
 

 
 
 

MATERIAŁY PRASOWE 

Zestawy kołowe do pracy w wysokich 
temperaturach – seria RE.F7-N-HT 

Firma ELESA+GANTER wprowadziła do oferty zestawy kołowe odporne na działanie 
wysokiej temperatury. Nowa seria produktów nosi oznaczenie RE.F7-N-HT i jest 
szczególnie polecana do ręcznego przemieszczania maszyn, urządzeń lub wózków 
transportowych pracujących w pobliżu źródeł ciepła takich, jak np. piece. 
 

 

Rys 1. Koła jezdne RE.F7-N-HT 

Zestawy kołowe RE.F7-N-HT posiadają piastę wykonaną z duroplastu na bazie fenolu PF, 
który jest odporny na temperaturę do 300⁰ C. Dzięki połączeniu z obudową skrętną za 
pomocą płyty lub otworu montażowego istnieje możliwość zamocowania koła 
w większości konstrukcji wózków lub maszyn. Połączenie koła odpornego na wysokie 
temperatury z obudową ocynkowaną jest rekomendowane do zastosowań wymagających 
głównie odporności na wysokie temperatury. Natomiast w połączeniu z obudową 
nierdzewną (AISI 304) daje możliwość stosowania w środowiskach wymagających 
odporności na korozję. 



 

Rys 2. Zestawy kołowe RE.F7-N-HT i RE.F7-N-HT-SST – opcje montażu. 

Link do karty katalogowej: 

Koła RE.F7-N-HT – do pracy w wysokich temperaturach 

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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