
INFORMACJA PRASOWA

Unifikacja kół ręcznych pełnych
serii VD.FP, VDO.FP i VDN.FP

Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
w odpowiedzi  na  potrzeby  zgłaszane  przez  klientów  przeprowadziła  unifikację  trzech
modeli kół ręcznych pełnych serii  VD.FP, VDO.FP oraz VDN.FP. Nowa seria kół będzie
wykonana  z  duroplastu  i  będzie  spełniać  wymagania  rozporządzenia  REACH.
Dotychczasowe oznaczenia zostaną zastąpione jednym: VDN.FP.

„Nieustannie  dążymy  do  tego,  by  oferta  Elesa+Ganter  odpowiadała  rosnącym
i zmieniającym się wymaganiom klientów. Dlatego cały czas pracujemy nad ulepszaniem
i optymalizacją dostarczanych przez nas elementów maszyn i  urządzeń.  Zunifikowane
koła  ręczne  pełne  serii  VDN.FP  są  najlepszym przykładem elastycznego podejścia  do
realnych potrzeb rynku związanych z popularyzacją nowoczesnych, trwalszych i bardziej
ekologicznych  materiałów.”  –  powiedział  Filip  Granowski,  Dyrektor  ds.  Sprzedaży,
Elesa+Ganter Polska.

Ry
s.1. Unifikowane koła ręczne (od lewej: VD.FP, VDO.FP, VDN.FP)

Dzięki  wprowadzonej  zmianie  nowy  model  kół  ręcznych  pełnych  będzie  wykonany
z nowocześniejszego, pozbawionego niebezpiecznych związków chemicznych tworzywa.
Zmiany obejmują także:

– zwiększenie grubości wieńca koła w miejscu, w którym jest mocowana rękojeść,

– zachowanie unikalnego designu: anodowany na mat aluminiowy pierścień, który jest
częścią wzoru patentowego, nagrodzonego IF Design Award,

– wprowadzenie  docelowo  wszystkich  modeli  i  wielkości  występujących
w dotychczasowych wykonaniach kół serii VD.FP oraz VDO.FP.



                  Tabela podsumowująca unifikację

Wykonania standardowe z otworem 
gładkim w tolerancji H7

VD.FP VDO.FP VDN.FP

Oksydowana stalowa piasta,

koło bez rękojeści.
VD.FP-A VDN.FP-A

Oksydowana stalowa piasta,

koło z rękojeścią obrotową.
VD.FP+I-A

VDN.FP+I-A (już
dostępne)

Oksydowana stalowa piasta,

koło z obrotową rękojeścią składaną.

VDN.FP+IR-A 
(już dostępne)

Oksydowana stalowa piasta,

koło z bezpieczną, obrotową rękojeścią 
składaną.

VDO.FP+IRS
VDN.FP+IRS-A 
(już dostępne)

Wykonania standardowe bez otworu VD.FP VDO.FP VDN.FP

Oksydowana stalowa piasta,

koło bez rękojeści.
VD.FP VDO.FP VDN.FP

Piasta ze stali nierdzewnej AISI 303,

koło bez rękojeści.
VD.FP-SST VDN.FP-SST

Oksydowana stalowa piasta,

koło z rękojeścią obrotową.
VD.FP+I VDO.FP+I VDN.FP+I

Piasta ze stali nierdzewnej AISI 303, VD.FP+I-SST VDN.FP+I-SST



koło z rękojeścią obrotową.

Oksydowana stalowa piasta,

koło z obrotową rękojeścią składaną.
VDO.FP+IR VDN.FP+IR

Dotychczasowe wersje kół serii VD.FP oraz VDO.FP będą dostępne do momentu 
wyczerpania zapasów i ich pełnego zastąpienia przez koła VDN.FP.

Link do karty katalogowej ze szczegółowymi danymi technicznymi znajdują się poniżej.

VDN.FP – Koła ręczne pełne

ELESA+GANTER®

ELESA+GANTER jest  spółką joint-venture,  stworzoną przez  dwóch liderów w branży
standardowych elementów maszyn: Elesa S.p.A (Monza, Milano, Italy) i  Otto Ganter
GmbH & Co. KG (Furtwangen, Germany).

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 standardowych elementów i części do maszyn i urzą-
dzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wyma-
gania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą ja-
kość, funkcjonalność,  innowacyjność, jak i  dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad
120 patentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkur-
sów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego 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.

Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów.

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 gwaran-
tują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonal-
ną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie
24h z magazynu 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
przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl

Kontakt PR:

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

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9575/4/75/kola-reczne-pelne/vdn.fp/eg/
http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stel/elesa/ganter/


email: asasak@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl

http://www.elesa-ganter.info.pl/
http://www.elesa-ganter.pl/
mailto:asasak@elesa-ganter.com.pl

	Unifikacja kół ręcznych pełnych serii VD.FP, VDO.FP i VDN.FP

