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Dwukierunkowe uchwyty kasetowe
mocowane zatrzaskowo – seria ERB-PF

Nowość ELESA+GANTER

Nowe  zatrzaskowe,  dwukierunkowe  uchwyty  kasetowe  firmy  Elesa+Ganter  zapewniają
oszczędność  przestrzeni  na  zewnątrz  aplikacji,  przy  jednoczesnym zachowaniu  ergonomii
chwytu  i  estetyki.  Dodatkowo,  specjalny  system zatrzaskowy umożliwia  szybki  montaż  i
zapewnia pełne przyleganie krawędzi uchwytu do panelu.

Nowy dwukierunkowy uchwyt ERB-PF (rys.1) został  stworzony z myślą o zatrzaskowym
mocowaniu w osłonach przesuwnych. Jego protoplastą jest uchwyt ERB, który również jest
dwukierunkowy, ale montaż odbywa się poprzez skręcenie części tylnej z przednią za pomocą
wkrętów.

Rys.1. Uchwyty kasetowe ERB-PF

Uchwyty  ERB-PF  wykonane  są  z  wytrzymałego  technopolimeru,  który  odporny  jest  na
szeroki  zakres  czynników  chemicznych.  ERB-PF  dedykowany  jest  do  zastosowania  w
elementach zabudowy wykonanych ze stali, bądź tworzywa sztucznego, o grubości ścianki w



zakresie  0,7mm  ÷  2,2mm.  Mocowanie  uchwytu  odbywa  się  bez  dodatkowych  narzędzi,
poprzez „zatrzaśnięcie” w odpowiednio wykonanym otworze montażowym (rys.2).

Rys.2. Montaż uchwytu ERB-PF

Nowy  uchwyt  dwukierunkowy  ERB-PF,  oprócz  standardowego  szaro-czarnego  koloru,
dostępny jest  również  w wykonaniu  CLEAN (kolor  biały  podobny do RAL 9002).  Linia
CLEAN, w skład której wchodzi wiele innych produktów Elesa+Ganter, jest dedykowana do
zastosowań w miejscach  takich,  jak  szpitale,  gabinety  lekarskie,  zakłady  farmaceutyczne,
zakłady  przetwórstwa  żywności,  gdzie  wymagane  jest  zachowanie  wysokiego  stopnia
czystości. Urządzenia pracujące w tych miejscach muszą spełniać wiele surowych kryteriów,
wśród  których  istotnymi  są  łatwość  mycia  i  estetyczny,  „czysty”  wygląd.  Produkty  serii
CLEAN  mają  kształt,  który  ogranicza  do  minimum  możliwość  gromadzenia  się
zanieczyszczeń.

Do głównych zalet nowego uchwytu ERB-PF należy zaliczyć:

 łatwy i tani montaż (bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów i stosowa-
nia wkrętów),

 możliwość stosowania w środowiskach wymagających odporności na korozję,
 możliwość stosowania w aplikacjach wymagających wysokiego stopnia higieny.

Nowe uchwyty dwukierunkowe ERB-PF idealnie sprawdzą się w:

 aplikacjach przemysłowych, medycznych, warsztatowych – meble stalowe,
 urządzeniach gastronomicznych,
 obudowach urządzeń – przesuwnych, podnoszonych, zdejmowanych,
 drzwiach, osłonach, rewizjach urządzeń przemysłowych i linii produkcyjnych.

Linki do stron katalogowych ze szczegółowymi danymi technicznymi znajdują się poniżej:

 ERB-PF   – dwukierunkowe uchwyty kasetowe, mocowane zatrzaskowo.

 ERB   – dwukierunkowe uchwyty kasetowe, mocowanie za pomocą wkrętów.

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9861/4/78/uchywty-kasetowe-dwukierunkowe-mocowanie-zatrzaskowe/erb-pf/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7783/4/78/uchywty-kasetowe-dwukierunkowe-mocowanie-za-pomoca-wkretow/erb./eg/


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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