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WHanowerze Grupa Lapp przed-
stawi≥a nowoúci ze swoich
wszystkich najwaøniejszych

grup produktowych: ÷lflex, Unitronic,
Eterline, Epic, Silvyn oraz Skintop. Poni-
øej opisane zosta≥y wybrane rozwiπzania.

Przewody ÷lflex

W grupie produktowej ÷lflex Lapp Ka-
bel pokaza≥ na targach nowπ liniÍ przewo-
dÛw dedykowanych do pracy w prowadni-
cach ≥aÒcuchowych: ÷lflex Chain 808P/CP
oraz 809/CY (rys. 1). Przewody te prze-
znaczone sπ do pracy przy nisko oraz úred-
nio obciπøonych aplikacjach w prowadni-
cach o mniejszym natÍøeniu ruchu i ni-
øszych prÍdkoúciach przesuwu. Jednπ
z istotnych korzyúci dla odbiorcÛw jest
w tym przypadku cena ñ niøsza niø pro-
duktÛw z serii Classic 810P/CP oraz
810/CY. Podobnie jak w serii 810, nowe
przewody zachowujπ swojπ olejoodpor-
noúÊ oraz sπ dostÍpne w szerokiej gamie
wykonaÒ, takøe wersjach ekranowanych.
Wersja 809 posiada ponadto certyfikat
UL/CSA umoøliwiajπcy sprzedaø na rynek
USA i Kanady. 

Nowoúciπ w tej grupie jest rÛwnieø
÷lflex Servo FD 796 CP (rys. 2) ñ prze-
wÛd do pracy w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych dedykowany do po≥πczeÒ pomiÍdzy
serwokontrolerami a silnikiem ñ umoøli-
wiajπcy przesy≥anie zarÛwno sygna≥Ûw za-
silajπcych jak i sterujπcych jednym prze-
wodem. Cechπ charakterystycznπ produk-
tu jest moøliwoúÊ pracy w bardzo szybkich
aplikacjach, o prÍdkoúciach do 5 m/s oraz
przy przyspieszeniach do 50 m/s2. Charak-
teryzuje siÍ on rÛwnieø mniejszymi úredni-
cami zewnÍtrznymi oraz niskπ pojemno-

úciπ miÍdzy øy≥ami. Posiada certyfikacjÍ
UL/CSA i jest zgodny ze standardem De-
sina. 

Przewody Unitronic

Nowe produkty w grupie Unitronic to
przewody do systemÛw BUS AS ñ Interfa-
ce: Unitronic BUS ASI w wersji LD (Long
Distance) do po≥πczeÒ modu≥Ûw oddalo-
nych od siebie na duøe odleg≥oúci oraz
Unitronic BUS ASI w wersji FD (rys. 3)
do pracy w prowadnicach ≥aÒcuchowych,
charakteryzujπcy siÍ duøπ giÍtkoúciπ i wy-
sokπ olejoodpornoúciπ. NowoúÊ w obsza-
rze transmisji danych to rÛwnieø z≥πcza
Epic Data (rys. 4) jako akcesoria do syste-
mÛw komunikacyjnych Profibus DP ñ
zgodne ze standardem M12, z wytrzyma≥π
metalowπ obudowπ oraz moøliwoúciπ
szybkiego skrosowania po≥πczenia prze-
≥πcznikiem On/Off. 

Nowości produktowe
firmy Lapp Kabel
Remigiusz Buczek

Firma Lapp Kabel regularnie uczestniczy w targach Hannover Messe ñ jednej z najwaøniej-
szych úwiatowych imprez wystawienniczych o charakterze przemys≥owym. Takøe w tym ro-
ku producent kabli i przewodÛw oraz osprzÍtu kablowego zaprezentowa≥ podczas tego wyda-
rzenia swoje najnowsze produkty.

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Servo FD 796 CP

Rys. 1. PrzewÛd ÷lflex Chain 809

Targi Hanowerskie to jedna z najwaøniejszych úwiatowych imprez wystawienniczych z zakresu
technologii dla przemys≥u ñ szczegÛlnie w obszarze automatyki przemys≥owej, energetyki oraz in-
nowacyjnych rozwiπzaÒ i technologii dla zak≥adÛw energetycznych i elektrowni. Na targach co ro-
ku wystawia siÍ oko≥o 5 tys. przedsiÍbiorcÛw, a odwiedza je oko≥o 250 tys. fachowcÛw. Tegorocz-
na edycja Hannover Messe odby≥a siÍ pod has≥em ÑGreentelligenceî: w centrum uwagi znalaz≥y siÍ
technologie ekologiczne i ich rosnπce znaczenie w gospodarce.

Targi Hanowerskie



Z≥πcza Epic

W grupie Epic nowymi produktami
Lapp sπ takøe z≥πcza wielopinowe Epic Ul-
tra (rys. 5), w wersjach od 6 do 24 pinÛw.
DziÍki zastosowaniu specjalnych d≥awnic
z serii Brush s≥uøπ one do ≥πczenia z wyso-
kπ szczelnoúciπ przewodÛw ekranowanych
z jednoczesnym zachowaniem kompaty-
bilnoúci EMC. Charakteryzujπ siÍ bardzo
wysokπ odpornoúciπ na korozjÍ oraz zmo-
dyfikowanym systemem zatrzaskÛw w ce-
lu ≥atwiejszego i szybszego montaøu / de-
montaøu. Z≥πcza Epic Ultra sπ kompatybil-
ne z wszystkimi wczeúniejszymi z≥πczami
Epic oraz nowym systemem ekstremalnie
odpornych na warunki atmosferyczne ety-
kiet Fleximark Ultra. Wymienione cechy
pozwalajπ zastosowaÊ ten produkt we
wszystkich miejscach, gdzie parametry
konwencjonalnych systemÛw po≥πczeÒ sπ
niewystarczajπce, np. w oczyszczalniach
úciekÛw, jak rÛwnieø przy budowie ma-
szyn, gdzie wykorzystywane sπ napÍdy za-
silane z falownikÛw.

Kolejnπ nowoúciπ sπ z≥πcza Epic Solar 4
Thin (rys. 6) s≥uøπce do tworzenia nisko-
stratnych, szczelnych po≥πczeÒ przewodÛw
odprowadzajπcych sygna≥ z paneli foto-
woltaicznych. Z≥πcza sπ dopasowane do
przewodÛw dedykowanych do takich in-
stalacji, np. ÷lflex Solar, o przekrojach
od 1,5 do 6 mm2. Z≥πcze ma tylko 12 mm
gruboúci.

Akcesoria Skintop

Nowoúciπ w grupie Skintop jest modu≥o-
wy przepust kablowy Skintop Cube
(rys. 7) umoøliwiajπcy zad≥awienie z duøπ
szczelnoúciπ (IP64) kilku przewodÛw o rÛ-
ønych úrednicach jednoczeúnie. Jego mo-
du≥owa budowa pozwala na dowolnπ kon-
figuracjÍ po≥πczenia. Kaødy z modu≥Ûw
jest rozbieralny, co pozwala uszczelniaÊ
przewody z zarobionymi wtyczkami. Ca-
≥oúÊ jest odporna na wibracje oraz oleje.
Skinop Cube znajduje zastosowanie wszÍ-
dzie tam, gdzie przewody z gotowymi
wtyczkami muszπ zostaÊ wyprowadzone
poza obudowÍ przy zachowaniu duøej
szczelnoúci.

Druga nowoúciπ jest nakrÍtka Skintop
Brush ADD ON (rys. 8) zaprojektowana
do uøytku ze standardowymi d≥awnicami
poliamidowymi. Pozwala ona zachowaÊ
kompatybilnoúÊ EMC urzπdzeÒ w przy-
padku po≥πczeÒ przewodami ekranowany-
mi. Podobnie jak d≥awnica typu Brush, na-
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Rys. 3. PrzewÛd Unitronic BUS FD P

Rys. 4. Z≥πcze Epic Data 90o

Rys. 5. Z≥πcze Epic Ultra 



krÍtka posiada szczoteczkÍ z mosiÍønych
drucikÛw, ktÛre stanowiπ bardzo dobre po-
≥πczenie ekranu przewodu z nakrÍtkπ a na-
stÍpnie z obudowπ.

Przewody do stacji 
≥adowania pojazdÛw

OprÛcz sta≥ego poszerzania asortymentu
dedykowanego do automatyki i przemys≥u
energetycznego, firma Lapp dostosowujπc
siÍ do zjawisk zachodzπcych na rynku
wprowadzi≥a do oferty ca≥π gamÍ przewo-
dÛw przy≥πczeniowych do stacji ≥adowa-
nia pojazdÛw elektrycznych. Grupa ta za-
wiera kilkanaúcie wykonaÒ przewodÛw
o rÛønych przekrojach z gotowymi standa-
ryzowanymi wtykami. DostÍpne sπ rÛw-
nieø wersje z kontrolerami ≥adowania. 

Dodatkowe informacje dotyczπce no-
woúci oraz pozosta≥ych produktÛw firmy
Lapp Kabel, specyfikacje techniczne oraz
tabele wykonaÒ przewodÛw sπ dostÍp-
ne w katalogu na stronie internetowej
www.lapppolska.pl. 

Remigiusz Buczek

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 6. Z≥πcze Epic Solar 4

Rys. 7. Przepust kablowy Skintop Cube 

Rys. 8. NakrÍtka Skintop Brush ADD ON

Rys. 9. Stacja ≥adowania pojazdÛw elektrycznych
wykorzystujπca przewody Lapp

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl


