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Zestawy montażowe ułatwiające budowanie
konstrukcji z profili aluminiowych 

Piaseczno,  15  kwietnia  2015  r. –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych elementów maszyn,  wprowadziła  do  oferty  zestawy montażowe do profili
aluminiowych  ułatwiające  szybkie  budowanie  wszelkiego  typu  konstrukcji  maszyn
i urządzeń.  Zestawy  o  oznaczeniach  GN  965  i  GN  968  są  przeznaczone  do  dwóch
najpowszechniej stosowanych na rynku systemów profili aluminiowych z rowkami teowymi. 

Systemy  profili  aluminiowych  z  rowkami  teowymi  umożliwiają  szybkie  tworzenie
wszelkiego typu konstrukcji maszyn i urządzeń, jednak mocowanie dodatkowych elementów
do tych systemów może sprawiać  pewne trudności.  Rozmiary  i  rodzaje  śrub  mocujących
muszą być indywidualnie dopasowywane zarówno do profilu, jak i elementu mocowanego.
Stosowanie  gotowych  zestawów  montażowych  upraszcza  mocowanie  różnorodnych
elementów  maszyn  na  profilach  z  rowkami  teowymi.  Eliminuje  to  konieczność
każdorazowego kompletowania odpowiednich typów i rozmiarów śrub oraz nakrętek.

Rysunek 1: Zestawy montażowe do profili aluminiowych z rowkami teowymi



Seria  GN 965  –  dedykowana  do masywnego systemu  profili  o  wymiarach  30  i  40  mm,
z rowkami teowymi szerokości 6 i 8 mm (Rys. 1). W skład zestawu wchodzą: nakrętka GN
506 do rowków teowych oraz śruba o odpowiednich wymiarach i  kształcie  łba.  Nakrętka
może być wsuwana w rowek teowy zarówno od jednego z końców profilu, jak i wpinana
w dowolnym miejscu pomiędzy. Odpowiednie ukształtowanie nakrętki teowej w połączeniu
z elementem  sprężystym  (kulka/sprężyna  dociskowa)  umożliwiają  łatwą  instalację
i pozycjonowanie zestawu montażowego w rowku teowym profilu.

Rys.1. System profili kompatybilny z zestawami montażowymi GN 965

Seria GN 968 – dedykowana do systemu profili o wymiarach 30, 40 i 45 mm, z rowkami
teowymi szerokości 8 i 10 mm (Rys. 2). W skład zestawu wchodzą: nakrętka GN 505 do
rowków  teowych  oraz  śruba  o  odpowiednich  wymiarach  i  kształcie  łba.  Nakrętki  te
umożliwiają łatwą instalację i pozycjonowanie zestawu montażowego. Mogą być wpinane w
dowolnym miejscu rowka teowego. Montaż odbywa się poprzez włożenie nakrętki do rowka
i przekręcenie o ćwierć obrotu.

Rys.2. System profili kompatybilny z zestawami montażowymi GN 968

Dokładny  opis  zestawów  montażowych  GN  965  i  GN  968  wraz  z  zestawieniami
standardowych  elementów  ELESA+GANTER  oraz  kompatybilnych  profili  z  rowkami
teowymi,  na  których  mogą  być  zamocowane,  dostępne  są  na  kartach  katalogowych
poszczególnych zestawów montażowych.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Zestawy montażowe serii GN 965   
 Zestawy montażowe serii GN 968   

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9652/4/86/zestawy-montazowe-do-systemow-profili-30-40/gn-965/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9664/4/86/zestawy-montazowe-do-systemow-profili-30-40-45/gn-968/eg/


ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów
maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat fir-
my: ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, 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, funk-
cjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120
patentów i  ponad 25 nagród z  najbardziej  prestiżowych światowych  wystaw i konkursów
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.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dys-
trybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują
oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szyb-
ką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazy-
nu 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 prze-
czytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl
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