
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Prowadnice teleskopowe serii  
GN 1400 – GN 1460 odpowiednie do 

każdej aplikacji 
Firma Elesa+Ganter rozszerzyła ofertę prowadnic teleskopowych o nową gamę 
przeznaczoną do zastosowań uniwersalnych. Nowe prowadnice o oznaczeniach od GN 
1400 do GN 1460 uzupełniają dotychczasową ofertę o wykonania z walcowanej blachy, 
które posiadają szeroki zakres nośności (od 28 do 310 kg), dodatkowe funkcjonalności 
oraz dogodny dla klienta wybór materiałów. 

Elesa+Ganter oferowała dotychczas wyłącznie prowadnice liniowe i rolkowe (seria GN 
2402-GN 2428) wykonane z ulepszanych cieplnie materiałów o dużej precyzji 
i odporności na zużycie. Nowa gama prowadnic teleskopowych jest odpowiedzią na 
potrzeby klientów i umożliwia im zastosowanie tego typu elementów praktycznie w 
każdej aplikacji. 

 

 



Wysuw nowych prowadnic mieści się w zakresie od 300 do 1500 mm. Pojedyncza 
prowadnica składa się z dwóch, trzech lub czterech szyn, połączonych kulkowymi 
łożyskami liniowymi, osadzonymi w stalowych koszykach. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
istnieje możliwość częściowego wysuwu (min. 75%), pełnego (min. 100%) oraz 
powiększonego (min. 150% długości szyny zewnętrznej). Nowe prowadnice teleskopowe 
posiadają wiele dodatkowych opcji wyposażenia: 

– gumowe ograniczniki wysuwu oraz mechanizmy blokujące, 

– zamki w pozycji wysuniętej i zsuniętej, 

– mechanizmy samodomykające z lub bez amortyzatora, 

– funkcję rozłączania szyn. 

Możliwe są również inne wykonania specjalne wg. indywidualnych potrzeb klienta. 

Głównym przeznaczeniem tej serii prowadnic są różnego typu systemy szufladowe, 
w których dwie prowadnice pracują naprzeciw siebie w orientacji poziomej (patrz szkic 
poniżej). 

 

Nowe prowadnice są odpowiednie do zastosowań w wielu branżach przemysłu, takich jak: 

– budowa maszyn, 

– pojazdy specjalne, 

– zabudowy magazynowe, czy warsztatowe, 

– lotnictwo, 

– sektor medyczny oraz spożywczy (jako wykonanie standardowe, dostępne są tu 
prowadnice nierdzewne, zabezpieczone smarem zgodnym z FDA – Food and Drug 
Administration). 

Mimo szerokiego zakresu możliwych konfiguracji, prowadnice zostały zebrane w kilka 
norm, przedstawionych w przejrzysty sposób na osobnych kartach katalogowych. 
Zestawienie wszystkich modeli prowadnic ich parametrów technicznych i dostępnych 
funkcji w formie tabeli pozwala szybko wytypować odpowiednią prowadnicę. Również 
sposób przedstawienia otworów montażowych szyn jest bardzo jednoznaczny i czytelny 
dla użytkownika. 

Poniżej znajduje się link do stron obu serii prowadnic: 



• https://www.elesa-ganter.pl/szukaj/teleskopowe%20prowadnice 

jak również do poszczególnych teleskopowych prowadnic liniowych serii GN 14… : 

• GN 1400 – z częściowym wysuwem, obciążalność do 280 N 
• GN 1404 – częściowy wysuw, obciążalność do 780 N 
• GN 1410 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 510 N 
• GN 1412 – o pełnym wysuwie, z mechanizmem samodomykającym, obciążalność 

do 430 N 
• GN 1420 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 1290 N 
• GN 1422 – o pełnym wysuwie z mechanizmem samodomykającym, obciążalność 

do 1290 N 
• GN 1424 – o pełnym wysuwie z mechanizmem samodomykającym i 

amortyzatorem, obciążalność do 750 N 
• GN 1426 – z wysuwem w obu kierunkach, obciążalność do 1380 N 
• GN 1430 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 2120 N 
• GN 1432 – o pełnym wysuwie z mechanizmem samodomykającym, obciążalność 

do 2300 N 
• GN 1440 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 3100 N 
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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. 
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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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