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Zawleczki sprężyste
seria GN 1024 oraz GN 1024-NI

Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, wprowa-
dziła do oferty zawleczki sprężyste o oznaczeniu GN 1024. Nowy produkt jest przezna-
czony do zabezpieczania sworzni i osi w maszynach i urządzeniach przed przesunięciem
osiowym. Zawleczki są także polecane do zabezpieczenia połączenia gwintowego przed
samoczynnym odkręcaniem nakrętek (np. nakrętek koronowych DIN 935). 

Rys. 1. Zawleczki sprężyste serii GN 1024 oraz GN 1024-NI

Zawleczki sprężyste GN 1024 są produkowane w dwóch wersjach materiałowych:  ST -
stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko oraz NI  - stal nierdzewna AISI 303. Ponad-
to dla każdej wersji materiałowej przewidziano dwa rodzaje zawleczek (rys2.):

– wykonanie E: z pojedynczym zwojem

– wykonanie D: z podwójnym zwojem

Zawleczki sprężyste GN 1024 oraz GN 1024 NI są dostępne w sześciu rozmiarach, wersja
E jest przeznaczona dla sworzni o średnicy od 8 do 30 mm natomiast wersja D pasuje do
sworzni o średnicy od 12 do 40 mm.



Rys. 2. Rodzaje zawleczek GN 1024 oraz GN 1024-NI

Zawleczki sprężyste typu D ze względu na podwójne uzwojenie mają bardziej płaską cha-
rakterystykę sprężyny, dzięki temu są łatwiejsze w montażu. Ponadto w przypadku po-
dwójnego uzwojenia istnieje możliwość zabezpieczenia zawleczki przed zgubieniem dzięki
możliwości zaczepienia linki mocującej z pierścieniem (np. GN 111.2).

Poniżej znajdują się linki do kart katalogowych opisanych produktów:

 Zawleczki sprężyste GN 1024-ST   
 Zawleczki sprężyste GN 1024-NI  
 Linki zabezpieczające GN 111.2   

ELESA+GANTER®

ELESA+GANTER jest  spółką joint-venture,  stworzoną przez  dwóch liderów w branży
standardowych elementów maszyn: Elesa S.p.A (Monza, Milano, Italy) i  Otto Ganter
GmbH & Co. KG (Furtwangen, Germany).

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 standardowych elementów i części do maszyn i urzą-
dzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wyma-
gania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą ja-
kość, funkcjonalność,  innowacyjność, jak i  dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad
120 patentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkur-
sów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego 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.

Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów.
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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 gwaran-
tują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonal-
ną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie
24h z magazynu 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
przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl
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