
INFORMACJA PRASOWA

Kołnierze gwintowane – seria GN 3490
Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
wprowadziła  do oferty  kołnierze  gwintowane o oznaczeniu  GN 3490.  Nowy produkt  jest
przeznaczony do montażu na profilach z rowkami teowymi. Może być jednak także używany
do  mocowania  części  na  innych  rodzajach  profili.  Kołnierze  gwintowane  GN  3490  są
szczególnie polecane do montażu stopek wahliwych i innych podobnych detali. Mogą także
stanowić dobre wzmocnienie dla elementów gwintowanych montowanych na konstrukcjach
cienkościennych.

Rys. 1 Kołnierz gwintowany GN 3490

Nowe kołnierze gwintowane (Rys. 1) są wykonane z odlewu stalowego w dwóch wariantach 
wykończenia:

 ocynkowane w pasywacji niebieskiej – oznaczenie ZB,
 ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005 – oznaczenie SW.



Kołnierze dostępne są w czterech rozmiarach,  tj.  z  otworami w zakresie  od M6 do M12.
Montaż  odbywa  się  poprzez  dwa  otwory  dostosowane  do  śrub  z  łbem  stożkowym.  Dla
ułatwienia  montażu  do  profili  aluminiowych  z  rowkami  teowymi  można  skorzystać
z gotowych  zestawów  montażowych  GN  965 lub  GN  968,  dedykowanych  do  dwóch
najpopularniejszych standardów profili.

Rys.2. Budowa oraz przykład montażu GN 3490

Linki do kart katalogowych znajdują się poniżej:

 kołnierze gwintowane GN 3490  
 zestawy montażowe GN 965  
  zestawy montażowe do profili GN 968 

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
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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

http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/
mailto:fg@elesa-ganter.com.pl
http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/

	Kołnierze gwintowane – seria GN 3490

