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Dwururowe mechanizmy
przesuwu GN 491 i GN 492

z możliwością montażu
wskaźników położenia

Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
rozwinęła linię mechanizmów przesuwu o oznaczeniach GN 491 i GN 492, wprowadzając
trzy nowe typoszeregi wielkości  określane średnicą rur prowadzących:  Ø18, Ø40 oraz
Ø60. Dodatkową zmianą jest również znaczne uproszczenie montażu elektronicznych i
mechanicznych wskaźników położenia. 

Rys. 1: Mechanizm przesuwu serii GN 491 z zestawem montażowym GN 491.1 i 
wskaźnikiem DD51-E

„Ze  względu  na  liczne  zapytania  klientów  o  możliwość  łatwego  montażu  wskaźników
położenia na mechanizmie, zdecydowaliśmy się wprowadzić gotowe zestawy montażowe
pod wskaźnik. Rozwiązanie tego typu eliminuje konieczność produkowania mechanizmów
ze specjalnym czopem wału pod wskaźnik” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor ds.
Sprzedaży, Elesa+Ganter Polska. 

Gdy zachodzi potrzeba montażu wskaźnika położenia na mechanizmie tej serii, nie ma
już konieczności zamawiania specjalnego wykonania. Należy użyć mechanizmu przesuwu



i  dodatkowo  zestawu  montażowego  GN  491.1  pod  mechaniczny  lub  elektroniczny
wskaźnik  położenia.  Zestaw  składa  się  z  wałka  adaptującego,  wykonanego  ze  stali
oksydowanej na czarno oraz z płyty oporowej wykonanej z aluminium (jeśli wskaźnik ma
większą wysokość niż mechanizm).

Ry
s.2: Budowa i sposób montażu zestawów GN 491.1

Zaletą takiego rozwiązania jest uproszczenie doboru mechanizmów oraz wybór pomiędzy
wersjami standardowymi dostępnymi w magazynie. 

Pomimo  dostępności  wielu  standardowych  wersji  istnieje  możliwość  wyprodukowania
mechanizmów pod indywidualne wymagania klienta, nawet dla jednostkowych ilości.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Mechanizmy przesuwu GN 491  
 Mechanizmy przesuwu GN 492  
 Zestawy montażowe GN 491.1  

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9546/4/128/double-tube-linear-actuators/gn-491/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9949/4/128/installation-kits/gn-491.1/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9556/4/128/double-tube-linear-actuators/gn-492/eg/


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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