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KABELOVÉ SYSTÉMY MADE BY LAPP:
ÖLFLEX® CONNECT

Svět průmyslu se neustále vyvíjí. Uspěje jen ten, kdo se nebojí změn, přichází
s inovacemi a dokáže reagovat na požadavky trhu. Lapp je připraven Vám pomoci růst.
Inovace a vývoj jsou součástí naší DNA. Nabízíme Vám kompletní řešení v oblasti
průmyslové kabeláže. Vše od jednoho dodavatele. Rychle a spolehlivě. Na míru Vašim
strojům. Od kabelových svazků, přes servokonfekci až po plně osazené energetické
řetězy. Individuální projekty nebo sériová výroba - přizpůsobíme se.

Objevte možnosti, které Vám přináší
systémová řešení made by Lapp.

KABELY PRO KOLEJOVÁ
VOZIDLA S RYCHLÝM
DODÁNÍM I V KRÁTKÝCH
DÉLKÁCH

Lapp Kabel vstupuje na trh kolejových vozidel.
Kompletní produktové portfolio
a rychlé termíny dodání včetně dostatečných
skladových zásob, to vše v souladu
s mezinárodními standardy. Oficiální
představení proběhne na veletrhu InnoTrans
v Berlíně od 21. do 23. 9. 2016.

ŘEŠENÍ LAPP PRO
VÝROBU STROJŮ
A ZAŘÍZENÍ

Česká společnost TOSHULIN vyrábí
vertikální obráběcí centra na opracování
obzvláště velkých součástí. Lapp Kabel
dodává společnosti TOSHULIN kabely
a kabelové příslušenství již od roku 1993.
V roce 2009 se spolupráce rozšířila - Lapp
Kabel nabídl a zrealizoval kompletní řešení
kabeláže v podobě plněných energetických
řetězů pro rozměrné stroje TOSHULIN. Toto
řešení ušetřilo prostor a čas při montáži
a prodloužilo životnost řetězů.

NA HOŘE ČI V DOLE -
V EXTRÉMNĚ NÁROČNÝCH
PODMÍNKÁCH JSME DOMA

Ve spolupráci s partnerskou společností
Brevetti Stendalto připravil Lapp Kabel
řešení pro významného zákazníka NOEN
a.s. Nelehký úkol zněl: navrhnout
a zkonstruovat kabelovou smyčku
kolesového rýpadla mezi horní stavbou
rýpadla a jeho podvozkem, to vše
v náročných klimatických podmínkách
uhelného naleziště s teplotami až -25 °C,
v extrémně prašném prostředí
a s velmi omezeným prostorem na umístění
a montáž smyčky.

KABELY S NOVOU
FUNKČNÍ VRSTVOU PRO
SNADNÉ ODPLÁŠŤOVÁNÍ

Skupina Lapp představila dva ovládací
kabely - ÖLFLEX® 408 P a ÖLFLEX® 409 P
- s vyšší mechanickou a chemickou
odolností. Mají integrovanou funkční vrstvu
na bázi speciálního PVC zaplňující mezery
mezi žílami, jejíž zásluhou se lépe
a spolehlivěji odplášťují a jsou vhodné
k použití v drsných podmínkách. K výrobě
pláště se používá speciální technologie
společného vytlačování.

ROZVADĚČE PRO STROJNÍ
ZAŘÍZENÍ ANEB
KONTROLA ČI REVIZE

Hlavním tématem 58. Mezinárodního
strojírenského veletrhu, který bude probíhat
v prvním říjnovém týdnu 2016, je průmyslová
automatizace. V rámci doprovodného
programu veletrhu si můžete poslechnout ve
středu 5. 10. 2016 od
11 hodin v pavilonu P přednášku
produktového manažera LAPP KABEL s.r.o.
Ing. Bohumíra Haleše na téma Kabely,
konektory a příslušenství pro rozváděče,
novinky v sortimentu LAPP KABEL s.r.o.

FOTOSOUTĚŽ CESTUJEME
S KABELY JIŽ ZNÁ SVÉ
VÍTĚZE

57 soutěžních fotek s kabely, 1400+
soutěžních liků, 3 lákavé výhry. To byla ve
zkratce letní facebooková fotosoutěž, ve
které nebyla nouze o zajímavé i bizarní
fotografie kabelů z celého světa. Největší
úspěch sklidila fotografie Miroslava Urbana,
který takto zachytil kabely v pařížském
metru.

STŘÍBRO PROKLOUZLO
ZLÍNSKÝM SLEDGE
HOKEJISTŮM MEZI PRSTY

Úřadující mistr české sledge hokejové ligy
SHK LAPP Zlín pořádal 1.–3. 9. 2016
tradiční mezinárodní turnaj LAPP CUP.
Zúčastnilo se celkem 7 klubových týmů ze
7 evropských zemí. Zlínští sledge hokejisté
měli velmi dobře nakročeno. Poslední zápas
třetího dne i celého turnaje rozhodoval o
tom, zda získají stříbro či „bramboru“. Po
dlouhém vedení 3:1 se nakonec ale SHK
Lapp Zlín náskok udržet nepodařilo.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova 315, Kvítkovice
765 02 Otrokovice
Česká republika

Pokud nechcete od LAPP KABEL s.r.o.
dostávat novinkové newslettery, klikněte zde.
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