
INFORMACJA PRASOWA

Mini trzpienie ustalające z gałką
w kolorze czerwonym RAL 3000

- seria GN 822-RT –

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn roz-
szerzyła ofertę mini trzpieni o modele wyposażone w czerwoną gałkę. Kolor czerwony po-
zwala uwidocznić  element blokujący w wielu urządzeniach i  maszynach,  gdzie jest  to
szczególnie ważne. Nowe mini trzpienie noszą oznaczenie GN 822-RT i GN 822.1-RT. Są
polecane do urządzeń medycznych,  szpitalnych i  sanitarnych,  w zabudowach specjali-
stycznych pojazdów oraz w automatyce przemysłowej.

Rys.1 Trzpienie GN 822-RT i GN 822.1-RT z gałką radełkowaną w kolorze czerwonym RAL
3000.

Konstrukcja nowych mini trzpieni w wykonaniu RT bazuje na rozwiązaniu zastosowanemu
w modelu GN 822. Mechanizm blokady w pozycji odwiedzionej pozostaje ukryty pod gał-
ką przez cały czas użytkowania trzpienia. Dzięki temu zredukowano jego wysokość oraz
zabezpieczono przed wnikaniem zanieczyszczeń pomiędzy elementy konstrukcji. 

W przypadku trzpieni GN 822.1-RT głównym atutem jest ich wysokość. Odsłonięty, sze-
ściokątny  korpus  można  łatwo  dokręcić  za  pomocą  klucza.  Oba  trzpienie  występują
w wersjach bez blokady w pozycji odwiedzionej (wersja B) lub z blokadą (wersja C), przy
czym każda z nich jest dostępna w wykonaniu ST (stal ocynkowana/stal nierdzewna) lub
NI (stal nierdzewna). Czerwona gałka we wszystkich przypadkach jest wykonana z tech-
nopolimeru na bazie poliamidu.



Rys.2 Konstrukcja trzpieni GN 822-RT i GN 822.1-RT.

Karty katalogowe opisanych trzpieni ustalających:

 GN 822  
 GN 822.1  
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Informacje o pełnej ofercie ELESA + GANTER znajdują się na stronie:

 www.elesa-ganter.pl

Jeśli nie posiadasz katalogu w wersji papierowej – zamów
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Pomoc techniczna: +48 887 420 800

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.

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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