
 

 
 
 

MATERIAŁY PRASOWE 

Uchwyty rurowe z oryginalnym  

i ergonomicznym designem 
Elesa+Ganter oferuje szeroki zakres uchwytów rurowych, które poprzez indywidualne 
cechy, takie jak: kształt, rodzaj materiału, rozmiar lub kolor są w stanie sprostać 
wymaganiom większości aplikacji. Pierwotnym przeznaczeniem tego typu uchwytów były 
osłony maszyn i urządzeń przemysłowych. Jednak ze względu na ich uniwersalny 
charakter, znalazły również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu. Stąd też 
pojawiły się potrzeby atrakcyjniejszego designu lub bardziej modułowej konstrukcji, 
umożliwiającej dostosowanie uchwytu do indywidualnych potrzeb klienta. 

 

Rys. 1 Uchwyt GN 666.4 oraz M.1043. 

„Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji uchwytów rurowych. Naszym 
celem jest spełnianie najwyższych oczekiwań klientów, także tych dotyczących designu. 
Staramy się także, by estetyczne rozwiązania wchodziły na stałe do oferty elementów 
standardowych, dzięki czemu stają się łatwiej dostępne.” – powiedział Filip Granowski, 
Dyrektor Zarządzający Elesa+Ganter Polska. 

Przykładem takiego uchwytu może być model M.1043-HEI, który jest wyposażony we 
wsporniki z technopolimeru oraz profil rurowy z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym, dzięki czemu zapewnia wysoką oporność elektryczną. 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-666-4
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/m-1043-hei
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/m-1043-hei


 

Rys. 2 Uchwyt M.1043-HEI 

Praktycznie każdy z oferty uchwytów rurowych Elesa+Ganter może być dostarczony w 
innym kolorze oraz spersonalizowany, dzięki naniesieniu dowolnego znaku/napisu 
metodą tampodruku lub grawerowania laserowego. 

 

Rys. 3 Uchwyty ETH. 

Uchwyty rurowe Elesa+Ganter są dostępne ze wspornikami wykonanymi z 
technopolimeru lub metalu oraz z profilami (średnica od 20 mm do 35 mm) ze stali 
nierdzewnej, aluminium anodowanego lub pokrytego warstwą żywicy epoksydowej. Część 
modeli posiada specjalny system mocowania profilu we wsporniku, który zapobiega 
obracaniu się. Cecha ta poprawia komfort użytkowania oraz wpływa pozytywnie na 
bezpieczeństwo i pewny chwyt. Wersje uchwytów rurowych bez wsporników (budowa 
monolityczna) są wykonane z pręta lub profilu zamkniętego i są dostępne w wersji 
prostej lub odgiętej (np. GN 426.1). 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/m-1043-hei
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/eth
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-426-1


 

Rys. 4 Uchwyt GN 426.1 oraz GN 334.1. 

Dopełnieniem linii uchwytów rurowych są modele oparte na profilach owalnych, które 
gwarantują bardzo dużą sztywność podczas użytkowania. 

 

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 

 

 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-426-1
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-334-1
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/

