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DUBEN 2014 NOVINKY ZE SVĚTA LAPP GROUP

AMPER 2014
Na stánku společnosti LAPP KABEL s.r.o. bylo během 22. ročníku elektrotechnického veletrhu
AMPER Brno opět plno. Pod sloganem „Spolehlivý partner pro kabelová řešení“, který
vystihuje 3 z hlavních charakteristik skupiny Lapp – spolehlivost, partnerství a kompletní řešení
v oblasti kabelové techniky, představila společnost LAPP KABEL několik novinek z oblasti
produktů a služeb.

NOVÝ HLAVNÍ 
KATALOG 
V ČEŠTINĚ

Celý svět skupiny Lapp můžete nyní poznat
v čerstvě vytištěném hlavním katalogu "The
World of Lapp 2014/2015". Ten obsahuje
přibližně 1100 stran a zákazník v něm rychle
a přehledně najde všechno z oblasti kabelů
a spojovacích technologií. Nový katalog
obsahuje samozřejmě také všechny novinky za
poslední 3 roky, které uplynuly od předchozího
vydání hlavního katalogu Lapp Group v češtině.
A protože je pro nás velmi důležité být pokud
možno co nejblíž k zákazníkovi - kdekoli na
světě – vychází hlavní katalog poprvé současně
v 15 jazycích.

Přesto, že jsou všechny položky přehledně začleněny do devíti kapitol, orientace v nich
se nemusí zdát být jednoduchá! Pro usnadnění orientace a snadný výběr vhodného
produktu nabízí LAPP GROUP hned několik elektronických on-line nástrojů.
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VYHLEDÁVAČ 
KABELOVÝCH 
VÝVODEK

Tento nový nástroj Vám umožní rychlé a snadné
vyhledání kabelové vývodky na základě Vámi
zvolených parametrů.
Obor použití, velikost, materiál, typ závitu,
aprobace... to jsou kritéria, pomocí kterých
jednoduše naleznete v našem širokém
sortimentu tu správnou kabelovou vývodku.

SKINTOP® INOX

Nová nerezová vývodka vhodná pro čisté prostory - např. farmaceutický průmysl, potravinářský
průmysl, nápojovou techniku a pivovary. Inovativní design dovoluje snadné čistění a současně
zabraňuje tvorbě usazenin v závitech a dutinách a omezuje tak možnou kontaminaci. Vývodka
SKINTOP® INOX prokazuje zvýšenou odolnost proti korozi a její odolnost proti působení mořské
vody umožňuje použití také v on - a off-shore aplikacích. Bližší informace o vývodce naleznete
přímo v online katalogu nebo prostřednictvím této animace.

SKINTOP® BS-METAL

Další novinkou v oblasti kabelových vývodek je speciální vývodka se spirálou z poniklované
mosazi pro ochranu proti ohybu SKINTOP® BS-METAL. Vývodka je určena pro oblasti
s vysokými nároky na mechanickou odolnost. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností ve
spojení se snadnou montáží a variabilními rozsahy sevření.

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
Nový člen výkonové řady FD (vysoce flexibilních) kabelů „Basic-Line“

Jednou z novinek představených na stánku LAPP GROUP při veletrhu AMPER 2014 v Brně byl
jednožilový vysoce flexibilní kabel s dvojitou PVC izolací ÖLFLEX® CHAIN 809 SC. Mimo velmi
dobře zavedeného jednožilového kabelu pro použití v energetických řetězech ÖLFLEX® FD 90
představuje nyní skupina Lapp „Basic-Line“ ekvivalent tohoto kabelu.

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

NOVÉ TYPY KABELŮ
PRO PRŮMYSLOVÝ ETHERNET
Nové kabely pro průmyslový ethernet řady ETHERLINE® EC mají o 10 % menší vnější průměr
díky paralelnímu uspořádání vodičů do hvězdicové čtyřky. Další novinkou je schválení UL pro
stávající kabely ETHERLINE®. Kabely s vnějším pláštěm z PUR mají nyní podle UL AWM Style
51576 zkušební napětí 1000 V. Díky této změně mohou být tyto kabely uloženy v kabelovém
svazku společně s napájecími kabely.

ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

ETHERLINE® Cat.5e FLEX
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BEZHALOGENOVÝ TEPLOTNĚ ODOLNÝ
VODIČ ÖLFLEX® HEAT 125 SC
ÖLFLEX® HEAT 125 SC lze charakterizovat jako bezhalogenový, teplotně odolný vodič pro
mnohostranné použití, který nahrazuje dva stávající produkty: teplotně odolný ÖLFLEX® HEAT
145 SC a bezhalogenový vodič H05/07 Z-K. Tento nový výrobek následuje trend sjednocování
vlastností jednotlivých výrobkových řad a dokáže nabídnout skvělé parametry za příznivou cenu.

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

ÚSPĚŠNÝ ROK 2013

V září 2013 oslavila naše pobočka 20 let
úspěšného působení na českém a slovenském
trhu. Během této doby se stala spolehlivým
partnerem již pro více než 2 000 zákazníků.
V loňském fiskálním roce jsme i přes nepříznivý
vývoj ekonomiky v Evropě a po očištění vlivu
poklesu cenu mědi dosáhli nárůstu obratu
o 3,3 %. V letošním roce vzhledem k oživení
klíčových oborů a při zachování ceny mědi
z roku 2013 očekáváme růst obratu 5 % – 10 %. Hlavní investiční akcí roku 2013 byla výstavba
mateřské školky pro 42 dětí v Otrokovicích a z neobchodních aktivit nelze opomenout ani
úspěchy námi podporovaného sledgehokejového oddílu SHK Lapp Zlín. Více informací
o výsledcích celé skupiny naleznete zde.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č.p. 315
765 02 Otrokovice
Česká republika

Pokud nechcete od Lapp Kabel s.r.o. 
dostávat novinkové newslettery, klikněte zde. 

Kontakt: info@lappgroup.cz, +420 573 501 011
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