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Korek magnetyczny TMB
Nowość Elesa+Ganter

Firma Elesa+Ganter, lider w produkcji standardowych elementów maszyn, rozszerzyła ofertę
produktów zaliczanych do hydrauliki siłowej o korek magnetyczny o oznaczeniu TMB. Nowy
produkt  został  wyposażony  w  element  magnetyczny  o  dużej  sile  przyciągania,  który
wychwytuje  drobiny  metalu  w  oleju.  Korki  magnetyczne  są  szczególnie  polecane  do
stosowania w układach hydraulicznych, w których pracują szybko zużywające się części, np.
przekładnie zębate.

Rys. 1. Korek magnetyczny TMB

Korek magnetyczny o oznaczeniu TMB jest wykonany z anodowanego na czarno aluminium.
Z kolei wspomniany element magnetyczny to aluminiowo-niklowo-kobaltowy magnes trwały.
Na korpusie korka umieszczono grawerowany laserowo symbol graficzny oraz oznaczenie
„MAGNETIC” (magnetyczny).

Korki  magnetyczne  TMB  dostępne  są  w  wielu  wymiarach  gwintów  metrycznych  oraz
calowych.



Szczelność  korka  zapewnia  płaski  pierścień  uszczelniający,  który  w  zależności  od
temperatury pracy może być wykonany z:

– gumy syntetycznej NBR – maksymalna temperatura pracy 100 st. C

– gumy syntetycznej FKM – maksymalna temperatura pracy 180 st. C

Uszczelnienie  znajduje się w specjalnym rowku (Rys.  2),  dzięki  czemu możemy dokręcić
korek z dużym momentem, bez ryzyka przesunięcia, czy deformacji uszczelki. Daje to też
możliwość stosowania korka w układach pracujących pod dużym ciśnieniem.

Rys. 2. Korek magnetyczny TMB

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

Korek magnetyczny TMB

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

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9777/4/92/korki-magnetyczne/tmb./eg/


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

 Dodatkowych informacji udziela:
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