenia  pracujące  w  środowisku  o  dużej  wilgotności,  wymagające  częstego  mycia,
mające kontakt z różnymi związkami chemicznymi, muszą być budowane z komponentów
wykonanych  z  materiałów  o  wysokiej  odporności  na  korozję.  Firma  Elesa+Ganter
sukcesywnie rozszerza gamę produktów spełniających powyższe wymagania, a jednym z nich
jest nowy uchwyt odgięty GN 426.6 wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.” – powiedział
Filip Granowski, Dyrektor ds. Sprzedaży, Elesa+Ganter Polska.

Rys. 1. Uchwyt nierdzewny odgięty GN 426.6

Uchwyt  GN  426.6  dostępny  jest  w  dwóch  wersjach  różniących  się  od  siebie  sposobem
montażu, co ilustruje Rys. 2.



Wersja  pierwsza,  oznaczona  jako  „Typ  A”,  montowana  jest  od  tyłu  poprzez  otwory
gwintowane.

Montaż wersji  drugiej,  „Typ B”, odbywa się od strony operatora,  za pomocą specjalnych
trzpieni montażowych. Najpierw wkręcamy trzpienie do otworów gwintowanych w obudowie
urządzenia,  a  następnie  nakładamy  uchwyt  na  trzpienie  i  blokujemy  bocznymi  wkrętami
dociskowymi. Trzpienie montażowe oraz wkręt dociskowy wykonane są ze stali nierdzewnej
AISI 303.

Rys. 2. Sposoby montażu uchwytów GN 426.6

Połączenie obu typów pozwala na montaż dwóch uchwytów naprzeciw siebie, na przykład na
drzwiach.  Może  to  wymagać  zastosowania  trzpienia  montażowego  o  niestandardowej
długości, który może być dostarczony na życzenie.

Uchwyt  GN  426.6  ma  przekrój  okrągły  o  średnicy  20  mm  i  standardowo  jest  dostępny
w dwóch długościach  200 oraz  300 mm.  Produkowany jest  on  poprzez  proces  gięcia,  co
pozwala  na  wykonanie  uchwytów o  specjalnych  długościach  dla  stosunkowo niewielkich
ilości.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

Uchwyt nierdzewny odgięty GN 426.6

 

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

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9842/4/78/stainless-steel-cabinet-%22u%22-handles/gn-426.6/eg/


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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