
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Zestawy montażowe do wskaźników 
położenia  
 - Seria: GN 295 - 

Firma Elesa+Ganter wprowadziła do oferty zestawy montażowe umożliwiające 
zamontowanie wskaźników położenia DD na mechanizmach przesuwu. Nowy produkt 
pozwala na dokładne mierzenie przemieszczeń wspomnianych mechanizmów i ułatwia ich 
obsługę. 

Kliknij i zobacz kartę katalogową produktu GN 295 

 

Wskaźnik położenia serii DD, zamontowany poprzez zestaw montażowy GN 295 na 
mechanizmie przesuwu. 

Zestawy GN 295 są rekomendowane do mechanizmów przesuwu serii GN 291, GN 292, 
GN 293 oraz wskaźników serii „DD”. W zależności od modelu wskaźnika położenia 
w ofercie są dostępne dwie wersje zestawów montażowych (Rys. 1): 

– przeznaczone do cyfrowych wskaźników położenia DD52R / DD51 (Oznaczenie nr 1) 

– przeznaczone do elektronicznych wskaźników położenia DD52R-E / DD51-E 
(Oznaczenie nr 2) 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/laczniki-do-profili-i-mechanizmy-przesuwu/seria/gn-295


 

Rys.1.Wersje zestawu montażowego GN 295 

Zestaw montażowy zawiera stalowy, oksydowany na czarno wałek adaptujący oraz płytę 
oporową, wykonaną z aluminium anodowanego na czarno. Instalacja zestawu polega na 
zamocowaniu płyty oporowej oraz wałka adaptującego na mechanizmie przesuwu i 
zabezpieczeniu ich za pomocą śruby dociskowej. Dla mechanizmów przesuwu o średnicy 
Ø 60 mm przed zamontowaniem zestawu GN 295, należy zdjąć zaślepkę z tworzywa 
znajdującą się na końcu rury mechanizmu (Rys. 2). 

 

Rys.2.Instalacja zestawu montażowego GN 295 

Link do stron katalogowych znajdują się poniżej: 



• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/laczniki-do-profili-i-mechanizmy-
przesuwu/seria/gn-291\ 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/laczniki-do-profili-i-mechanizmy-
przesuwu/seria/gn-292 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/laczniki-do-profili-i-mechanizmy-
przesuwu/seria/gn-293 

• Elektroniczne wskaźniki położenia 

 

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 

Kontakt PR: 

Anna Sasak 
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 
tel: (+48) 22 737-70-47 
fax (+48) 22 737-70-48 
email: asasak@elesa-ganter.com.pl 
www.elesa-ganter.pl 
www.elesa-ganter.info.pl 
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