
 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Zawiasy z tworzywa  
- Seria CFAX oraz CFTX - 

Nowe zawiasy serii CFAX oraz CFTX, wprowadzone do oferty Elesa+Ganter są w całości 
wykonane z technopolimeru, włącznie ze sworzniem. Zostały zaprojektowane z myślą o 
zastosowaniach w maszynach i urządzeniach, w których nie można używać materiałów 
podatnych na korozję. Ponadto nowe zawiasy charakteryzują się wysoką wytrzymałością 
i niską masą własną. Ich dodatkowym i niewątpliwie ważnym atutem jest bardzo 
atrakcyjna cena. 

Zobacz karty katalogowe opisywanych produktów: 

• Karta katalogowa CFAX 
• Karta katalogowa CFTX 

 

Rys. 1. Zawias serii CFAX oraz CFTX 

Nowe serie zawiasów o oznaczeniu CFAX oraz CFTX wykonano ze wzmocnionego 
włóknami szklanymi technopolimeru na bazie poliamidu (PA) w czarnym kolorze. Bazują 
one na wcześniej już znanych modelach zawiasów – odpowiednio CFA oraz CFT. Cechą 
charakterystyczną dla nowych serii jest sworzeń obrotowy wykonany z technopolimeru na 
bazie żywicy acetalowej (POM) w kolorze czarnym. 

Zawiasy CFAX mogą pracować w zakresie obrotu maksymalnie do 215°. Występują w 
trzech standardowych wykonaniach (Rys. 2): 

– CFAX-B: niklowane, mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi 
– CFAX-SH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym 
– CFAX-CH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym 
 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cfax
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cftx
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cfa
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cft


 

Rys. 2. Dostępne warianty zawiasu CFAX 

Nowa seria zawiasów o oznaczeniu CFTX jest dostępna w dwóch standardowych 
wykonaniach (Rys. 3): 

– CFTX-SH: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym 
– CFTX-EH: otwory przelotowe pod śruby w łbem sześciokątnym (w gniazdo zawiasu 
można zamocować śrubę z łbem sześciokątnym lub nakrętkę sześciokątną) 

Zawiasy CFTX mogą pracować w zakresie obrotu maksymalnie do 200° pomiędzy 0° i -
20° oraz pomiędzy 0° i 180°. Należy pamiętać, żeby nie przekraczać maksymalnego kąta 
obrotu w celu zachowania wytrzymałości mechanicznej zawiasów. 

 

Rys. 3. Dostępne warianty zawiasu CFTX 

Opisywane zawiasy mogą pracować pod maksymalnym obciążeniem roboczym, przy 
zgięciu 90° odpowiednio CFAX.65 – 260 [N] natomiast CFTX.65 – 500 [N].  

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej: 

• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cftx 
• https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cfax 

 

 

 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cftx
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/zawiasy/seria/cfax


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 
 

 

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/
mailto:asasak@elesa-ganter.com.pl
http://www.elesa-ganter.pl/
http://www.elesa-ganter.info.pl/

