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Prowadnice liniowe – nowe systemy serii
GN 2402 – GN 2428

Nowość ELESA+GANTER

Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
wprowadziła  do oferty nową grupę produktów – prowadnice  z łożyskami  liniowymi oraz
prowadnice liniowe rolkowe. Nowe produkty pozwalają na tworzenie systemów liniowego
przemieszczania  maszyn  i  urządzeń  przemysłowych.  Charakteryzują  się  dużą  precyzją
wykonania  i  nośnością.  Typowymi  zastosowaniami  dla  nowych  prowadnic  liniowych
Elesa+Ganter są osłony ciężkich maszyn, systemy szufladowe w automatyzacji produkcji, jak
również  układy  dynamicznej  regulacji  głowic  i  innych  odpowiedzialnych  podzespołów
maszyn.

„Prowadnice  liniowe,  teleskopowe  prowadnice  liniowe  oraz  rolkowe  systemy  prowadnic
liniowych zostały skonstruowane z  myślą o ciężkich konstrukcjach przemysłowych,  gdzie
kluczowymi  czynnikami  są  niezawodność,  dokładność  oraz  jakość.  Bardzo  wysokie
parametry  pracy  zostały  uzyskane  dzięki  materiałom  wykorzystywanym  np.  do  budowy
łożysk takim,  jak  stal  ulepszona cieplnie  z  antykorozyjną  powłoką galwaniczną  o bardzo
niskim  współczynniku  tarcia.”  –  powiedział  Filip  Granowski,  Dyrektor  ds.  Sprzedaży
Elesa+Ganter Polska.

Rys. 1 Prowadnice liniowe – teleskopowe oraz systemy rolkowe



Prowadnice liniowe oraz teleskopowe prowadnice liniowe z łożyskami 
liniowymi

Pojedyncza prowadnica składa się z szyny, wózka oraz łożyska liniowego. Łożysko co do
zasady działania przypomina klasyczne łożysko toczne. Służy jednak do łożyskowania ruchu
liniowego,  nie  obrotowego.  Łożysko  prowadnic  liniowych  składa  się  z  kulek
rozmieszczonych  symetrycznie  w  koszyku  łożyskowym,  umieszczonym  pomiędzy  szyną
a wózkiem (Rys. 2).

Rys. 2 Budowa prowadnicy liniowej

W zależności od aplikacji możemy wyróżnić trzy główne typy prowadnic liniowych:

 z wózkiem wewnętrznym, gdzie zakres przemieszczenia wózka ograniczony jest dłu-
gością szyny prowadzącej,

 teleskopowe z wysuwem częściowym, gdzie wózek może wysuwać się poza szynę 
prowadzącą do połowy jego długości,



 teleskopowe z pełnym wysuwem, które powstały z połączenia dwóch prowadnic linio-
wych z wysuwem częściowym – wśród nich wyróżniamy trzy kolejne warianty kon-
strukcyjne: połączone profilem pośrednim, połączone szynami lub połączone wózkami

Rolkowe systemy prowadnic liniowych

System składa się z szyn rolkowych współpracujących z rolkami lub kompletnymi wózkami
rolkowymi.

Wózki rolkowe zbudowane są z trzech rolek, z czego dwie zewnętrze przenoszą obciążenia,
zaś środkowa umożliwia kasowanie luzów wewnątrz szyny. Ze względu na budowę wózka
wyróżniamy trzy warianty o różnym sposobie montażu (Rys. 3).



Rys. 3 Budowa wózka rolkowego- trzy różne typy

Szyny dzielą się na dwa typy: dedykowane do swobodnego, bądź stałego łożyskowania rolek
lub wózków. W przypadku łożyskowania stałego kontakt pomiędzy rolką i szyną występuje
w dwóch płaszczyznach, podczas gdy w wersji swobodnej w jednej płaszczyźnie. Łącząc obie
wersje  łożyskowania,  tworzymy  układ  rolkowych  prowadnic  liniowych,  umożliwiający
przede wszystkim kompensowanie błędów równoległości szyn (rys.4). Taki układ zapewnia
bardzo gładką i cichą pracę oraz wysokie prędkości przemieszczeń.



Rys. 4 Układ rolkowych prowadnic liniowych z kompensacją

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 GN 2402   system prowadnic liniowych
 GN 2404   Teleskopowe prowadnice liniowe
 GN 2406   Teleskopowe prowadnice liniowe
 GN 2408   Teleskopowe prowadnice liniowe
 GN 2410   Teleskopowe prowadnice liniowe
 GN 2422   Szyny rolkowych prowadnic liniowych
 GN 2424 Wózki rolkowe  
 GN 2424.1   Klucze do rolek
 GN 2426 Rolki/ Rolki mimośrodowe  
 GN 2428 Zgarniacze do wózków rokowych  

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/9780/4/83/prowadnice-liniowe/gn-2402/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9788/4/83/zgarniacze/gn-2428/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9787/4/83/rolki-rolki-mimosrodowe/gn-2426/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9793/4/83/klucze-do-rolek/gn-2424.1/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9786/4/83/wozki-rolkowe/gn-2424/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9785/4/83/szyny-rolkowych-prowadnic-liniowych/gn-2422/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9784/4/83/teleskopowe-prowadnice-liniowe/gn-2410/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9783/4/83/teleskopowe-prowadnice-liniowe/gn-2408/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9782/4/83/teleskopowe-prowadnice-liniowe/gn-2406/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9781/4/83/teleskopowe-prowadnice-liniowe/gn-2404/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
email: fg@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl
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