
 

 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Zamki z funkcją bezpieczeństwa – seria 
GN 115.9 

ELESA+GANTER uzupełniła serię zamków GN 115 o nowe wykonania z funkcją 
bezpieczeństwa – seria GN 115.9. Zamek wyposażono we wbudowaną blokadę 
zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji rygla. Zwolnienie blokady 
wymaga świadomego działania operatora (wciśnij-przekręć) oraz eliminuje możliwość 
zmiany pozycji rygla na skutek drgań. 

 

GN 115.9 – Schemat działania mechanizmu blokady 

Blokadę zamka zwalnia się poprzez wciśnięcie obsługiwanego elementu (pokrętło, 
dźwignia, klucz). Zakres obrotu rygla wynosi 90°, a mechanizm blokuje zamek w jego 
obu skrajnych położeniach. 

Zamki GN 115.9 są dostępne w wielu wariantach elementu obsługowego: 

• Typ RG: z pokrętłem radełkowanym GN 7336, 
• Typ KG: z pokrętłem motylkowym, 
• Typ HG: z dźwignią, 
• Typ DK: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym (DK7), 
• Typ VK7: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym A/F7, 
• Typ VK8: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym A/F8. 

Przykładowe wykonania zamków GN 115.9 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zamki/seria/GN-7336


 

Wszystkie elementy metalowe zamków GN 115.9 zostały wykonane ze stali ocynkowanej, 
natomiast tworzywowe rękojeści wykonane są z technopolimeru na bazie 
poliamidu. Zamki GN 115.9 są dostarczane z niezamontowanymi ryglami. 

Karta katalogowa opisywanego produktu: 

• zamki z funkcją bezpieczeństwa – seria GN 115.9 

Do zamków dostępne są również dodatkowe akcesoria: 

• Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 

• Klucze do zamków GN 119.2 

• Zaślepki ochronne GN 120 

• Uchwyty do zamków GN 120.1 

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 
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