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Trzpienie transportowe – seria GN 1130
Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  10  lutego  2016  r.  –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  wprowadziła  do  oferty  nowy  model  trzpieni
transportowych o oznaczeniu GN 1130. Nowy produkt jest przeznaczony do podwieszania
ciężkich elementów maszyn oraz narzędzi na czas ich transportu. Jest oferowany w dwóch
wariantach materiałowych, w tym w wykonaniu nierdzewnym.

Rys.1 Trzpień transportowy GN 1130

Trzpień transportowy GN 1130 składa się z dwóch głównych części: szpilki z mechanizmem
blokady  oraz  pętli  zawiesia,  zamocowanej  na  szpilce  przegubowo.  Przez  wciśnięcie
czerwonego przycisku w główce szpilki, sprężyna mechanizmu zwalnia kulki i trzpień można
wsunąć w odpowiednio przygotowane gniazdo. Zwolnienie przycisku powoduje wypchnięcie
kulek i zablokowanie trzpienia w gnieździe. Specyficzny kształt pętli zawiesia zabezpiecza
przed nieumyślnym wciśnięciem przycisku i odbezpieczeniem trzpienia w trakcie pracy.



W celu zamocowania trzpienia należy przygotować otwór w tolerancji H11 lub zastosować
gniazdo mocujące GN 1132.

Trzpień przy zamocowaniu w gnieździe GN 1132 ma możliwość obrotu o 360 stopni, a pętla 
zawiesia może się odchylać. Taka konstrukcja powoduje, że trzpień GN 1130 zawsze ustawia 
się optymalnie względem działającego obciążenia (Rys.2).

Rys.2 Sposoby instalacji trzpienia transportowego GN 1130

Trzpienie transportowe GN 1130 zostały wykonane w dwóch wariantach materiałowych:

 GN 1130 posiada szpilkę i zawiesie wykonane ze stali ulepszanej cieplnie i 
fosforanowanej manganowo, dzięki czemu uzyskano bardzo wysoką obciążalność, 
odporność na ścieranie oraz wysoką temperaturę, nawet do 250oC.

 GN 1130-NI posiada szpilkę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 630, a zawiesie ze 
stali nierdzewnej AISI 316Ti, co daje możliwość zastosowania tego rozwiązania w 
miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa odporność chemiczna i antykorozyjna.

W obu przypadkach sprężyna wykonana jest ze stali  nierdzewnej,  a przycisk z aluminium
anodowanego w kolorze czerwonym (Rys.3).



Rys.3 Trzpień transportowy GN 1130 i GN 1130-NI

Trzpienie transportowe GN 1130 i  GN 1130-NI posiadają  certyfikat  CE i  TUV, spełniają
także unijną dyrektywę RoHS.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Trzpienie montażowe do podwieszania z blokadą kulkową GN 1130  
 Trzpienie montażowe do podwieszania z blokadą kulkową GN 1130-NI  
 Gniazda mocujące GN 1132  
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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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