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5

9 10 11 12
Juntas/Terminais  
rotulares

Junta cardan

Terminal rotular

Terminal rotular angular

Dobradiças  

Dobradiça plástica

Dobradiça metálica

Elementos de máquina  

Parafuso com terminal

Porca “T”

Anéis e arruelas

Esferas transportadoras

Alavanca de travamento

Parafuso olhal

Elementos de  
nivelamento/Esteiras 
transportadoras 

Pé nivelador base plástica

Pé nivelador base metálica

Terminal de encaixe

Componentes para esteira

Suporte para sensor

1 2 3 4
Elementos de 
movimentação

Volante com raio

Volante fechado

Volante com cabo

Manivela com cabo

Manípulos de aperto  

Manípulo

Manípulo estrela

Manípulo de aperto

Porca

Manípulos de fixação 

Manípulo trava

Manípulo de fixação

Alças/puxadores 

Puxador inclinado

Puxador de segurança

Puxador embutido

Puxador tubular

17
Rodízios e rodas 

Roda em poliuretano injetado 
Roda com núcleo metálico 
Roda monolítica

Roda em borracha

18
Ímãs 
 
Ímã plano

Ímã haste

Ímã tipo botão/Ímã em “U”

Índice geral
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Fechaduras

Fechadura com chave

Fechadura com manípulo

Haste de fechamento

Puxador com dispositivo de

bloqueio

14 15
Sistemas de fixação 
para tubos 

Conector para dois tubos

Conector articulável

Atuador linear

Grampos 

Grampo pneumático

Grampo com pino

Grampo tensor

Parafuso de fixação 

Acessórios para 
sistemas hidráulicos 

Bujão

Tampa de respiro

Visor indicador de nível

Indicador de nível de coluna

5 6 7 8
Elementos para  
regulagem  

Manípulo de regulagem

Alavanca de regulagem

Unidade de deslizamento

ajustável

Indicadores de posição 

Indicador gravitacional

Indicador mecânico

Volantes/manípulos

Indicador digital de posição 

Elementos de 
indexação 

Indexador com pino

Indexador com alça

Pino posicionador

Indexador com esfera e mola

Pino com trava

Cabos fixos, giratórios 
e retráteis 

Cabo em “T”

Manípulo esférico

Cabo fixo

Cabo giratório

Cabo retrátil

Dobradiças  

Dobradiça plástica

Dobradiça metálica

Alças/puxadores 

Puxador inclinado

Puxador de segurança

Puxador embutido

Puxador tubular
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Elesa + Ganter

Diferenciais

•	 experiência	tecnológica	das	duas	empresas

•	 inovação	aliada	a	décadas	de	experiência

•	 design	único

•	 vasta	gama	de	elementos	de	máquina	standard,	
orientada pela demanda do mercado

•	 rede	de	distribuição	mundial

•	 plena	disponibilidade	de	estoque	com	rápida	
entrega

•	 soluções	customizadas

•	 serviço	perfeito	incluindo	assistência	técnica

O	design	original	é	uma	das	mais	relevantes	características	dos	produtos	ELESA+GANTER,	provenientes	da	
combinação de uma completa pesquisa ergonômica com um design arrojado. Os produtos são protegidos por mais 
de	150	patentes	internacionais,	selecionados	e	premiados	pelos	mais	prestigiados	júris	internacionais	da	indústria	
do	design,	como	“International	Forum	Design”	Hannover	(Alemanha),	“Design	Center”	Stuttgart	(Alemanha),	
“Compasso	d’Oro”	Milão	(Itália)	e	“Fluidtrans	Compomac”	Milão	(Itália),	Good	Design	Award	(Japão).

�������
������
�����

����

ELESA+GANTER® é uma parceria comercial entre duas 
empresas líderes mundiais de elementos de máquina 
standard:	Elesa	S.p.A	(Monza,	Milão,	Itália)	e	Otto	Ganter	
GmbH	&	Co.	KG	(Furtwangen,	Alemanha).	ELESA®	
(fundada	em	1941)	e	OTTO	GANTER	(fundada	em	1894)	
têm	cooperado	por	mais	de	35	anos	para	criar	sinergias	
e desenvolver produtos que estejam em harmonia com 
o	mercado.	Em	1995	as	duas	empresas	estabeleceram	a	
rede comum de venda ELESA+GANTER® para oferecer 
a mais vasta gama de elementos de máquina standard 
com	design	único,	serviço	perfeito	e	com	agilidade	para	
criar	soluções	customizadas	especiais	em	curto	espaço	de	
tempo.

A parceria comercial deu seus primeiros passos no 
mercado do leste europeu e hoje abrange mais de  
35	países.	

A fim de criar um relacionamento mais próximo com 
os	clientes,	filiais	ELESA+GANTER	foram	fundadas:	
ELESA+GANTER	Áustria,	ELESA+GANTER	Iberica	(Espanha),	
ELESA+GANTER	Polska	(Polônia),	ELESA+GANTER	China,	
ELESA+GANTER	CZ	(República	Tcheca)	e	recentemente	
ELESA+GANTER Índia.

Um	estoque	completo	de	produtos,	pessoal	treinado	e	um	
serviço suplementar de usinagem interagem para oferecer 
um serviço de acordo com as exigentes necessidades 
dos clientes. A Elesa+Ganter atende a quase todas as 
necessidades para elementos metálicos e plásticos. 

Graças ao estreito vínculo entre os instruídos engenheiros 
da	ELESA	e	GANTER,	soluções	técnicas	especiais	podem	
ser	desenvolvidas	focando	o	design,	desempenho	e	
qualidade industrial.

Um	software	ERP	gerencia	e	controla	todos	os	passos	na	
produção,	logística	e	escritório.	Plena	disponibilidade	de	
estoque assegura uma entrega veloz dos produtos.
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Elesa+Ganter Austria GmbH

Elesa-Ganter Iberica S.L. (Spain)

Elesa+Ganter Polska Sp. zo.o. (Poland)

Elesa+Ganter China Ltd.

Elesa+Ganter Czech Republic Elesa+Ganter Índia

Elementos de máquina standard pelo mundo

FERRAMENTA PARA 
PROJETISTAS
ELESA+GANTER 
sempre atenta às 
necessidades dos 
projetistas disponibiliza 
um catálogo em DVD 
com desenhos em CAD 
2D	e	3D	de	todos	os	
produtos.

www.elesa-ganter.com

Índice geral

REDE MUNDIAL DE VENDAS

Europa

Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, 

República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 

Alemanha, Grã-Bretanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Holanda, 

Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia

Ásia

China, Índia, Indonésia, Israel, Japão, Singapura, Coréia do 

Sul, Taiwan, Tailândia

África

África do Sul

Oceania

Austrália, Nova Zelândia

América

Argentina, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos
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Elesa

Após mais de 70 anos  de liderança na criação e 
fabricação de elementos de máquina para a indústria 
mecânica,	compostos	de	uma	ampla	variedade	de	
materiais	plásticos,	a	ELESA	se	torna	a	referência	para	
desenhistas	e	projetistas.	31	prêmios	internacionais	
de	design	ao	longo	dos	últimos	30	anos	provam	que	
a	cultura	empresarial	está	focada	na	tendência	do	
design e nas características ergonômicas dos produtos. 
As	instalações	industriais	com	unidades	de	produção	
automatizadas assim como um vasto estoque de 
produtos,	garantem	o	alto	nível	dos	serviços	e	uma	

rápida distribuição através de uma rede comercial 
mundial.	A	competência	no	setor	de	pesquisa	e	
desenvolvimento bem como testes laboratoriais permitem 
converter	as	exigências	dos	clientes	em	soluções	
personalizadas,	que	se	somam	a	oferta	da	mais	ampla	
gama de elementos standards disponíveis no mercado. 
A	certificação	ISO	14001	da	ELESA	mostra	o	firme	
comprometimento com o meio ambiente.

ELESA	–	ERGOSTYLE	–																			–		ELESA-CLAYTON
são marcas registradas da Elesa S.p.A.

ISO 9001
Cert. no. FM 23747

ISO 14001
Cert. no. EMS 518430 Elesa USA Corporation Elesa Scandinavia AB

Elesa France S.A.

Elesa (UK) Ltd.

Pesquisa e desenvolvimento – Laboratório de testes

Centro de logística

Unidade produtiva automatizada

Sede da ELESA – Monza (Milão) Itália
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Ganter

Por	mais	de	100	anos,	a	Ganter	tem	projetado	e	
fabricado elementos de máquina standard produzidos 
com	uma	vasta	variedade	de	materiais	metálicos,	
aplicando métodos únicos de fabricação assim como 
exclusivos tratamentos de superfície. Porque a Ganter 
é o fornecedor de elementos para o setor industrial 
mais escolhido em todo o mundo? Combinamos o 
vasto conhecimento das necessidades dos engenheiros 
mecânicos com a habilidade na exata necessidade que o 
projeto de máquinas exige. Mantemos uma vasta gama 
de produtos e oferecemos aos clientes um excelente 

serviço	de	apoio.	A	Ganter	orgulha-se	em	estabelecer	
a solicitação do cliente como objetivo primordial de 
sua	filosofia	empresarial,	demonstrada,	por	exemplo,	
pela capacidade de projetar e fabricar produtos especiais 
para	necessidades	específicas	dos	clientes,	ou	pelo	
armazém automatizado que permite pronta entrega dos 
produtos. Não existe um limite mínimo para ordens dos 
itens. Podemos também atender parcialmente grandes 
pedidos,	conforme	as	necessidades	do	sistema	just-in-
time.

Para encomendas 
personalizadas, nosso 
centro de serviço configura 
itens individuais ou uma 
combinação de produtos 
para atender necessidades 
específicas relacionadas à 
modelo e finalidade.

Sede da GANTER – Furtwangen, Alemanha Pintura a pó automatizada

Sistema de alimentação robotizado Almoxarifado totalmente automatizado
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Itens de elevada performance

PARA APERTOS COM SEGURANÇA 
A linha SOFT é constituída de cabos ou 
manípulos de aperto bem como manípulos de 
dois volumes ou alças. Normalmente conhecidos 
como	Soft-touch,	estes	novos	elementos	foram	
desenvolvidos pelo departamento de pesquisas 
e testes da Elesa+Ganter para serem utilizados em 
máquinas e equipamentos que exigem freqüente 

ação	de	aperto	ou	aplicações	sujeitas	a	elevados	esforços.	Os	
produtos SOFT se caracterizam principalmente por garantir ação de 
aperto	segura,	estável	e	cômoda	para	a	mão	do	operador	já	que	
aumentam	a	aderência	e	absorvem	as	vibrações.	Empregados	ainda	
na	presença	de	condições	ambientais	pouco	favoráveis	como	calor,	
frio,	graxas,	ambientes	secos	ou	úmidos.

Projetado para:
•	 Equipamentos	para	portadores	de	defi	ciência
•	 Instrumentos	de	alta	precisão
•	 Equipamentos	para	academias
•	 Jardinagem	e	em	condições	climáticas	adversas

BRANCO CONTRA SUJEIRA 
Manípulos industriais de aperto ou com alavanca 
na	cor	branca	RAL	9002	com	acabamento	
brilhante que proporcionam fácil limpeza. 
Insertos	metálicos	em	aço	inoxidável	AISI	303	
em conformidade com as mais rigorosas leis 
sanitárias. Forma compacta e livre de cavidades 
para	evitar	qualquer	depósito	de	resíduo,	pó	

ou sujeira. Estas são as principais características funcionais da 
linha CLEAN da Elesa+Ganter somadas ao moderno design e alto 
desempenho.

Projetado para:
•	Equipamento	hospitalar	e	médico
•	Centro	cirúrgico
•	Acessórios	hospitalares

PRODUTOS EM AÇO INOXIDÁVEL
A	alta	resistência	à	corrosão	do	aço	inoxidável	
faz dele um dos materiais mais solicitados em 
muitos setores da indústria. A gama de produtos 
Elesa+Ganter compreende uma vasta diversidade 
de	produtos	inoxidáveis,	presentes	em	todos	
os	grupos	de	produtos,	desde	elementos	
inteiramente fabricados em aço inox até produtos 

plásticos com insertos antioxidantes. Os materiais usados são 
AISI303,	AISI304	e	AISI316,	resistentes	a	oxidação,	ácidos	
e temperaturas elevadas dependendo da sua liga.

Projetado para:
•	 	Indústria	alimentícia,	indústria	química,	equipamentos	médicos,	
condições	climáticas	e	atmosféricas	severas	ou	substâncias	
agressivas.

PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA 
Os produtos da linha SAN impedem o 
depósito de organismos indesejados como 
micróbios,	bactérias,	fungos	e	mofo	que	são	
as	principais	causas	de	odores	desagradáveis,	
manchas,	degradação	e	formação	de	biofi	lme	
em	superfícies,	inclusive	atuam	como	agente	
de prevenção contra a reprodução de tais 

organismos.	Assim,	uma	ação	higiênica	é	garantida	mesmo	após	
vários ciclos de limpeza em altas temperaturas com sabão e 
solventes por um longo período.
Esses produtos são fabricados em um termoplástico especial 
contendo	aditivos	antimicrobianos	(uma	mistura	de	íons	de	prata	
com	base	cerâmica	inorgânica).	Esse	material	é	livre	de	qualquer	
agente	químico	ofensivo	que	possa	depositar-se	nas	mãos	do	
operador.

Projetado para:
•	 Equipamento	hospitalar	e	médico
•	 Equipamentos	para	portadores	de	defi	ciência
•	 Máquinas	para	indústria	farmacêutica	e	de	alimentos
•	 Equipamentos	para	self-service	e	locais	públicos

AÇÃO ANTIESTÁTICA 
O	termoplástico	condutor	(ESD-C	Electrostatic	
Discharge	Conductive)	previne	a	transmissão	
de descargas eletrostáticas entre corpos com 
diferentes potenciais elétricos. A linha de 
elementos antiestáticos é apropriada para EPA – 
ESD	PROTECTED	AREAS	(área	com	proteção	de	
descarga	eletrostática)	onde	os	componentes	que	
são sensíveis a descargas eletrostáticas devem ser 

controlados	para	evitar	o	mínimo	de	risco	de	danos.	A	marca	ESD-C	
impressa na superfície de cada elemento identifi ca a característica 
antiestática	segundo	especifi	cações	EN100015/1	e	IEC61340-5-1.

Projetado para:
•	 Linha	de	montagem	de	componentes	eletrônicos
•	 Área	com	proteção	de	descarga	eletrostática	(EPA)

INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO PARA 
APLICAÇÕES ESPECIAIS
A ampla gama de indicadores de nível de óleo 
Elesa+Ganter	oferece	soluções	para	aplicações	
que	exigem	características	específi	cas,	como	
por	exemplo,	altas	temperaturas,	altas	cargas	
de	pressão	ou	substâncias	agressivas.	O	desen-
volvimento mais recente é um indicador de nível 
que pode ser usado em ambientes com atmosfera 
explosiva.

Projetado para:
•	 Produtos	industriais	como	caixas	de	redução,	utilizados	em		
	 aplicações	onde	os	componentes	devem	cumprir	com	as		
 diretrizes ATEX.

controlados	para	evitar	o	mínimo	de	risco	de	danos.	A	marca	ESD-C	

plásticos com insertos antioxidantes. Os materiais usados são 
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O melhor da Ergonomia  
e Design

Soluções Customizadas

A GAMA ERGOSTYLE®

Concebido	para	uma	ampla	gama	de	aplicações,	típico	de	novos	
segmentos	de	mercado,	os	elementos	Ergostyle® são destinados 
para	equipamentos	médicos	e	hospitalares,	acessórios	para	
laboratórios,	mobília	para	escritório,	equipamento	de	lazer	e	
desportivo,	e,	geralmente,	onde	a	estética	e	a	facilidade	são	
requisitos fundamentais para o sucesso de mercado de um produto. 
Uma	característica	básica	de	novos	elementos,	além	de	uma	função	
ergonômica	perfeita,	é	agregar	qualidade	e	valor	ao	equipamento	
projetado.

DESIGN ERGONÔMICO 
Acreditamos que um bom design deve começar com uma profunda 
compreensão	das	funções	do	produto,	que	no	nosso	caso	significa	
levar em conta todo o conjunto de movimentos envolvidos em cada 
operação	de	abertura	e	fechamento,	fixação,	ajuste,	regulagem,	
movimentação,	bem	como	a	avaliação	para	cada	um	deles	no	
que tange a interação homem X máquina durante o período de 
utilização do elemento de controle.
Os	produtos	da	linha	Ergostyle® não são simplesmente projetados 
para	uma	boa	aparência	e	um	encaixe	confortável	para	as	mãos,	
mas também para tornar mais fácil à vida do operador por todo  
o tempo de uso e manter isso durante toda a vida útil para a qual  
o objeto foi projetado.
Desta	forma,	não	é	nenhum	milagre	que	em	sua	primeira	aparição	 
a	linha	Ergostyle® obteve vários reconhecimentos de nível mundial.

A ELESA+GANTER oferece a mais vasta gama de elementos de 
máquina	standard	do	mundo.	Além	disso,	versões	especiais	
customizadas	e	soluções	técnicas	são	oferecidas	aos	clientes	devido	
a uma crescente demanda da indústria.

O	Know-How	da	Elesa+Ganter	em	fabricação,	assim	como	flexível	
e	focada	no	cliente,	permite	responder	rápida	e	eficientemente,	
mesmo	em	termos	de	custo,	as	solicitações	que	não	são	padrões.	
Isto se aplica quando se trata de novos projetos e desenhos 
especiais,	graças	à	alta	tecnologia	das	máquinas	e	diversidade	nas	
técnicas produtivas.

Isto	é	onde	você	vai	encontrar	uma	seleção	de	itens	para	atender	 
a sua necessidade específica.
Contate-nos,	quase	tudo	pode	ser	feito.

FORMATOS ESPECIAIS
Dimensões,	roscas.

CORES ESPECIAIS
Quase todos os elementos podem ser produzidos em quase todas 
as cores.

TRATAMENTOS SUPERFICIAIS ESPECIAIS
Pintura em pó

ACABAMENTOS
Zincado,	Niquelado,	Cromado,	Anodizado.

GRAVAÇÕES ESPECIAIS*
Logotipos,	Indicações,	Elementos	gráficos,	Sinais.

* Este tipo de personalização é gravado com laser de alta precisão

Não	deixe	de	vê-los:	uma	pequena	e	discreta	marca,	fazendo	um	
mundo de diferença.

®
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Os	produtos	ELESA	e	GANTER	têm	todos	os	seus	direitos	reservados	de	acordo	com	a	lei.	Sempre	mencionar	a	fonte	quando	reproduzir	nossas	informações.

Catálogo completo em www.elesa-ganter.com

Volante com raios

Material	termoplástico	(PP),
preto	fosco,	cubo
em aço oxidado preto
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório 
ou cabo retrátil
Diâmetros	80	a	375	mm

Volante com raios

Material	alumínio,
usinado e polido
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório 
ou cabo retrátil
Diâmetros 125 a 250 mm

Volante com raios

Material ferro fundido ou
alumínio
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório 
ou cabo fixo
Diâmetros	80	a	500	mm

Volante em aço 
inoxidável com raios

Material aço inoxidável
estampado,	jateado,
cubo central soldado
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório 
Diâmetros	160	a	400	mm

Volante fechado

Material	termoplástico	(PP),
preto	fosco,	cubo	em
aço oxidado preto
Construção	sem	cabo,
com	cabo	giratório,	cabo	
retrátil ou cabo retrátil de 
segurança
Diâmetros	80	a	300	mm

Volante fechado

Material	termoplástico	(PP),
cinza-preto	fosco,	tampa
colorida,	cubo	em	aço	oxidado	
preto
Construção com cabo 
giratório ou cabo retrátil
Diâmetros 125 a 175 mm

Volante fechado

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	tampa	colorida,	
cubo em aço oxidado preto
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório 
ou cabo retrátil
Diâmetros 100 a 200 mm

Volante fechado

Material baquelite preto
polido,	cubo	central	em	aço
oxidado preto ou aço 
inoxidável
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório
Diâmetros	50	a	350	mm

Volante fechado

Material baquelite preto 
polido,	cubo	central	em	aço	
oxidado preto
Construção	sem	cabo,
com	cabo	giratório,	cabo	
retrátil ou cabo retrátil de 
segurança
Diâmetros 100 a 250 mm

Volante Design 
Ergostyle®

Material	termoplástico	(PP),
preto	fosco,	cubo	em	aço	
oxidado preto
Construção com cabo 
giratório ou cabo retrátil
Diâmetro	350	mm

Volante fechado

Material	alumínio,	revestido
com resina epóxi cor preta
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório
Diâmetros	80	a	250	mm

Volante fechado de 
segurança

Material	alumínio,	revestido	
com	resina	epóxi	cor	preta,	
borda polida
Construção	sem	cabo,
com cabo giratório
Diâmetros	140	a	160	mm

Manivela com cabo

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	cubo	em	aço	
oxidado preto
Construção com cabo 
giratório ou cabo retrátil
Dimensões 50 a 210 mm

Manivela com cabo

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	cubo	em	aço	
oxidado preto
Construção com cabo 
giratório ou cabo retrátil
Dimensões	50	a	160	mm

Manivela com cabo

Material	alumínio,	revestido
com resina epóxi cor preta
Construção com cabo 
giratório ou cabo retrátil
Diâmetros	50	a	160	mm

Manivela com cabo

Material	alumínio,	revestido
com resina epóxi cor preta
Construção com cabo
retrátil	(baquelite	preto	polido)
Diâmetros	80	a	125	mm

Manivela com cabo

Material	ferro	fundido,	
revestido com resina epóxi 
cor preta  
Construção com cabo 
giratório ou cabo fixo 
(em	aço,	polido)
Diâmetros	63	a	315	mm

Manivela com cabo

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	tampa	colorida,
cubo em aço oxidado preto
Construção com cabo 
giratório ou cabo retrátil
Dimensões 100 a 125 mm

VRTP. VDT. MT-AS

GN 322 VD.FP MT-AT

DIN 950 VDO.FP GN 471

GN 227.2 EMW GN 472.3

VDS. GN 323 DIN 468

ESW+I GN 321.6 EKH.

1 Elementos de movimentação
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Catálogo completo em www.elesa-ganter.com

Manípulo com três 
braços

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea	em
aço	oxidado	preto,	aço
inoxidável ou latão; rosca
macho em aço zincado
Diâmetros	63	a	130	mm

Manípulo de aperto

Material	termoplástico	(PP),
preto	fosco,	tampa	colorida
Construção furo ou rosca
fêmea	em	aço	oxidado	preto
ou	latão,	rosca	macho	em	aço	
acabamento zincado
Diâmetros	25	a	95	mm

Manípulo de aperto 
versão SOFT

Material	termoplástico	(PP),
revestido com elastômero
preto	macio,	tampa	colorida
Construção	rosca	fêmea	em
latão,	rosca	macho	em	aço
acabamento zincado
Diâmetros	43	a	53	mm

Manípulo de aperto

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea	em
latão	ou	aço	inoxidável,	rosca
macho em aço inoxidável ou
em aço acabamento zincado
Diâmetros	32	a	60	mm

Manípulo de aperto 
de montagem rápida

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção furo quadrado
para	encaixe,	travamento
através de anel elástico
Diâmetros	50	a	63	mm

Manípulo de aperto

Material	aço	inoxidável,	
jateado ou polido
Construção	furo	cego,
rosca	fêmea	ou	rosca	fêmea	
passante
Diâmetros	40	a	60	mm

Manípulo estrela

Material ferro fundido
ou alumínio
Construção furo cego
ou	passante,	rosca	fêmea
ou	rosca	fêmea	passante
Diâmetros	32	a	100	mm

Manípulo de aperto

Material ferro fundido
ou alumínio
Construção furo cego
ou	passante,	rosca	fêmea
ou	rosca	fêmea	passante
Diâmetros	32	a	80	mm

Manípulo com trava 
de segurança

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea
e rosca macho
Chave em aço inoxidável
com	sistema	anti-violação
Diâmetros	42	a	55	mm

Manípulo de aperto

Material	termoplástico	(PA),
cinza-preto	fosco,	tampa	
colorida
Construção furo ou rosca 
fêmea	em	aço	oxidado	preto	
ou	latão,	rosca	macho	em	aço	
zincado
Diâmetros	45	a	70	mm

Manípulo de aperto

Material	termoplástico	(PA),
polido
Construção	rosca	fêmea,	
furo passante ou sem furo
em aço oxidado preto
Diâmetros	50	a	130	mm

Manípulo de aperto

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea	em
latão	ou	aço	inoxidável,	rosca
macho em aço inoxidável
ou em aço zincado
Diâmetros	16	a	50	mm

Manípulo de aperto

Material	baquelite,	preto	
polido
Construção	rosca	fêmea	em
latão	ou	aço	inoxidável,	rosca
macho em aço inoxidável
ou em aço zincado
Diâmetros 15 a 50 mm

Manípulo de aperto

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção	rosca	fêmea
ou rosca macho
Diâmetros	12	a	40	mm

Manípulo de aperto

Material	termoplástico	(PP),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea	ou
furo em latão; rosca
macho em aço zincado
Diâmetros	31	a	69	mm

Porca

Material	termoplástico	(PA),
cinza-preto	fosco,	tampa	
colorida
Construção	rosca	fêmea	em
latão	ou	aço	inoxidável,	rosca
macho em aço inoxidável
ou em aço zincado
Dimensões	32	a	70	mm

Manípulo

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea	em
latão	ou	aço	inoxidável,	rosca
macho em aço inoxidável ou
em aço acabamento zincado
Dimensões	20	a	40	mm

Manípulo

Material	aço	inoxidável,	
jateado
Construção	rosca	fêmea
ou rosca macho
Dimensões	25	a	36	mm

VB.639 DIN 6335 B.193

VCT. DIN 6336 DIN 466

VCT.SOFT VLS. MBT.

VC.692 ELK. EWN.

VCRT.FM VL.640 FP CT.476

GN 5335 BT. GN 431

2 Manípulos de aperto
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Os	produtos	ELESA	e	GANTER	têm	todos	os	seus	direitos	reservados	de	acordo	com	a	lei.	Sempre	mencionar	a	fonte	quando	reproduzir	nossas	informações.

Catálogo completo em www.elesa-ganter.com

Manípulo trava

Corpo da alavanca 
termoplástico	(PA)
Construção elemento de 
fixação	em	termoplástico,	
rosca	fêmea	em	latão	ou	aço	
inoxidável,	rosca	macho	em	
aço inoxidável ou aço zincado
Dimensões	30	a	108	mm

Manípulo trava

Corpo da alavanca 
termoplástico	(PA),
inserto em liga de zinco
Construção elemento de 
fixação em aço oxidado preto 
ou	aço	inoxidável,	rosca	fêmea
ou rosca macho
Dimensões	44	a	95	mm

Manípulo trava

Corpo da alavanca liga de 
zinco,	revestimento	em	resina	
epóxi
Construção elemento de 
fixação em aço oxidado preto 
ou	aço	inoxidável,	rosca	fêmea
ou rosca macho
Dimensões	44	a	95	mm

Manípulo trava para 
montagem rápida

Corpo da alavanca 
termoplástico	(PA)
Construção	termoplástico,
cavidade para montagem
rosca	fêmea	e	rosca	macho
Dimensões	78	mm

Manípulo trava

Corpo da alavanca liga de 
zinco,	revestimento	em	resina	
epóxi
Construção elemento de 
fixação em aço oxidado preto 
ou	aço	inoxidável,	rosca	fêmea
ou rosca macho
Dimensões	30	a	108	mm

Manípulo trava

Corpo da alavanca aço 
inoxidável,	jateado
Construção elemento de 
fixação	em	aço	inoxidável,	
rosca	fêmea	ou	rosca	macho
Dimensões	45	a	92	mm

Manípulo trava para 
elevado torque de 
aperto

Corpo da alavanca liga de 
zinco,	revestimento	em	resina	
epóxi
Construção	rosca	fêmea	ou
rosca	macho,	aço	nitretado
Dimensões	63	a	108	mm

Manípulo trava

Corpo da alavanca liga de 
zinco,	revestimento	em	resina	
epóxi
Construção elemento de 
fixação	em	aço	oxidado	preto,	
rosca	fêmea	ou	rosca	macho
Dimensões	30	a	78	mm

Manípulo trava
Corpo da alavanca 
termoplástico	(PA)
Construção elemento de 
fixação	em	termoplástico,	
rosca	fêmea	em	latão	ou	aço	
inoxidável,	rosca	macho	em	
aço inoxidável ou aço zincado
Dimensões	40	a	100	mm

Manípulo trava

Corpo da alavanca 
termoplástico	(PA)
Construção elemento de 
fixação	em	termoplástico,	
rosca	fêmea	ou	furo	em	aço	
oxidado	ou	latão,	rosca	macho
em aço zincado
Dimensões	40	a	100	mm

Manípulo trava

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção	rosca	fêmea	ou
rosca	macho,	alavanca	
reta ou inclinada a 20°
Dimensões	21	a	40	mm

Manípulo trava

Material aço oxidado preto
Construção	rosca	fêmea	ou
rosca	macho,	braço	reto	ou
inclinado a 15°
Dimensões	32	a	45	mm

Manípulo
Corpo da alavanca 
termoplástico	(PA)
Construção	rosca	fêmea	ou
rosca	macho	em	latão,	furo
cilíndrico	ou	quadrado,
parafuso de fixação transversal
Dimensões	44	a	95	mm

Manípulo de fixação

Material aço ou aço
inoxidável
Construção furo passante
ou	rosca	fêmea	com	braço
reto ou inclinado a 20°
Dimensões 50 a 200 mm

Porca de fixação com
alavanca dupla

Material aço ou aço
inoxidável
Construção	rosca	fêmea
Dimensões	47	a	118	mm

Manípulo de fixação

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção	rosca	fêmea	ou
furo,	braço	inclinado	a	20°
Dimensões	22	a	40	mm

Cubo bipartido

Material	aço	sinterizado,
oxidado preto
Dimensões	24	a	32	mm

Alavanca catraca

Material aço temperado
Construção inserto com furo
roscado,	quadrado	ou
com rasgo de chaveta
Dimensões	12	a	26	mm
(diâmetro	do	furo	do	inserto)

ERX. GN 300.4 ERF.

ERZ. GN 302 DIN 99

ERM. MRX. GN 99.7

ERX.AV MR. GN 212

GN 300 GN 212.3 GN 150

GN 300.5 GN 125 GN 316

3 Manípulos de fixação
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Puxador

Material alumínio ou
aço inoxidável
Construção	rosca	fêmea
ou furo passante
Distância entre centros
100 a 500 mm

Puxador inclinado

Material alumínio
Construção	rosca	fêmea
Distância entre centros
112	a	160	mm

Puxador

Material	termoplástico	(PA),
polido,	em	seis	diferentes
cores,	M.243	em	baquelite
preto polido
Construção	rosca	fêmea	
em latão
Dist. entre centros  
86	a	300	mm

Puxador

Material	termoplástico	(PA	ou	
PP),	preto	fosco
Construção	rosca	fêmea	ou	
furo passante para parafuso 
de cabeça cilíndrica
Dist. entre centros 
86	a	300	mm

Puxador

Material	alumínio,	
revestimento em resina epóxi
Construção cabo 
extremidade	fechada,	
extremidade aberta
Montagem rosca	fêmea
Dist. entre centros	128	mm

Puxador curvado

Material termoplástico 
(PA	ou	PP)	standard	ou	
antimicrobiano,	tampa	
colorida
Construção furo passante ou
rosca	fêmea	
Dist. entre centros	93,5	a	
179	mm

Puxador

Material	termoplástico	(PA	ou	
PP),	4	cores,	fosco
Construção furo passante 
para	parafuso	cilíndrico,	
escareado,	hexagonal	ou	
contra porca padrão
Dist. entre centros	93,5	a	
235	mm

Puxador

Material aço ou aço 
inoxidável,	cromado,	aço	
oxidado preto ou revestido em 
resina epóxi
Construção	rosca	fêmea
Distância entre centros
55	a	235	mm

Puxador retrátil

Material	aço,
acabamento cromado
Construção porca hexagonal 
Distância entre centros
100	a	180	mm

Puxador de segurança

Material	alumínio,	anodizado,	
revestido em epóxi
preto ou prata ou alumínio 
natural
Construção	rosca	fêmea
Distância entre centros
90	a	120	mm

Puxador de segurança

Material	termoplástico	(PA),
cinza-preto	fosco,	frente	
colorida
Construção furo passante
para parafuso de cabeça 
cilíndrica ou escareada
Distância entre centros 
93,5	mm

Puxador embutido

Material	termoplástico	(PA),
cinza-preto	ou	branco	fosco,	
frente colorida
Construção somente encaixe
ou furo passante para 
parafuso auto travante
Dimensões	90	a	120	mm

Puxador embutido

Material	termoplástico	(PA),
cinza-preto	ou	branco;	fosco
Construção	4	parafusos
auto travantes zincados
Dimensão	130	mm

Puxador curvado

Material revestido em epóxi
preto ou prata ou alumínio 
natural 
Construção reta ou dupla 
curvatura
Distância entre centros
200 a 500 mm

Puxador tubular

Material	alumínio,	anodizado,	
revestido em epóxi
preto ou prata ou alumínio 
natural
Construção reto ou inclinado
Distância entre centros
180	a	1000	mm

Puxador tubular

Material	alumínio,	anodizado	
ou	revestido	em	resina	epóxi,	
aço inoxidável
Construção reto ou inclinado
Distância entre centros
200	a	600	mm

Puxador tubular

Material	tubo	em	alumínio,
revestido em resina 
epóxi	branca,	haste	em	
termoplástico	(PA)
Construção	rosca	fêmea	e
parafuso em aço zincado
Dist. entre centros 
200	a	600	mm

Puxador tubular

Material	tubo	em	alumínio,
revestido	em	resina	epóxi,
haste	em	termoplástico	(PA),
detalhe lateral colorido
Construção furo passante
Dist. entre centros	300	a	
1000 mm

GN 565 M.443 ERB.

GN 565.2 GN 425 GN 426.1

M.843 GN 425.2 GN 333

M.643 GN 730 GN 666

GN 559 ESP. M.1066 BM

EBP. EPR. ETH.

4 Alças/Puxadores
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Os	produtos	ELESA	e	GANTER	têm	todos	os	seus	direitos	reservados	de	acordo	com	a	lei.	Sempre	mencionar	a	fonte	quando	reproduzir	nossas	informações.
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IEL-SOFT

Cabo em “T”

Material	termoplástico	(PA)	
fosco,	preto,	alaranjado	ou	
vermelho
Construção	rosca	fêmea	ou
furo em latão; rosca macho
em aço zincado
Dimensões	40	a	94	mm

Cabos

Material	termoplástico	(PA),
polido,	em	seis	cores,
I.222 em baquelite
Construção	rosca	fêmea
ou	furo,	ou	auto	travante
Dimensões	25	a	90	mm

Manípulo esférico

Material	termoplástico	(PA),
baquelite,	alumínio,	aço	ou	
aço inoxidável
Construção furo ou rosca 
fêmea
Dimensões 12 a 50 mm

Manípulo com efeito
“lente de aumento”

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	com	efeito
lente de aumento para 
indicação
Construção furo
Dimensões	40	a	50	mm

Manípulo

Material termoplástico
revestido com elastômero
preto	macio.	IEL.N-H	com	
efeito lente de aumento para 
indicação
Construção furo
Dimensão	65	mm

Manípulo

Material termoplástico
revestido com elastômero
preto	macio,	tampa	colorida
Construção	rosca	fêmea
em	latão,	rosca	macho
em aço zincado
Diâmetro	43	mm

Manípulo giratório

Material	termoplástico	(PP),	
preto fosco
Construção rosca macho
em aço zincado
Diâmetro 50 mm

Manípulo

Material	termoplástico	(PA),
fosco em seis cores
Construção	rosca	fêmea
ou	rosca	macho,		em	latão
Diâmetros	16	a	31	mm

Manípulo

Material	alumínio,	aço	
oxidado preto
Construção	rosca	fêmea
Dimensões	21	a	31	mm

Cabo

Material	termoplástico	(PP),
preto fosco
Construção furo
Dimensões	40	a	90	mm

Cabo

Material termoplástico
revestido com elastômero
preto macio
Construção furo
Dimensão	85	mm

Braço alavanca

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção com manípulo
cônico,	arredondado,
esférico ou cilíndrico
Dimensões	63	a	250	mm

Braço

Material	baquelite,	polido
Construção	rosca	fêmea
Dimensões	28	a	116	mm

Cabo giratório

Material	termoplástico	(PP),
preto fosco
Construção haste em aço
zincado	ou	aço	inoxidável,
rosca macho com cavidade 
hexagonal
Dimensões	40	a	90	mm

Cabo giratório

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção haste em aço
zincado,	rosca	macho
com cavidade hexagonal
Dimensões	45	a	90	mm

Cabo giratório

Material	alumínio,	aço
zincado	ou	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção rosca macho ou 
eixo	liso	em	aço,	zincado
Dimensões	54	a	117	mm

Cabo retrátil

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	base	em
aço	sinterizado	e	oxidado,
encaixe para montagem
Dimensões	45	a	90	mm

Cabo retrátil

Material	baquelite,
polido
Construção aço oxidado 
preto ou aço inoxidável
Dimensões	90	a	119	mm

L.652 EBK+x I.280

I.622 EKK. I.601+x

DIN 319 GN 676.5 I.621+x

IH.N I.580 N DIN 98

EGH.SOFT IR.620

EBK.SOFT GN 310 GN 598.5

5 Cabos fixos, giratórios e retráteis
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Anel graduado

Material	aço,		cromado	
fosco,	com	ou	sem	graduação	
padrão
Construção furo com ou
sem anel de fricção
Dimensões	30	a	60	mm

Manípulo para 
regulagem

Material	alumínio,	anodizado	
preto
Construção com furo ou 
com pinça 
Dimensões	22	a	42	mm

Manípulo para 
regulagem

Material	alumínio,	anodizado	
preto
Construção com seta 
indicadora,	com	ou	sem	
graduação
Dimensões	22	a	42	mm

Manípulo flangeado 
para regulagem

Material	alumínio,	anodizado	
preto
Construção com seta
indicadora,	com	ou	sem	
graduação
Dimensões	27	a	42	mm

Manípulo para 
regulagem

Material	termoplástico	(PA),
preto,	com	seta	indicadora
gravada a laser ou com
graduação de precisão
Construção furo
Diâmetros	27	a	40	mm

Manípulo para 
regulagem

Material	termoplástico	(PA),
flange	em	alumínio	anodizado
com seta indicadora ou 
graduação de precisão na 
cor preta
Construção furo
Diâmetros	32	a	80	mm

Manípulo para 
regulagem

Material	alumínio	anodizado,
preto,	seta	indicadora	gravada
a laser na cor branca
Construção furo
Dimensões	34	ou	42	mm

Manípulo de aperto 
versão SOFT

Material termoplástico
revestido com elastômero
macio,	tampa	colorida
Construção furo
Diâmetros	50	a	63	mm

Volante de regulagem

Material	alumínio	anodizado,
preto,	com	ou	sem
cabo giratório
Construção furo com
ou	sem	chaveta,	com
pinça e anel graduado
Dimensões	52	ou	62	mm

Manípulo de 
regulagem com cabo 
giratório

Material	termoplástico	(PP),
preto fosco
Construção furo em latão
Diâmetros	40	a	60	mm

Manípulo de 
regulagem graduado

Material	aço,	cromado,
com punho em alumínio 
anodizado preto
Construção furos paralelos 
ou verticais ao eixo
Dimensões	27	ou	34	mm

Manípulo de 
regulagem graduado

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável 
Construção superfície 
recartilhada,	aço	cromado	
com	graduação	de	precisão,
com 1 ou 2 braços 
Dimensões	44	ou	52	mm

Manípulo de 
regulagem

Material aço oxidado preto
com punho e escala em 
alumínio anodizado preto
Dimensão	66	mm

Alavanca de 
regulagem

Material aço oxidado preto 
com cabo em baquelite polido
Construção furo passante
com	ou	sem	chaveta,
furo quadrado passante
Dimensões	32	ou	50	mm

Alavanca de 
regulagem

Material	termoplástico	(PA),
cinza-preto	fosco,
tampa colorida
Construção furo
Dimensões	67	a	140	mm

Alavanca de 
regulagem

Material corpo em 
termoplástico	(PA),	braço	
em	aço	cromado,	punho	em	
baquelite; detalhe em alumínio 
anodizado
Construção furo com chaveta
Dimensões	81	a	170	mm

Alavanca indexadora

Material aço oxidado preto
com punho em baquelite
acabamento polido
Construção furo com chaveta
Dimensões	54	ou	60	mm

Unidades de 
deslizamento

Material	alumínio	anodizado,	
natural
Construção com manípulo
de	regulagem,	volante,	
indicador digital de posição
Dimensões	50	a	260	mm

GN 164 GN 729 GN 700

GN 726 EGK.SOFT GN 750

GN 726.1 GN 736.1 ELC.

GN 726.2 MBT+I LBR.

IZP. GN 727 GN 215

IZN.380 GN 200 GN 900

6 Elementos para regulagem
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Base para travamento
para indicador de posição 

DD52R	e	GN	954.6	para	DD51

Material liga	de	zinco,	
manípulo	trava	GN	302

Dimensões 8	a	20

PW12 VDSC+I

IZN. VAD.

MBT. DD50

VHT. DD51

GN 953.6 

VRTP. DD52R

PA11 PA12 VDC.

DE51

Indicador de posição 
(gravitacional) 

Material	em	aço	zincado,
visor em vidro; utilização na
horizontal ou ângulo máximo 
de	inclinação	60°
Relação padrão	6/1	a	100/1
Diâmetros	50	a	113	mm

Indicador de posição 
(gravitacional) 

Material	termoplástico	(PA),
IP	67;	utilização	na	horizontal	
ou ângulo máximo de 
inclinação	60°
Relação padrão	6/1	a	40/1
Diâmetros	50	a	68	mm

Manípulo com 
indicador  

Material manípulo em 
termoplástico	(PA)	com	
indicador de posição 
gravitacional.	IP	67;	cubo	em	
aço,	furo	para	fixação
Relação padrão	6/1	a	40/1
Diâmetros 51 a 70 mm

Indicador de posição 
digital-analógico 
(gravitacional)   

Material	termoplástico	(PA),	
IP	67	
Leitura padrão após 
uma volta 0000.2 a 0005.0
Diâmetro	68	mm

GA01, GA02,  
GA05

GA11 GA12

MBT.50-GA11, 
MBT.70-GA12

GW12

7 Indicadores de posição

Indicador de posição 
(reação fixa) 

Material	termoplástico	(PA),	
IP	65
Relação padrão 10/1	a	30/1
Diâmetros	50	a	68	mm

Indicador de posição 
digital-analógico 
(reação fixa) 

Material	termoplástico	(PA),	
IP	65
Leitura padrão após 
uma volta 0000.2 a 0005.0
Diâmetro	68	mm

Manípulo para 
indicador GA

Material	termoplástico	(PA),	
preto
Construção cubo em aço
oxidado	preto,	com	furo
Diâmetros	60	a	80	mm

Manípulo para 
indicadores GA ou PA

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção cubo em aço
oxidado	preto,	com	furo
Diâmetros	60	a	80	mm

Manípulo para 
indicadores GA ou PA

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção cubo em aço
oxidado preto ou aço 
inoxidável,	com	furo
Diâmetros	85	a	110	mm

Volante dois raios 
para indicador GA

Material	termoplástico	(PA/
PP),	preto	fosco
Construção cubo em aço
oxidado	preto,	furo	passante
Diâmetros	160	a	250	mm

Volante com ou sem 
cabo giratório para 
indicadores GA ou PA

Material baquelite
Construção cubo em aço
oxidado	preto,	furo	passante
Diâmetros 125 a 200 mm

Volante com cabo 
giratório para 
indicador GA

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção cubo em aço
oxidado	preto,	furo	passante
Diâmetros 125 a 200 mm

Volante com ou sem 
cabo giratório para 
indicadores GA ou PA

Material	alumínio,
revestido	com	resina	epóxi,
furo passante
Diâmetros	80	a	250	mm

Indicador de posição 
digital

Material	termoplástico	(PA),
case e base unidos por 
solda ultrasônica; bucha em 
aço	oxidado	preto,	cores:	
alaranjado,	cinza
(antracite	sob	pedido)

Altura

DD50:	38,5	mm
DD51:	47	mm
DD52R:	66	mm

Número de dígitos
DD50:	3	dígitos
DD51:	4	dígitos
DD52R: 5 dígitos

Leitura padrão
DD50: 0.10 a 10.0
DD51: 00.50 a 010. 0
DD52R: 000.50 a 0010.0

Construção especial

Bucha	em	aço	inoxidável,	
bucha	de	redução,	leituras	
especiais

Indicador eletrônico

Indicador de posição 
eletrônico óptico absoluto 
de posição direta; encoder 
multi-giro	absoluto,	visor	LCD	
para posição atual e posição a 
ser atingida
Material	termoplástico	(PA);
bucha em aço oxidado preto
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Manípulo com 
indexador
Material aço acabamento 

zincado

Montagem pino em aço 

inoxidável com manípulo em 

termoplástico	(PA) 

Dimensões M10	a	M16

Indexador em plástico
Material termoplástico	(PA),	

pino em aço oxidado preto ou 

aço inoxidável

Versões com ou sem posição 

de repouso ou porca

Dimensões M10 a M20

GN 7336.7

PMT.

Indexador

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção com ou sem 
manípulo em termoplástico 
(PA)	ou	aço	inoxidável,	com	
ou sem posição de repouso 
ou porca
Dimensões M10 a M20

Indexador

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção com ou sem 
manípulo em termoplástico 
(PA),	com	ou	sem	porca
Dimensões M10 a M20

Indexador

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção com ou sem 
punho	em	termoplástico	(PA)	
ou	aço	inoxidável,	com	ou	sem
posição de repouso ou porca
Dimensões	M8	a	M20

Mini indexador

Material aço acabamento 
zincado
Construção com punho em
termoplástico	(PA)	preto,	com	
ou sem posição de repouso
Dimensões	M8	a	M10

Indexador com alça

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Construção com alça em
aço inoxidável ou punho em
termoplástico	(PA)	preto,	com	
ou sem posição de repouso
Dimensões	M6	a	M12

Indexador com flange

Pino aço oxidado preto
Construção	flange	em	liga	de	
zinco fundido com punho em
termoplástico	(PA)	preto,
com ou sem posição de 
repouso
Dimensões	6	a	8	mm

Indexador com alça

Material	zinco	fundido,
revestido em plástico preto
Construção pino e alça
em aço inoxidável com punho
em	termoplástico	(PA)	preto
Dimensões	4	a	8	mm

Indexador com 
posição de repouso

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção com ou sem
porca e proteção no braço
Dimensões M12 a M20

Suporte para 
indexador

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção furos de fixação
paralelos ou perpendiculares 
ao indexador
Dimensões M12 a M20

Indexador com esfera 
e mola

Material aço oxidado preto
e aço inoxidável
Construção mola com
pressão normal ou 
sobrepressão
Dimensões	M3	a	M24

Indexador com esfera 
e mola

Material termoplástico 
(POM),	latão	ou	aço	inoxidável
Esfera termoplástico
ou aço inoxidável
Dimensões	3	a	12	mm

Parafuso indexador

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Dimensões	M4	a	M12

Mola projétil

Material aço acabamento 
niquelado
Mola aço inoxidável
Dimensões	2,2	a	5	mm

Pino posicionador

Material alumínio
Pino aço acabamento zincado
ou	termoplástico	(POM),	com	
ou sem borracha sintética de
vedação NBR
Dimensões	3	a	10	mm

Pino com trava 
esférica

Material aço inoxidável
1.4305	ou	1.4542	(temperado)
Construção cabo em
termoplástico	(PA)
Dimensões	5	a	16	mm

Pino com trava axial

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção botão opera
pino de bloqueio;
cabo	em	termoplástico	(PA)
Dimensões	8	a	20	mm

GN 617 GN 417 GN 614

GN 613 GN 815

GN 817 GN 612 GN 610

GN 822 GN 612.1 GN 715

GN 717 GN 615 GN 113.5

GN 608 GN 114.2

8 Elementos de indexação
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Alavanca excêntrica
Material termoplástico	(PA)

Montagem pino rotativo 

em	aço	zincado	ou	inox,	com	

rosca	macho	ou	rosca	fêmea

Dimensões 79mm

GN 707.2

GN 187.4

LAC

Parafuso

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Inserto	termoplástico	(POM)	
ou latão
Dimensões	M4	a	M12
Comprimento	6	a	100	mm

Parafuso com 
terminal esférico

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção	esfera,	esfera	
com face plana reversível e 
não reversível
Dimensões	M4	a	M16
Comprimento	6	a	50	mm

Parafuso hexagonal 
com terminal esférico

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção	esfera,	esfera	
com face plana reversível e 
não reversível
Dimensões	M4	a	M16
Comprimento	10	a	80	mm

Base rotular com furo 
roscado

Material aço zincado
Dimensões	M8	a	M16

Parafuso olhal

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Dimensões	M6	a	M20
Comprimento	50	a	160	mm

Porca T

Material aço inoxidável ou
aço	oxidado	preto,	classe	8	
ou 10
Dimensões	M4	a	M24
Largura	5	a	28	mm

Arruela de 
nivelamento

Material aço zincado
ou aço inoxidável
Dimensões	25	a	80	mm
Altura	8	a	20	mm

Conjunto de 
nivelamento

Material aço zincado
ou aço inoxidável
Construção com ou sem
contra porca
Dimensões	25	a	80	mm
Altura	28	a	126	mm

Arruela côncava e 
convexa

Material aço cementado
ou aço inoxidável
Dimensões	6,4	a	56	mm
Para parafusos M6	a	M48

Placa dentada para 
travamento

Material aço sinterizado ou 
aço inoxidável
Execuções rosca
fêmea	ou	furo	central
Dimensões	22	a	40	mm

Arruela para parafuso 
cabeça escareada

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Dimensões	16	a	52	mm
Para parafuso	M4	a	M6

Anel trava bipartido

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção parafuso
cabeça cilíndrica com
encaixe	hexagonal	(allen)
Dimensões	20	a	65	mm

Parafuso olhal para 
elevação

Material aço zincado
ou aço inoxidável
Construção rosca macho
ou	rosca	fêmea
Dimensões	M8	a	M36

Parafuso olhal para 
elevação (rotativo)

Material	aço	temperado,
revestido em plástico cor
rosa ou aço inoxidável
Construção com ou sem
chave
Dimensões	M8	a	M36

Esferas 
transportadoras

Material aço zincado
ou aço inoxidável
Esferas aço zincado
ou aço inoxidável
Dimensões	15	a	30	mm

Alavanca de 
travamento

Material aço oxidado preto
ou aço inoxidável
Construção com alavanca 
esférica ou hexagonal
Dimensões 50 mm

Alavanca de 
travamento excêntrica

Material	liga	de	zinco,
revestido em plástico preto
Construção	aço	zincado,
rosca macho
ou	rosca	fêmea
Dimensões	63	a	101	mm

GN 913.3 GN 350.3

GN 605 GN 350 DIN 580

GN 606 DIN 6319 GN 581

GN 346 GN 509

DIN 444 GN 184 GN 918.1

DIN 508 GN 927

9 Elementos de máquina
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Terminal rotular
Material termoplástico	(PA),	

auto lubrificante

Montagem rosca macho ou 

rosca	fêmea	 

Dimensões 6	a	14mm

Garfos
Material termoplástico	(PA)

Montagem rosca	fêmea,	com	

pino-clipe	ou	pino-anel	seager

Dimensões 6	a	14mm

BJT

FJT 

Junta cardan 
(rolamento de 
agulhas)

Material aço temperado
Construção com furo liso
ou com chaveta; corpo 
simples ou duplo
Dimensões 22 a 70 mm

Junta cardan (bucha)

Material aço temperado ou
aço inoxidável
Construção com furo liso
ou com chaveta; corpo 
simples ou duplo
Dimensões	16	a	58	mm

Junta cardan 
alongável (bucha)

Material aço
Construção com furo liso
ou com chaveta
Dimensões	22	a	58	mm

Junta cardan 
alongável (rolamento 
de agulhas)

Material aço
Construção com furo liso
ou com chaveta
Dimensões	22	a	58	mm

Junta cardan

Material aço oxidado preto
Construção corpo simples ou
duplo com junção mancalizada
Dimensões	13	a	32	mm

Protetor para junta 
cardan

Material borracha preta
(neoprene)	para	juntas	simples
ou elastômero preto com perfil
liso para juntas duplas
Dimensões	16	a	58	mm

Terminal rotular

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Construção	com	rosca	fêmea
ou rosca macho
Execuções	auto-lubrificante
ou niple para lubrificação
Dimensões 5 a 25 mm

Garfos DIN 71752

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Execuções	furo	rosca	direita,
rosca esquerda ou rosca fina
Dimensões	4	a	20	mm

Junta haste rígida

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Aplicações para combinação 
com garfo GN 751 / garfo
DIN 71752
Dimensões	6	a	16	mm

Terminal rotular axial

Material aço acabamento 
zincado
Construção com rosca
macho	ou	fêmea
Dimensões	M8	ou	M10

Terminal rotular 
angular 

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Haste esférica com rosca
ou	pino	liso,	com	ou
sem trava de segurança
Dimensões	8	a	19	mm

Protetor para terminal 
rotular angular DIN 
71802

Material borracha preta
(neoprene)
Dimensões	12	a	25,5	mm,
para terminal rotular angular
DIN	71802:	8	a	19	mm

DIN 808 W GN 648.1

DIN 808 G GN 751 

GN 808.2 GN 752

GN 808.3 GN 782

GN 908 DIN 71802

GN 808.1 GN 710

10 Juntas / Terminais rotulares
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Amortecedores de 
vibração
Material borracha com

inserto em aço zincado ou aço

inoxidável 
Montagem rosca macho ou

rosca	fêmea

Diâmetros 8	a	100mm

Roscas M3	a	M16

DVA

Pé articulado 
nivelador

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	haste	roscada	em
aço zincado ou aço inoxidável
(M8	a	M16),	perfil	sextavado
para	ajuste,	disco	anti-
derrapante
Diâmetros 25 a 50 mm

Pé articulado 
nivelador

Material	termoplástico	(PA)
com junta esférica em aço
zincado ou aço inoxidável
Execuções com ou sem disco 
anti-derrapante
Diâmetros	25	a	60	mm,
M6	a	M16

Pé articulado 
nivelador

Material aço zincado
ou aço inoxidável
Execuções com ou sem
base em plástico ou borracha
Diâmetros	25	a	60	mm,
M8	a	M24

Pé articulado 
nivelador

Material aço zincado
ou aço inoxidável
Execuções com ou sem
base em plástico ou borracha
Diâmetros	25	a	60	mm,
M6	a	M16

Pé articulado 
nivelador

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	haste	roscada	em
aço zincado ou aço inoxidável
(M8	a	M24),	perfil	sextavado
para	ajuste,	disco	anti-
derrapante
Diâmetros	60	a	125	mm

Pé articulado 
nivelador para fixação

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	haste	roscada	em
aço	zincado	ou	aço	inoxidável,	
(M8	a	M24),	perfil	sextavado
para	ajuste,	disco	anti-
derrapante
Diâmetros	80	a	125	mm

Pé articulado para 
cargas elevadas

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	haste	roscada	em
aço zincado ou aço inoxidável 
(M20	a	M30),	perfil	sextavado
para	ajuste,	disco	anti-
derrapante
Diâmetro 125 mm

Pé articulado 
nivelador

Material aço zincado ou
aço	inoxidável	com	disco	anti-
derrapante em borracha
fixado por parafuso
Diâmetros	50	a	120	mm,
M8	a	M30

Pé articulado 
nivelador

Material aço inoxidável com
disco	anti-derrapante	
vulcanizado na base
Construção haste roscada 
com bucha ajustável
Diâmetros	60	a	100	mm,
M16	a	M24

Pé articulado 
nivelador anti-
vibrante

Material aço zincado
com disco de borracha
Construção haste zincada
(M12x1,25	a	M20x1,5)
Diâmetros	80	a	200	mm

Terminal para tubos

Material	termoplástico	(PA),
preto fosco
Construção	rosca	fêmea	em	
latão	(M8	a	M24)
Dimensões	20	a	60	mm

Base bipé e tripé 

Material	termoplástico	(PA)
Construção	inserto	em	latão,
rosca	fêmea,	parafusos	e
arruelas em aço zincado 
ou aço inoxidável
Furo para montagem do 
tubo	1	1/4”	a	2”

Junta de ligação 

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	porcas	e
parafusos em aço zincado
ou aço inoxidável
Furo para montagem do 
tubo	1	1/4”	a	2”

Suporte para guia 

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	porcas,	parafusos
e pinos em aço zincado ou aço
inoxidável,	uma	ou	duas	
cavidades para guia cilíndrica 
ou trapezoidal

Suporte para guia 
com regulagem linear

Material	termoplástico	(PA)
Sistema de travamento
linear e angular
Manípulo em termoplástico;
parafuso	olhal,	porca	e	arruela	
em aço inoxidável

Suporte lateral 

Material	termoplástico	(PA),
preto	fosco,	parafuso,	porca	e
arruela em aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Furo para montagem do 
tubo 1	1/4”	a	2”

Suporte para sensor 

Material	termoplástico	(PA),
capa de proteção dos 
parafusos	em	6	cores;	perfil	
tubular em alumínio 
(100	a	2000	mm)
Construção parafuso de 
cabeça cilíndrica com cavidade 
hexagonal

LS.A LV.A-125-ACV GC

GN 343.3 GN 340 MPG

GN 343.2 GN 341.1 SPR.V

GN 343.1 LW.A

LV.A NDX. TSLB

LV.F BAS3 MSR.

11 Elementos de nivelamento/Esteiras transportadoras
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Dobradiça com ajuste 
de fricção
Material termoplástico	(POM) 
Montagem furo passante 

para	parafuso	cabeça	cilíndrica,	

parafuso de ajuste em aço 

inoxidável

Rotação max 275º

Dimensões 40	a	60mm

CFU.

Dobradiça

Material	termoplástico	(PA),
pino de rotação em aço 
inoxidável
Construção	rosca	fêmea	ou	
rosca	macho,	furo	passante
Rotação máx 220º
Dimensões	39,5	a	96,5	mm

Dobradiça com 
manípulo

Material termoplástico 
(PA),	pino	de	rotação	em	aço	
oxidado preto
Construção	furo	passante,
ilimitado	número	de	posições		
de	parada,	rotação	máx	220°
Dimensões	49,5	a	96,5	mm

Dobradiça com 
proteção de parafusos

Material	termoplástico	(PA),
preto
Construção furo passante
Rotação máx 200º
Dimensões	49,5	mm

Dobradiça

Material termoplástico 
(PA),	pino	de	rotação	em	aço	
inoxidável
Construção inserto macho
roscado ou furo passante
Rotação máx 270º
Dimensões	40	a	60	mm

Dobradiça 

Material	liga	de	zinco,
aço inoxidável ou alumínio
Pino de rotação aço 
inoxidável
Dimensões	40	a	60	mm

Dobradiça 

Material	liga	de	zinco,
revestimento em resina epóxi 
preta	ou	prata,	com	proteção	
plástica
Construção um ou dois 
lados	ajustáveis,	não	ajustável
Dimensões	42	a	60	mm

Dobradiça 

Material	liga	de	zinco,
revestida em resina epóxi 
preta
Construção ajuste
horizontal,	vertical	ou
de	ambas	as	posições
Dimensões	76	x	60	mm

Dobradiça ajustável 

Material termoplástico 
(PA),	pino	de	rotação	em	aço	
inoxidável,	ajustes	horizontais	
e verticais
Construção furo passante
Ângulo de rotação máx 
270º
Dimensões	60	mm

Dobradiça para 
superfície delgada 

Material termoplástico 
(PA),	pino	de	rotação	em	aço	
inoxidável
Construção inserto macho
ou	fêmea	roscado
Rotação máx 215º.
Dimensões	30,5	a	66	mm	

Dobradiça inviolável 

Material termoplástico 
(PA),	pino	de	rotação	em	aço	
inoxidável
Construção inserto
roscado	fêmea	ou
macho,	furo	passante
Rotação máx 270º
Dimensões 50 mm

Dobradiça dupla para 
perfis de alumínio 

Material	termoplástico	(PA),	
pinos	em	aço	niquelado,	
insertos para  centragem nas 
ranhuras	(8	ou	10	mm)
Construção furo passante
Dimensões	36	mm

Dobradiça

Material	termoplástico	(PA)
Construção furo passante;
esta dobradiça permite o
ajuste de inclinação da
porta na estrutura
Dimensões	64	mm

Dobradiça 

Material	termoplástico	(PA)
Construção	inserto	fêmea
ou macho roscado; esta
dobradiça permite o ajuste
de inclinação da
porta na estrutura
Dimensões	64	mm

Dobradiça 
posicionadora

Material	termoplástico	(POM)
Construção furos passantes
Posições	0°(fechado),	80°,	
120° e 170°
Rotação	máx	180º
Dimensões 50 mm

Dobradiça de 
segurança 

Material	termoplástico	(PA),	
com sensor de segurança
Construção inserto roscado
ou furo passante
Rotação	máx	180º
Dimensões 52 mm

Dobradiça 

Material aço com
arruela em latão
Pino de rotação aço ou latão
Dimensões	40	a	200	mm

Dobradiça 

Material aço zincado
Construção	com	2	ou	3	
partes
Pino de rotação Latão 
banhado em niquel
Dimensões	25,6	a	49	mm

CFA. GN 127 CFO.

CFA+ERS CFR. CFN.

CFT. CFD. CFP.

CFM. CFS.

GN 237 CFJ. GN 128

GN 238 CFI. GN 129

12 Dobradiças
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Fechadura
Material liga de zinco ou aço 

inoxidável

Execuções chave	triangular,	
quadrada	ou	universal,	

manípulo	estrela,	fenda,	cabo	

em “T”

Alcance do aperto  
4	a	50 mm

Mini fechadura
Material zinco fundido 

acabamento cromado 

Execuções chave triangular 

ou	quadrada,	fenda,	manípulo	

com ou sem chave

Alcance do aperto 7,5	a	
19,5	mm

Fechadura com 
manípulo retrátil

Material	termoplástico	(PA)	
anti	chama,	borracha	de	
vedação	SBR,	parafuso	auto	
travante em aço zincado
Rotação	90°
Dimensões	32	a	35,5	mm

Fechadura

Material zinco cromado
ou aço inoxidável
Construção	chave	triangular,	
quadrada ou universal ou
manípulo estrela
Alcance do aperto 
17	a	65	mm

Fechadura

Material	aço,	acabamento	
zincado
Manípulo	termoplástico	(PA),
manípulo	DIN	6336
Alcance do aperto
1,5	a	12	mm

Fechadura

Material manípulo em 
baquelite,	partes	metálicas	em	
aço ou aço inoxidável
Execuções abertura
horária	e	anti-horária
Diâmetros 50 a 70 mm

Fechadura

Material chave em
termoplástico	(PA),	partes	
metálicas em aço ou aço 
inoxidável
Execuções abertura
horária	e	anti-horária
Diâmetros	24	mm

Trava came

Material aço sinterizado
Execuções travamento
direito e esquerdo
Dimensões	35	a	80	mm

Fechadura

Material	termoplástico	(PA)	
anti	chama,	borracha	de	
vedação	SBR,	parafuso	auto	
travante em aço zincado
Rotação	90°
Dimensões	32	mm

Fechadura

Material manípulo em 
termoplástico	(PP),	detalhe	
metálico
Execuções abertura horária
e	anti-horária,	travamento
com uma ou diferentes
combinações
Diâmetro	40	mm

Fechadura com chave

Material	metálico,	alavanca
reta ou curva para diferentes
espessuras de chapa
Execuções travamento com
uma ou diferentes
combinações

Fechadura com chave

Material	termoplástico	(PA),
liga de zinco acabamento
cromado
Execuções travamento com
uma ou diferentes
combinações
Dimensões 50 mm

Fechadura anti-
rotativa

Material	termoplástico	(PA),
liga de zinco acabamento
cromado
Execuções travamento com
uma ou diferentes
combinações
Dimensões 50 mm

Fechadura com cabo

Material	termoplástico	(PA),
cabo em liga de zinco
Execuções chave para 
travamento com uma
ou	diferentes	combinações
Dimensões 157 mm

Haste de fechamento

Material	termoplástico	(PA)	
ou haste guia em liga de zinco
niquelado ou zincado
Acessórios haste guia e
extensões	para	haste	guia
Dimensões	347	mm

Punção para chapas 
de metal

Material	aço	temperado,
adaptadas para fazer furos
em chapas de metal com
espessura até 2mm
Dimensões	14,1	ou	20,1	mm

Puxador com 
dispositivo de 
bloqueio

Material braço e chave em 
termoplástico	(PA),	sistema	
anti-intruso,	inserto	em	aço	
inoxidável
Distância entre centros 
132	mm

Pino de travamento

Material braço em 
termoplástico	(PA),	chave	em	
termoplástico	(POM	ou	PA)	
com	sistema	anti-intruso,	
inserto em aço inoxidável
Dimensões	54	mm

GN 115 GN 218 CSMT-A

CMT.AE-VO CQT.AE-V0   CLT.

GN 119 GN 115.1 CAR.

GN 117 VC.308 GN 123

VCK. CS. EBR.

BOCK. CSMT. CKE.

13 Fechaduras
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GN 708.1

Grampo vertical com 
base horizontal

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Execuções com haste de
fixação bifurcada ou sólida
Força de fixação
900	a	4600	N

Grampo horizontal 
com base horizontal

Material aço acabamento 
zincado ou aço inoxidável
Execuções com haste de
fixação bifurcada ou sólida
Força de fixação
400	a	6200	N

Grampo com pino 
para fixação push-pull

Material aço acabamento
zincado com base em latão
ou aço oxidado preto
Força de fixação
1200	a	45000	N

Grampo com pino 
para fixação push-pull

Material aço acabamento 
zincado com base em latão 
oxidado preto
Execuções fixação direita
e esquerda
Força de fixação
900	a	1300	N

Grampo tensor

Material aço acabamento 
zincado
Construção com pino ou 
gancho
Força de fixação
2000	a	4000	N

Grampo tensor

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Força de fixação
1600	a	7000	N

Grampo tensor

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Força de fixação
1600	a	7000	N

Grampo tensor 
reforçado

Material aço forjado oxidado
preto ou aço inoxidável
Construção com furos 
fixadores ou preparados para 
soldar
Força de fixação
14000	a	28000	N

Grampo pneumático 

Material aço acabamento 
zincado
Execuções com haste de
fixação bifurcada ou sólida
Força de fixação
700	a	3000	N

Grampo tensor  
push-pull

Material aço acabamento 
zincado ou oxidado preto
Força de fixação
1200 a 25000 N

Parafuso de fixação

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção com ou sem
capa de proteção
Dimensões	M4	a	M14
Comprimento	23	a	128	mm

Parafuso de fixação

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Coxim	neoprene,	ligado	ao	
parafuso
Dimensões M5 a M10
Comprimento	45	a	77	mm

Grampo pneumático

Material aço oxidado preto
Pressão de ar máx. 10 bar
Força de fixação
4070	a	13300	N
Tamanho do pistão 20 a 
50 mm

Grampo

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção com ou sem
mecanismo	de	segurança,	
com chave ou furo para 
cadeado
Força de fixação	4000	N

Grampo

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção com ou sem
sistema	de	auto-bloqueio,
furo para cadeado
Força de fixação 1000 N

Grampo

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção especial 
sem revestimento ou 
aço	niquelado,	furos	
para cadeado; modelos 
diferenciados
Dimensões	193,5	mm

Grampo ajustável

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção especial 
sem revestimento ou 
aço niquelado; modelos 
diferenciados
Dimensões	138	a	150	mm

Grampo

Material aço acabamento
zincado ou aço inoxidável
Construção especial
sem revestimento ou aço
acabamento niquelado
Dimensão	90	mm

GN 810 GN 851.1 GN 864

GN 820 GN 852 GN 821

GN 842 GN 860 GN 831

GN 844 GN 890 TLA.

GN 850 GN 807 TLF.

GN 851 TLI.

14 Grampos



24

Os	produtos	ELESA	e	GANTER	têm	todos	os	seus	direitos	reservados	de	acordo	com	a	lei.	Sempre	mencionar	a	fonte	quando	reproduzir	nossas	informações.

Catálogo completo em www.elesa-ganter.com

24

Bujão

Material	Termoplástico	(PA)	
preto,	anel	de	vedação	NBR
Temperatura máx.	130°C
Roscas	1/8”	a
1	1⁄2”,	M10x1,5	a
M40x1,5

Bujão

Material	termoplástico	(PA),
preto	ou	vermelho,	anel	
de vedação NBR; símbolo 
“abastecimento”	(TCD)	ou	
“dreno”	(TSD)
Temperatura máx.	130°C
Roscas	1/8”	a
1	1⁄2”,	M10x1,5	a	M40x1,5

Bujão

Material	Termoplástico	(PA)	
preto,	anel	de	vedação	NBR
Vareta	de	nível	T.440+a
Temperatura máx. 120°C
Roscas	1/4”	a	1	1⁄2”

Bujão magnético

Material	alumínio,
anel de vedação NBR
Temperatura máx.	130°C
Roscas	1/4”	a	3/4”

Bujão para altas 
pressões

Material aço zincado
Temperatura máx.
100°C	ou	180°C
Roscas	M8x1	a
M48x2,	1/8”	a	1	1/2”

Tampa de respiro

Material	termoplástico	(PA),
anel de vedação NBR
Temperatura máx. 120°C
(100°C	com	filtro	de	ar)
Diâmetros	30	a	70	mm
Roscas	1/4”	a	2”

Tampa de respiro 
contra respingo

Material	termoplástico	(PA),
anel de vedação NBR
Temp. máx. 100°C/120°C
Diâmetros	30	a	70	mm
Rosca	1/4”	a	2”
M16x1,5	a	M22x1,5

Válvula de respiro

Material	termoplástico	(PA),
anel	de	vedação	NBR,
válvula de segurança fixada 
em  0.010 ou 0.100 bar
Temperatura máx. 120°C
Roscas	1/4”	a	1”,
M16x1,5	to	M22x1,5

Dupla válvula de 
respiro

Material	termoplástico	(PA),
anel	de	vedação	NBR,
segurança	(0.350	bar)	e	
sucção	(0.030	bar)
Temperatura máx. 100°C
Rosca	3/4”	a	1	1/4”

Dupla válvula de 
respiro com cesto

Material aço cromado e 
zincado,	segurança	(0.350	bar)	
e		sucção	(0.030	bar)
Temperatura máx. 115°C
Dimensão	80	mm

Válvula tipo flange

Material	termoplástico	(PA)	
ou aço zincado com cesto
em	termoplástico	(PP),
roscado	(1	1/4”)	ou	com
acessório em aço

Indicador de nível de 
óleo

Material	termoplástico	(PA),
preto	ou	vermelho,	visor
transparente,	refletor	em
alumínio,	anel	de	vedação	NBR
Temperatura máx.
100°C,	3	bar	de	pressão
Rosca	3/8“	a	2”

Indicador de nível de 
óleo

Material	termoplástico	(PA)
transparente,	refletor	em
alumínio,	anel	de	vedação	
NBR
Temperatura máx. 110°C
Rosca	1/4”	a	1	1/4”,	
M16x1,5	to	M40x1,5

Indicador de nível de 
óleo

Material	alumínio,	latão
ou	aço	inoxidável,	visor	em
vidro natural ou temperado
Temperatura máx. 100°C 
ou	180°C
Rosca	M16x1,5	a	M42x1,5,	
3/8”	a	1	1/2”

Indicador de nível - 
ATEX

Material	alumínio,
visor	em	vidro	temperado,
anel de vedação FPM
Temperatura máx. 150°C
Rosca	M16x1,5	a	M27x2,
3/8”	a	3/4”

Indicador de nível de 
óleo

Material	termoplástico	(PA),
preto	ou	vermelho,	visor
transparente	prismático,
anel de vedação NBR
Temperatura máx.
140°C,	7	bar	de	pressão
Rosca 1/2” a 1”

Visor de circulação 
de óleo

Material	termoplástico	(PA)
transparente,
anel de vedação NBR
Temperatura máx. 110°C
Rosca	3/8”	a	1	1/4”

Indicador de nível 
de óleo (fixação por 
pressão)

Material policarbonato
transparente,	refletor
em	alumínio,
anel de vedação NBR
Temperatura máx. 100°C
Diâmetros	18	a	47mm

TN. SFP. HFTX.

TCD. TSD. SFV. GN 743

T.440 SFW. GN 743.6

TMA. SMW.BA HGFT.HT-PR

GN 749 FRF+C FRB+C HCFE.

SFN. HGFT. HE.

15 Acessórios para sistemas hidráulicos
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Indicador de nível de 
coluna com sensor de 
nível mínimo
Termoplástico	(PA),	vareta	em	

aço	inoxidável	ou	termoplástico,	

flutuador	em	borracha	NBR,	

corpo	roscado	ou	flangeado	

com furos

Dimensões 500 mm

HFL-E  HFLT-E

HCZ-P

Indicador de nível de 
coluna

Sensor de nível mínimo e
sonda	elétrica	de	temperatura,
termoplástico	(PA)	
transparente
Características	ver	HCX,
conector bipolar
Dist. centr. 127 mm

Indicador de nível de 
coluna

Sensor de temperatura mínima
e	máxima	,	termoplástico	(PA)
transparente,	parafuso	em	
latão	niquelado,	O-ring	NBR
Distância entre centros
76	a	254	mm

Indicador de nível de 
coluna

Proteção	em	“U”,	tubo	
transparente com efeito 
lenticular,	em	acrílico,
parafusos	em	aço	zincado,
O-rings	NBR,	temp.	máx.	70°C
Distância entre centros	300	
a 500 mm

Indicador de nível de 
coluna

Termoplástico	(PA)	
transparente,	O-rings	NBR,	
refletor	em	alumínio,	parafuso	
em aço zincado
Temperatura máx	90°C
Distância entre centros 
76	a	127	mm

HCX/E+STL

HCY/E+ST

HCL.

Indicador de nível de 
coluna

Termoplástico	(PA)	
transparente,	O-rings	NBR	ou	
FKM,	refletor	em	alumínio,	
parafusos em aço zincado ou 
inoxidável
Temperatura máx.	90°C
Dist. centr.	76	a	254	mm

Indicador de nível de 
coluna

Termoplástico	(PA)	
transparente,	O-rings	
NBR,	refletor	em	alumínio,	
parafusos em termoplástico 
(PA)
Temperatura máx.	90°C
Dist. centr. 76	a	254	mm

Indicador de nível de 
coluna

Resistente	a	água	quente,
termoplástico	(PA)	
transparente,	O-rings	FKM,	
refletor	em	alumínio,	parafuso	
em	aço	inoxidável,	temp.	máx.	
80°C
Dist. centr. 76	a	254	mm

Indicador de nível de 
coluna

Termoplástico	(PA)	
transparente,	resistente	a	
álcool,	O-rings	NBR,	refletor	
em	alumínio,	parafusos	em	
aço inoxidável
Temperatura máx	80°C
Dist. centr.	76	a	254	mm

Indicador de nível 
de coluna em liga de 
zinco

Termoplástico	(PA)	
transparente,	com	carcaça	de	
proteção em liga de zinco
Características ver HCX
Dist. centr. 127 mm

Indicador de nível de 
coluna com sensor

Sensor elétrico de nível 
mínimo,	termoplástico	(PA)	
transparente
Características	ver	HCX,
conector bipolar
Dist. centr. 127 mm

HCX.

HCX/VT

HCX.INOX-BW

HCX/AR

HCX/P

HCX/E
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Conector para dois 
tubos

Material alumínio natural
ou revestido com plástico
preto ou aço inoxidável
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos	10	a	18

Conector para dois 
tubos

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos 20 a 50

Conector para dois 
tubos

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos 12 a 50

Conector para dois 
tubos

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos cilíndricos ou furos 
quadrados 20 a 50

Conector flangeado

Material alumínio natural
ou revestido com plástico
preto ou aço inoxidável
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos 10 a 50

Conector com base

Material alumínio natural
ou revestido com plástico
preto ou aço inoxidável
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos 10 a 50

Tubos

Material	aço,	acabamento
zincado,	alumínio	natural	ou
anodizado ou aço inoxidável
Cilíndrico ou quadrado
Dimensões 10 a 50 mm

Inserto para tubos 
GN 990
Para tubos cilíndricos ou 
quadrados
Dimensões 20 a 50 mm
(ø10	a	18	disponível	em	
plástico	GN	991)

Conector

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos cilíndricos ou furos 
quadrados 20 a 50

Conector bipartido

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos cilíndricos ou furos 
quadrados 20 a 50

Conector articulável

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos 12 a 50

Conector articulável

Material alumínio natural ou
revestido com plástico preto
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos 12 a 50

Atuador linear

Material tubo de precisão
em	aço,	acabamento	
cromado,	aço	inoxidável	sob	
encomenda
Construção rosca direita
e/ou esquerda
Comprimento padrão
65	a	320	mm

Suporte para atuador 
linear

Material alumínio revestido
em plástico preto ou aço
inoxidável
Construção com parafusos 
de fixação ou alavancas 
ajustáveis
Furos	18	a	50

GN 131 GN 194 GN 291

GN 132 GN 241 GN 131.1

GN 133 GN 282

GN 134

GN 145

GN 162 

GN 990

GN 992

GN 283

16 Sistemas de fixação para tubos

Suporte de fixação
Material alumínio preto 

anodizado ou natural

Versões com parafusos de 

fixação ou alavancas ajustáveis

Furos 8	a	20

Conector ajustável 
para dois tubos
Material alumínio preto 

anodizado ou natural

Versões com parafusos de 

fixação ou alavancas ajustáveis

Furos 8	a	16

Suporte para sensor
Material aço	inoxidável,	
jateado

Versões com diversos furos

Furos 8	a	18

Haste/tubo graduado
Material alumínio ou aço 

inoxidável

Versões haste,	tubos	cilíndrico	
ou quadrado com ou sem escala

Diâmetros haste,	tubo	Ø8	
a	Ø20 

Dimensões tubo quadrado 

10	a	16mm 

GN 473

GN 475

GN 479

GN 480.1
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Roda em borracha 
para aplicações 
genéricas
Revestimento Borracha 

vulcanizada macia cinza

Corpo central Termoplástico	(PA)

Suporte Aço acabamento zincado

Diâmetros 50	a	80mm	

RE.C7

Roda em borracha 
vulcanizada
Revestimento Borracha NBR 

vulcanizada

Corpo central Dois	discos	rebi-
tados,	aço	acabamento	zincado

Suporte Aço acabamento zincado

Diâmetros 80	a	200mm	

Carga* 650	a	2300	N

RE.E3

Roda em borracha 
vulcanizada
Revestimento Borracha NBR 

vulcanizada

Corpo central Termoplástico	(PP)

Suporte Aço acabamento 

zincado

Diâmetros 80	a	200mm

Carga* 650	a	2250	N

RE.E2

Roda em borracha 
termoplástica
Revestimento Borracha 

termoplástica macia cinza

Corpo central Termoplástico	(PP)

Suporte Aço acabamento 

zincado

Diâmetros 80	a	150mm	

Carga* 700	a	1800	N

RE.G1

RE.F8

Roda monolítica  
(piso rígido)
Revestimento e Corpo 
central Termoplástico	(PA)

Suporte Aço acabamento 

zincado ou inoxidável

Diâmetros 65	a	150mm	

Carga* 200 a 5000 N

Roda com núcleo 
metálico
Revestimento Poliuretano

Corpo central Alumínio 

fundido 

Suporte Aço acabamento 

zincado

Diâmetros 80	a	200mm

Carga*	2200	a	8500	N

RE.F5

RE.FF

Roda em poliuretano 
injetado
Revestimento Poliuretano 

injetado

Corpo central Termoplástico	(PA)
Suporte Aço acabamento 

zincado ou inoxidável

Diâmetros 80	a	150mm

Carga* 1200	a	3500	N

17 Rodízios e rodas

Carga* 350	a	550	N
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18 Ímãs

Ímã em “U” com furo
Material Aço

Ímãs AN

Força de retenção  
45	a	470	N

Diâmetro 22	a	79	mm

GN 62

Ímã tipo botão com 
furo
Material Aço

Ímãs AN

Força de retenção 7	a	66	N 

Diâmetro 13	a	33	mm

GN 60

Ímã com pino
Material Aço

Ímãs AN,	ND
Força de retenção  

2	a	1300	N

Diâmetro 6	a	63	mm

GN 52.4

Ímã com rosca fêmea
Material Aço

Ímãs AN 

Força de retenção  
20 a 150 N 
Diâmetro 12,5	a	35	mm

GN 52.3

Ímã com rosca fêmea
Material Aço

Ímãs AN,	ND 
Força de retenção  
2	a	1300	N 
Diâmetro 6	a	63	mm

GN 52.2

Ímã liso
Material Aço

Ímãs AN,	ND
Força de retenção 8	a	700	N
Diâmetro 6	a	32	mm

GN 54.1

Ímã liso
Material Aço

Ímãs AN,	ND
Força de retenção 2	a	660	N 

Diâmetro 4	a	63	mm

GN 52.1

GN 51.4

Ímã revestido com 
borracha; com furo
Material Aço 

Ímãs ND

Força de retenção	35	a	
210 N

Diâmetro 22	a	66	mm

Ímã revestido com 
borracha; com rosca 
macho
Material Aço 
Ímãs ND

Força de retenção 50 a 

420	N

Diâmetro 22	a	88	mm

GN 51.3

GN 51.5

Ímã revestido com 
borracha; com rosca 
fêmea
Material Aço

Ímãs ND 

Força de retenção 35	a	
420	N 

Diâmetro 22	a	88	mm

Ímã revestido com 
borracha; com rosca 
fêmea
Material Aço

Ímãs ND

Força de retenção 10 a 

420	N 

Diâmetro	12	a	88	mm

GN 51.2

GN 58

Ímã com furo
Material Aço 

Ímãs AN 

Força de retenção 30	a	80	N
Diâmetro 19	a	38	mm

Ímã com furo
Material Aço inoxidável

Ímãs HF 

Força de retenção 22 a 

230	N

Diâmetro 20	a	63	mm

GN 50.45

Ímã com rosca fêmea
Material Aço

Ímãs HF 

Força de retenção 14	a	
680	N

Diâmetro 16	a	100	mm

GN 50.4

Ímã com rosca fêmea
Material Aço inoxidável

Ímãs HF

Força de retenção 
32	a	280	N

Diâmetro 25	a	63	mm

GN 50.25

Ímã com rosca fêmea
Material Aço 
Ímãs HF,	SC,	ND
Força de retenção 

5	a	1300	N

Diâmetro 6	a	125	mm

GN 50.2

GN 50.3

Ímã com rosca macho
Material Aço 
Ímãs HF,	ND
Força de retenção 4	a	350	N 
Diâmetro 10	a	63	mm

Ímã sem rosca
Material Aço

Ímãs HF,	SC,	ND 

Força de retenção 
5	a	1300	N	 

Diâmetro 6	a	125	mm

GN 50.1
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A versão eletrônica do catálogo geral Elesa+Ganter 
em	DVD	ou	no	website	www.elesa-ganter.com,	
oferece ao projetista a possibilidade de procurar o 
elemento correto para a aplicação através das páginas 
do catálogo visualizadas no monitor ou selecionadas 
através de menus.

Para	cada	série	de	produto	você	pode	encontrar:
-	fotos	coloridas
-	informações	técnicas
-	desenhos	e	tabelas	dimensionais
-	desenhos	em	2D	CAD
-	desenhos	em	3D	CAD

elemento correto para a aplicação através das páginas 

Desenhos 3D CAD estão 
disponíveis em www.elesa-
ganter.com em quase todos os 
formatos.
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www.elesa-ganter.com



www.atibrasil.com.br

A.T.I. BRASIL - CURITIBA
R. Omílio Monteiro Soares, 260
Vila Fanny - 81030-000
Curitiba - PR
Phone: +55 41 3302 3400
Fax: +55 41 3302 3499
vendas@atibrasil.com.br

A.T.I. BRASIL - SÃO PAULO  
R. Dr. Moysés Kahan, 55
Barra Funda - 01139-040
São Paulo - SP
Phone: +55 11 3577 5300 
Fax: +55 11 3577 5399
vendas.sp@atibrasil.com.br
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A.T.I. BRASIL - PORTO ALEGRE
Av. José Lutzenberger, 09
Anchieta - 90200-140
Porto Alegre - RS
Phone: +55 51 3326 7015
Fax: +55 51 3326 7018
vendas.poa@atibrasil.com.br

A.T.I. BRASIL - CAMPINAS
Av. Pirangi, 103
Jardim do Trevo - 13040-009
Campinas - SP
Phone: +55 19 3238 9098 
Fax: +55 19 3238 9013
vendas.campinas@atibrasil.com.br
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