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Oskar wzornictwa dla uchwytów MPR ze
skłądaną rękojeścią

Piaseczno, 20 maja 2015 r. – Oferowane przez Elesa+Ganter Uchwyty MPR wyposażone
w samoczynnie składaną rękojeść otrzymały prestiżową nagrodę International Forum Design
Award  2015.  Nagroda  ta  przyznawana  jest  przez  niezależną,  międzynarodową  komisję,
w skład  której  wchodzi  wielu  sławnych  projektantów,  a  sam  konkurs  zaliczany  jest  do
najważniejszych na świecie.

Rys.1. Uchwyt z automatycznie składaną rękojeścią model MPR.

„Produkty  Elesa+Ganter  regularnie  zdobywają  ważne  nagrody  w  dziedzinie  wzornictwa
przemysłowego. Jest to możliwe, ponieważ, w naszym rozumieniu, najwyższa jakość to nie
tylko starannie wyselekcjonowane materiały połączone z dopracowaną konstrukcją, ale także
wysoka  ergonomia  i  estetyka  produktu.  Uchwyty  MPR to  drugi  po  uchwytach  ETH-AN
standardowy element Elesa+Ganter wyróżniony w tym roku przez Jury konkursu IF Design
Award 2015.” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor ds. Sprzedaży Elesa+Ganter Polska.



Uchwyty  MPR firmy  ELESA+GANTER  wyprodukowane  zostały  z  myślą  o  aplikacjach,
w których  występuje  ograniczona  przestrzeń  do  zabudowy.  Materiał,  z  którego  zostały
wykonane,  zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość  mechaniczną  podczas  podnoszenia  lub
ciągnięcia  za  uchwyt  (do  2400N),  środowiskową oraz  niską  masę.  Wbudowana  sprężyna
gwarantuje  samoczynny  powrót  rękojeści  do  wnętrza  korpusu.  Siła  sprężyny  została  tak
dobrana, aby rękojeść pozostawała złożona podczas drgań czy też przeciążeń. Jej odchylenie
o 90° do pozycji pracy odbywa się w ergonomiczny dla użytkownika sposób.

Korpus  oraz  część  chwytna  zostały  wykonane  zw  wzmocnionego  włóknem  szklanym
technopolimeru na bazie poliamidu (PA). Pozostałe elementy tj. sworzeń i sprężyna  ze stali
nierdzewnej.  Całość odporna jest na warunki atmosferyczne,  rozpuszczalniki,  oleje,  smary
oraz wiele innych czynników chemicznych. Zastosowanie poliamidu jako głównego elementu
konstrukcji uchwytu znacznie obniża jego masę, co jest szczególnie ważne we wszelkiego
typu aplikacjach mobilnych.

Montaż nagrodzonego uchwytu MPR odbywa się od zewnątrz za pomocą czterech śrub M4 
z łbem stożkowym. Taka konstrukcja pozwala zminimalizować grubość części wystającej 
poza obrys płaszczyzny montażu do zaledwie 3 mm.

Unikalny design w połączeniu z lekko zaokrąglonymi liniami zapewnia estetyczny wygląd, a
zarazem  ergonomiczny  i  pewny  chwyt.  Ponadto,  wykonanie  z  materiałów  odpornych  na
korozję rozszerza zakres możliwych zastosowań uchwytu. Do najbardziej popularnych należy
zaliczyć:

 zabudowy pojazdów,
 obudowy maszyn i urządzeń,
 metalowe meble,
 aplikacje o wymagających warunkach pracy.

Link do strony katalogowej ze szczegółowymi danymi technicznymi znajduje się poniżej:

 MPR         – Uchwyty ze składaną rękojeścią i sprężyną powrotną.  

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.

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9530/4/78/uchwyty-z-chowana-raczka-i-sprezyna-powrotna/mpr/eg/


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

 Dodatkowych informacji udziela:

Filip Granowski
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
tel: (+48) 22 737-70-47
fax (+48) 22 737-70-48
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