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Zapięcia nastawne z blokadą
otwarcia  
- seria TFLS–

Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
wprowadziła do oferty zapięcie nastawne z blokadą otwarcia serii TFLS. Nowy produkt
bazuje na konstrukcji  ekonomicznego zapięcia TLF z mechanizmem regulacji  naciągu.
Nowością jest innowacyjne rozwiązanie blokady otwarcia. Dzięki unikatowej konstrukcji
zapięcia zatrzaskują się automatycznie, a do zwolnienia blokady konieczne jest świadome
działanie. Zapięcia nastawne TFLS są polecane do stosowania w miejscach narażonych na
drgania  i  wibracje  oraz  wszędzie  tam,  gdzie  konieczne  jest  wyeliminowanie
przypadkowego otwarcia.

Rys. 1: Zapięcie nastawne serii TLF (u góry) oraz TLFS

Zapięcie  serii  TLFS  (Rys.  2)  jest  zbudowane  z  czterech  podstawowych  elementów:
korpusu,  pętli  zaciskowej,  zaczepu  oraz  przycisku  blokującego.  Zapięcia  są  dostępne
w dwóch wykonaniach materiałowych – oznaczenie NH oznacza stal niklowaną, zaś SST



stal  nierdzewną  AISI  304.  W  obu  wariantach  przycisk  blokujący  jest  wykonany
z technopolimeru w kolorze czerwonym RAL 3000.

Rys.2 Budowa i wymiary zapięcia TLF oraz TLFS

Zapięcia  nastawne  TLF  oraz  TLFS  występują  w  jednym  rozmiarze.  Zakres  regulacji
odległości  pomiędzy  pętlą  zaciskową,  a  zaczepem  jest  możliwy  dzięki  zastosowaniu
trzpienia gwintowanego M6. Maksymalne obciążenie robocze dla modelu TLF i TLFS to
1500 N natomiast obciążenie niszczące to 2500 N.

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej:

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7632/4/91/zapiecia-nastawne/tlf./eg/

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-
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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
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