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Pokrętła z ograniczonym momentem siły
dokręcania – seria GN 3663

Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów  maszyn,
wprowadziła  do  oferty  nowy  typ  pokrętła  wyposażonego  w  mechanizm  ograniczający
maksymalny  moment  siły  dokręcania.  Nowy  produkt  nosi  oznaczenie  GN  3663  i  został
skonstruowany w taki sposób, by zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy przykręcane
lub zminimalizować ryzyko zerwania gwintu.

„Zasada  działania  nowego  pokrętła  serii  GN  3663  przypomina  działanie  klucza
dynamometrycznego.  Warto  jednak  pamiętać  o  tym,  że  nie  ma  tu  możliwości  regulacji
momentu.  Dajemy  jednak  Klientom  możliwość  wyboru  wariantu  pokrętła  o  ustalonym
maksymalnym momencie w zakresie od 0,7 do 5,5 Nm. Jeżeli podczas skręcania elementów
przekroczymy  wybrany  moment  siły,  specjalny  mechanizm  wbudowany  w  pokrętło
wysprzęgli  się  i  nie  pozwoli  na  mocniejsze  dokręcenie  pokrętła.”  –  powiedział  Filip
Granowski, Dyrektor ds. Sprzedaży Elesa+Ganter Polska, i dodał: „Dużą zaletą konstrukcji
nowego pokrętła  jest  trwałość  jego  mechanizmu.  Badania  przeprowadzone po wykonaniu
10000 cykli nie wykazały widocznych oznak zużycia, nie zmieniła się także ustalona wartość
momentu dokręcania.”

Pokrętło GN 3663 ze wstawką z gwintem wewnętrznym (po lewej) i gwintowanym trzpieniem 
(po prawej)



Korpus pokrętła wykonany jest z anodowanego na czarno aluminium i posiada tworzywową
pokrywę  osłaniającą  wewnętrzny  mechanizm.  Elementy  mechanizmu  oraz  wstawka
gwintowana wykonane są ze stali.

Pokrętło występuje w trzech wersjach: z trzpieniem gwintowanym, otworem gwintowanym
oraz  gładkim  otworem  w  tolerancji  H7.  Wersja  z  gładkim  otworem,  dzięki  możliwości
rozdzielenia  pokrętła  oraz  elementu  dokręcanego,  pozwala  na  samodzielne  wykonanie
połączenia o innym kształcie, czy wymiarach.

Budowa pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania model GN 3663

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Pokrętło z ograniczonym momentem dokręcenia GN 3663, wersja z trzpieniem gwin  -  
towanym

 Pokrętło z ograniczonym momentem dokręcenia GN 3663, wersja z otworem  

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/9873/4/76/torque-knurled-knob-screws/gn-3663/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9873/4/76/torque-knurled-knob-screws/gn-3663/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9872/4/76/torque-knurled-knobs/gn-3663/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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