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Zawiasy z regulacją siły otwarcia 

– seria GN 437
Nowość ELESA+GANTER

Piaseczno, 9 marca 2016 r. – Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych
elementów maszyn,  rozszerzyła ofertę  zawiasów o nowy model z regulacją  siły otwarcia.
Nowy produkt nosi oznaczenie GN 437. Jest przeznaczony do montażu w obudowach maszyn
i  urządzeń,  w  których  konieczna  jest  kontrola  ruchu  drzwiczek  lub  klap.  Dzięki
zastosowanym materiałom i rozwiązaniom technicznym zawiasy GN 437 cechują się długą
żywotnością.

„Zawiasy z regulacją siły otwarcia typu GN 437, to kolejne unikatowe rozwiązanie w grupie
elementów zabudowy.  Dodatkowa funkcjonalność pozwala przygotować drzwi do płynnej
pracy, a w sytuacji tego wymagającej, po odpowiedniej regulacji, zawias można zablokować
w żądanym położeniu  lub ustawić  tak,  aby jego otwarcie  wymagało  znacznej  siły.  Nowy
zawias to idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie na czas serwisu klapy lub drzwi muszą
pozostać  otwarte.”  –  powiedział  Filip  Granowski,  Dyrektor  ds.  Sprzedaży  Elesa+Ganter
Polska.

Rys. 1. Zawiasy z regulacją siły otwarcia GN 437



Zawiasy  GN  437  wykonane  są  w  formie  odlewu  cynkowego  ZD, pokrytego  żywicą
epoksydową  w  kolorze  czarnym  SW (RAL  9005)  lub  srebrnym  SR (RAL  9006)
wykończonym na mat.. Montaż odbywa się poprzez otwory pod śruby z łbem stożkowym.
Zawias dostępny jest w trzech rozmiarach 40x40mm, 50x50mm oraz 60x60mm.

Rys. 2. Budowa zawiasu GN 437

Płynna regulacja siły otwierania możliwa jest dzięki zastosowaniu zestawu przeciwstawnie
ułożonych  stożków  ciernych  ściskanych  śrubą  imbusową.  Duża  powierzchnia  tarcia  oraz
wytrzymałe  tworzywo  stożków  gwarantują  długą  żywotność  przy  praktycznie  stałej
sztywności.  Ze względu na kształt  oraz wstępne naprężenie  stożków ciernych,  zawias  nie
posiada żadnych luzów promieniowych i osiowych.

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej:

 http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9789/4/89/hinges/gn-437/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-

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9789/4/89/hinges/gn-437/eg/


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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