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Pokrętła z łańcuchem zabezpieczającym 

– seria VCT-LP
Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
wprowadziła do oferty pokrętła z łańcuchem zabezpieczającym, dzięki któremu element może
być dodatkowo przymocowany do maszyny lub urządzenia. Rozwiązanie takie pozwala na
zabezpieczenie  pokrętła  przed  zgubieniem i  jest  szczególnie  przydatne  w przypadku jego
częstego montażu i demontażu. Nowy produkt powstał na bazie popularnego pokrętła  VCT,
które dodatkowo wyposażono w rowek umożliwiający przyczepienie łańcucha.

Rys.1 Pokrętło z łańcuchem zabezpieczającym VCT-LP

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7897/4/76/pokretla-z-wystepami-z-kolorowymi-zaslepkami-centralnymi/vct./eg/


W  nowych  pokrętłach  VCT-LP  zarówno  osadzony  w  rowku  pierścień  zatrzaskowy  jak
i przymocowany do niego łańcuch kulkowy są wykonane z wytrzymałego technopolimeru.
Oba elementy  połączono pierścieniem spiralnym ze stali  nierdzewnej.  Otwory montażowe
w zaczepach zostały dostosowane pod standardowe wkręty samogwintujące lub śruby z łbem
stożkowym.

Pokrętła  VCT-LP  zostały  przygotowane  w  dwóch  wariantach  ze  standardową  długością
łańcucha wynoszącą 200mm (Rys.2):

– wariant VCT-B-LP z mosiężną wtopką z przelotowym otworem gwintowanym (dla 
pokrętła średnicy 25 mm gwint nieprzelotowy),

– wariant VCT-p-LP ze stalowym, ocynkowanym trzpieniem gwintowanym ze sfazowanym 
płaskim czołem.

Rys.2 Dwa warianty pokręteł z łańcuchem zabezpieczającym VCT-B-LP i VCT-p-LP

Rozwiązanie zastosowane w pokrętłach VCT-LP mogą być w prosty sposób zaadapotowane
w innych elementach z oferty ELESA+GANTER. Wykonując rowek pod pierścień serii GN
111.6 w dowolnym pokrętle lub dźwigni, dodając łańcuch serii GN 111 lub linkę z serii GN
111.2 można  samodzielnie  stworzyć  produkt  z  zabezpieczeniem przed  zgubieniem.  Takie
kombinacje  mogą  znaleźć  szeroki  zakres  zastosowań  w  maszynach  i  urządzeniach
specjalistycznych gałęzi przemysłu takich jak spożywcza, farmaceutyczna i chemiczna. Mogą
również być wykorzystane w różnego typu sprzęcie mobilnym.

 Pokrętła z łańcuchem zabezpieczającym VCT-LP  
 Grupa elementów ustalających (z pierścieniami GN 111.6, łańcuchami GN 111 oraz   

linkami GN 111.2)
 Artykuł – Pierścień zabezpieczający serii GN 111.6  

http://info.elesa-ganter.pl/pierscien-zabezpieczajacy-gn-111-6/
http://www.elesa-ganter.pl/trzpienie_ustalajace.html
http://www.elesa-ganter.pl/trzpienie_ustalajace.html
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9928/4/76/-pokretla-z-la%C5%84cuchem-zabezpieczajacym/vct-lp/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9043/4/85/linki-zabezpieczajace/gn-111.2/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9043/4/85/linki-zabezpieczajace/gn-111.2/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/8034/4/85/la%C5%84cuchy-kulkowe/gn-111/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9815/4/85/pierscienie-zabezpieczajace/gn-111.6/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9815/4/85/pierscienie-zabezpieczajace/gn-111.6/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

 Dodatkowych informacji udziela:
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