
 

 
 
 
 

MATERIAŁY PRASOWE 

Elementy antywibracyjne DVF do 
zastosowań w przemyśle 

spożywczym i medycznym 
Firma ELESA+GANTER wprowadziła do oferty nowy typ wibroizolatorów stożkowych 
o oznaczeniach DVF.6 i DVF.7. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów, w tym 
kauczuku silikonowego MVQ w kolorze szarym (RAL 7040), certyfikowanym zgodnie 
z FDA (U.S. Food and Drug Administration), nowe elementy mogą być montowane w 
maszynach i urządzeniach spożywczych, farmaceutycznych lub medycznych. Zadaniem 
wibroizolatorów jest minimalizowanie drgań pracujących maszyn i urządzeń oraz 
redukowanie hałasu. 

karta katalogowa – Wibroizolatory DVF.6 i DVF.7 

 

Rys. 1 Wibroizolatory DVF.6 i DVF.7 

Nowe wibroizolatory charakteryzują się dużą odpornością na korozję, mogą pracować w 
kontakcie z chemikaliami i w bardzo szerokim zakresie temperatur od +200oC do -50 
stopni Celsjusza. Standardem jest twardość 55 w skali Shore A, natomiast twardość 40 i 
70 są możliwe na zamówienie dla odpowiednich ilości. Nowe elementy wibroizolacyjne są 
dostępne w wersji DVF.6, t.j. z trzpieniem gwintowanym oraz DVF.7 z wtopką z otworem 
gwintowanym i znakomicie uzupełniają szeroką gamę wibroizolatorów wykonanych 
z gumy naturalnej NR o różnych kształtach i twardościach (Rys. 2) 

Wibroizolatory z gumy naturalnej NR 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-maszyn/seria/dvf-6-dvf-7
https://www.elesa-ganter.pl/szukaj/wibro


 

Rys. 2 Wibroizolatory z gumy naturalnej NR z serii DVA 

Zastosowane materiały pozwalają na użycie wibroizolatorów serii DVF w aplikacjach 
medycznych, farmaceutycznych lub spożywczych, nawet w bezpośrednim kontakcie 
z produktem spożywczym, do czego nie nadawały się dostępne dotychczas 
wibroizolatory. 

Inne artykuły na temat wibroizolatorów: 

• Wibroizolatory DVA 
• Nowe elementy antywibracyjne z serii DVB i DVC 
• Wibroizolacja maszyn – jak zapobiec negatywnemu wpływowi drgań? 

Redakcja: Elesa+Ganter Polska 

Informacje o pełnej ofercie ELESA + GANTER znajdują się na stronie: www.elesa-
ganter.pl 

Jeśli nie posiadasz katalogu w wersji papierowej – zamów 

Kontakt: 

Centrala: +48 22 737 70 47 

Pomoc techniczna: +48 887 420 800 

 

Kontakt PR: 

Anna Sasak 
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 
tel: (+48) 22 737-70-47 

http://info.elesa-ganter.pl/wibroizolatory-dva/
http://info.elesa-ganter.pl/nowe-elementy-antywibracyjne-seria-dvb-dvc/
http://info.elesa-ganter.pl/wibroizolacja-maszyn/
http://www.elesa-ganter.pl
http://www.elesa-ganter.pl
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/mn6/zamow-katalog/eg/


fax (+48) 22 737-70-48 
email: asasak@elesa-ganter.com.pl 
www.elesa-ganter.pl 
www.elesa-ganter.info.pl 

 
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 60 000 standardowych elementów i 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, funkcjonalność, 
innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad 180 patentów i zastrzeżonych 
wzorów oraz ponad 45 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkursów 
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 dystrybucją 
produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz 
najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną 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 

 

 

mailto:asasak@elesa-ganter.com.pl
http://www.elesa-ganter.pl/
http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stel/elesa/ganter/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/
http://www.elesa-ganter.pl/
http://www.elesa-ganter.info.pl/

