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Stopy wahliwe z możliwością kotwienia –
seria LV.FO oraz LVQ.FO

Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno,  17  marca  2016  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  rozszerzyła  ofertę  stóp  wahliwych  o  nowy  model
z możliwością kotwienia. Nowy produkt jest dostępny w dwóch wariantach o oznaczeniach
LV.FO i LVQ.FO. Jest przeznaczony do zabezpieczania maszyn i urządzeń, które wskutek
drgań  są  narażone  na  przesuwanie  się  po  podłożu.  Stopy  wahliwe  dają  możliwość
odpowiedniego wypoziomowania oraz stabilnego ustawienia maszyny nawet na nierównych
powierzchniach.

W stopach wahliwych LV.FO i LVQ.FO, dzięki specjalnemu kształtowi podstawki, otwory
do kotwienia znajdują się w znacznie większej odległości, niż ma to miejsce w innych tego
typu rozwiązaniach. Taka konstrukcja stopy sprawia, że montaż maszyny staje się łatwiejszy.
Otwory do kotwienia są fabrycznie zakryte cienką warstwą tworzywa zabezpieczającą przed
gromadzeniem się  brudu. W przypadku, gdy konieczne  jest  zakotwienie  maszyny, otwory
należy wybić lub rozwiercić w oznaczonych miejscach.



Nowe stopy są dostępne w dwóch wariantach:

 stopy  LV.FO  posiadają  trzpienie  gwintowane  o  rozmiarach  od  M8  do  M16
występujące  w  dwóch  wersjach  materiałowych:  stali  ocynkowanej  oraz  stali
nierdzewnej AISI 304.

 stopy LVQ.FO występują tylko z trzpieniami wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI
304 i mają gwinty o rozmiarach od M16 do M24.

Podstawy stóp wykonane są ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie
poliamidu  (PA).  Posiadają  one  specjalne  radełkowanie  na  spodniej  stronie,  dzięki  czemu
zachowują  stabilność  nawet  na  nierównych  powierzchniach.  Dodatkowo  stopy  można



wyposażyć w podkładkę antypoślizgową (wersja  „AS”) z  gumy NBR o twardości  70 wg
Shore’a.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Stopy wahliwe z możliwością kotwienia LV.FO  
 Stopy wahliwe z możliwością kotwienia LVQ.FO  

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

 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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