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Dźwignie nastawne z elementem
dociskowym – seria GN 306

Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
rozszerzyła ofertę dźwigni nastawnych o nowy model serii GN 306 wyposażony w element
dociskowy  chroniący  powierzchnię  dociskaną.  Nowy  produkt  jest  dostępny  w  pięciu
wariantach  wykonania  zakończenia  trzpienia  gwintowanego,  dzięki  temu  możliwe  jest
dopasowanie  odpowiedniego  rozwiązania  do  współpracującej  powierzchni.  Dźwignie
nastawne  GN  306  powstały  z  myślą  o  zastosowaniu  w  przemyśle  maszynowym.  Są
szczególnie  polecane  do  aplikacji,  w  których  wymagane  są  średnie  i  duże  momenty
dokręcania.  Sprawdzą się także w warunkach podwyższonej temperatury i w kontakcie ze
smarami i olejami.



Rys.1 Dźwignie nastawne z elementem dociskowym model GN 306 (wykonanie ze stopką 
dociskową)

Zasada  działania  i  konstrukcja  nowej  dźwigni  bazuje  na  najpopularniejszej  metalowej
dźwigni nastawnej serii GN 300. Dźwignie nastawne charakteryzują się możliwością zmiany
pozycji ramienia względem śruby poprzez jego odciągnięcie i obrót w dowolnym kierunku.
Po puszczeniu ramienia następuje jego samoczynne zasprzęglenie.

W dźwigniach typu GN 306 śrubę dociskową zastąpił element dociskowy o specyficznych
właściwościach. W ofercie znajduje się 5 różnych wariantów dźwigni:

 Typ  KU  –  dźwignia  ze  śrubą  dociskową  z  poduszką  z  tworzywa  polecaną  do
zapobiegania uszkodzeniom i zarysowaniom powierzchni elementów dociskanych,

 Typ MS – z poduszką mosiężną chroniącą czoło śruby dociskanej przed zbyt szybkim
zużyciem,

 Typ  DZ –  ze  stalową,  hartowaną  poduszką  sferyczną  –  rozwiązanie  polecane  do
punktowego docisku,

 Typ ZK – z zakończeniem kulowym  - także polecane do docisku punktowego,

 Typ KD – z  elementem dociskowym zakończonym stopką wahliwą – rozwiązanie
polecane do zastosowań w miejscach, w których płaszczyzna elementu dociskanego
może  nie  być  prostopadła  do  osi  śruby,  lub  w  przypadku,  gdy  konieczne  jest
rozłożenie nacisku na większą powierzchnię.

Rys.2 Konstrukcja dźwigni nastawnej GN 306 wraz z różnymi elementami dociskowymi

Link do strony katalogowej opisywanego produktu:

Dźwignia nastawna z poduszką dociskową GN 306

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9887/4/77/rekojesci-nastawne/gn-306/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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