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Lapp Ka bel jest zna nym na świe cie
pro du cen tem ka bli oraz osprzę tu ka -
blo we go. Sze ro ka ga ma roz wią zań

stwo rzo nych dla prze my słu ma za za da nie
spro stać ocze ki wa niom naj bar dziej wy ma -
ga ją cych apli ka cji. Ob szer ne port fo lio fir my
obej mu je wie le ty pów prze wo dów, rów nież
spe cja li stycz nych, oraz ak ce so riów wy ko -
rzy sty wa nych w go to wych urzą dze niach
i sys te mach. Jed no cze śnie – aby zwięk szyć
do stęp ność i uła twić sto so wa nie swo ich roz -

wią zań – fir ma przy go to wa ła sze ro ki asor -
ty ment na rzę dzi i ak ce so riów uła twia ją cych
pra cę na każ dym eta pie pro duk cji.

Przed się bior stwo MESA

Przy kła dem moż li wo ści wy ko rzy sta nia
sze ro kiej ga my na rzę dzi Lapp Ka bel jest
fir ma Me cha ni ka Elek tro ni ka Ste ro wa nie
Au to ma ty ka MESA. Ja ro ciń skie przed się -
bior stwo zo sta ło za ło żo ne przez inż. Ze no -

na Go ści nia ka. Zaj mu je się pro duk cją szaf
ste row ni czych z peł nym wy po sa że niem dla
mię dzy na ro do wych kon cer nów. Do dat ko -
wo, na po trze by sta łych, wie lo let nich kon -
trak tów, w fir mie po wstał osob ny dział zaj -
mu ją cy się kon fek cją prze wo dów jed no
i wie lo ży ło wych. Po cząt ko wo był to dział
we wnętrz ny, stwo rzo nym w ce lu przy go -
to wa nia oka blo wa nia dla szaf ste row ni -
czych, obec nie ob słu gu je on rów nież za -
mó wie nia na pa kie ty prze wo dów kon fek -
cjo no wa nych lub też po je dyn cze wiąz ki de -
dy ko wa ne dla klien ta, zgod nie z otrzy ma -
ną do ku men ta cją. 

Pro duk cja szaf ste row ni czych

W do bie po stę pu ją cej au to ma ty za cji
wszyst kich ga łę zi prze my słu, sza fy ste row -
ni cze są po wszech nym ele men tem wy po -
sa że nia elek trycz ne go, uła twia ją cym pra cę
i po rząd ku ją cym dzia ła nie sys te mów.
Przy kła do we ga łę zie prze my słu, w któ rych
ma ją za sto so wa nie sza fy wy twa rza ne w fir -
mie MESA, to prze mysł bu dow la ny, dźwi -
gi i po de sty wy so ko ścio we, chłod nic two,
urzą dze nia do pro duk cji ta blic re je stra cyj -
nych, ma szy ny CNC do ob rób ki me ta lu,
ma szy ny do ob rób ki drew na, urzą dze nia
do fil tra cji. 

Narzędzie Skintop Locator
Przy ob słu dze tak róż no rod nych zle ceń

du żym uła twie niem w pra cy mon te rów jest
za sto so wa nie na rzę dzia Skin top Lo ca tor
(rys. 1), któ re wspo ma ga pre cy zyj ne i szyb -
kie roz pla no wa nie otwo rów w sta lo wych
ścian kach szaf elek trycz nych pod me trycz -
ne dław ni ce ka blo we Skin top. Skin top Lo -

Lapp Kabel: rozwiązania 
dla produkcji 
szaf sterowniczych
Oprócz szerokiej gamy przewodów i akcesoriów dedykowanych bezpośrednio do stosowania
w aplikacjach przemysłowych, firma Lapp Kabel oferuje również szereg rozwiązań ułatwiających
wykorzystanie i montaż swoich wyrobów. W publikacji zostały przedstawione wybrane akcesoria
oraz narzędzia znacząco poprawiające pracę inżynierów na wszystkich etapach przygotowania
produktu, na przykładzie procesu produkcji szaf sterowniczych w firmie MESA.
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Rys. 1. Na rzę dzie Skin top Lo ca tor:
a – znacz ni ki za in sta lo wa ne na pły cie dol nej obu do wy z roz pla no wa ny mi wy mia ra mi,
b – za mon to wa ne dław ni ce fir my Lapp Ka bel – go to we do za in sta lo wa nia prze wo dów

a)

b)



ca tor umoż li wia roz pla no wa nie dław nic w roz mia rach M12 -M63
oraz szyb ki przy dział dław nic ka blo wych i prze wo dów. In sta la cja
roz wią za nia jest bar dzo pro sta. Dzię ki ma gne som moż na przy -
twier dzić ele men ty Skin top Lo ca tor do me ta lo wej obu do wy, nie -
za leż nie od po zy cji w ja kiej znaj du je się obu do wa, a na stęp nie
ozna czyć punkt cen tral ny oraz wpi sać roz miar w przy go to wa nym
do te go otwo rze i wy ko nać od wiert. 

Oplot CU 1020
Czę sto spo ty ka nym roz wią za niem w sza fach ste row ni czych jest

uzie mie nie gru py prze wo dów w jed nym miej scu. W tym przy -
pad ku w fir mie MESA sto so wa ny jest mie dzia ny oplot ekra nu ją-
cy fir my Lapp Ka bel, któ ry chro ni prze wo dy przed za kłó ce nia mi
ze stro ny in nych pól elek trycz nych. W pre fa bry ka cji szaf MESA
uży wa ny jest oplot CU 1020 (rys. 2).

Pro duk ty bez ha lo ge no we
Nie któ re in sta la cje wy ko ny wa ne przez fir mę MESA wy ma -

ga ją, aby wszyst kie ele men ty za sto so wa ne w sza fie by ły bez ha -
lo ge no we. W mo men cie po ża ru ma te ria ły bez ha lo ge no we emi -
tu ją prze zro czy ste dy my, któ re nie utrud nia ją ewa ku acji prze -
by wa ją cych w ob rę bie po ża ru osób. Ga zy po wsta ją ce pod czas
pa le nia się te go ro dza ju two rzyw są rów nież nie tok sycz ne oraz
nie ko ro zyj ne, a w wy ni ku po łą cze nia z wil go cią/wo dą nie two -
rzą żrą cych sub stan cji, któ re mo gły by być przy czy ną po pa rzeń
cia ła lub ko ro zji urzą dzeń elek tro nicz nych. Przy ta kiej spe cy fi-
ce wy ro bu i wy ma ga niach klien ta wy ko rzy sty wa ne są pro duk-
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Rys. 2. Za mon to wa ny oplot CU 1020
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ty Lapp z gru py Ölflex He at 125 SC, wę-
że osło no we Si lvyn FPAS oraz za koń cze -
nia wę ży – Si lvyn FPAG-M (rys. 3). 

Oznacz ni ki
W pro ce sie pro duk cji każ dy wy ko rzy sty -

wa ny kom po nent mu si być ła two iden ty fi -
ko wal ny – za rów no dla pra cow ni ków ma ga -
zy nu, pro duk cji, jak i pra cow ni ków ser wi su,
któ rzy w póź niej szym cza sie zaj mu ją się urzą -
dze niem. W ce lu ła twej iden ty fi ka cji ele men -
tów, w za kła dzie MESA sto so wa ne są oznacz -
ni ki z gru py Fle xi mark Ca ble la bel LFL La bel
LFL2H 9.9-26 YEWH (rys. 3) oraz opa ski za -
ci sko we Ba sic Tie 140x3.5 BK. Pro duk ty te
rów nież są bez ha lo ge no we i speł nia ją wy -
ma ga nia tem pe ra tu ro we od -40 do +85OC.

Na rzę dzie mon ta żo we TY-Gun ERG
Oznacz ni ki są mon to wa ne do wę ża osło -

no we go lub bez po śred nio na izo la cji ka bla.
W ce lu trwa łe go ozna cze nia pro du cent
wy ko rzy stu je opa ski ka blo we Lapp Ka bel.
Opa ski są za ci ska ne przy po mo cy na rzę -
dzia mon ta żo we go TY-Gun ERG (rys. 4),
któ re po sia da ob ra ca ną gło wi cę, umoż li -

wia ją cą mon te ro wi do stęp na wet do naj -
trud niej szych miejsc w sza fie. Re gu la cja
na rzę dzia po zwa la na do ko na nie za ci sku
z od po wied nią si łą (w za leż no ści od wiel -
ko ści za ci ska nej opa ski). Jed no cze śnie, co
bar dzo waż ne, TY-Gun ERG od ci na zbęd -
ną część opa ski. Dzię ki spe cjal nie do pa so -
wa nym no żom opa ska zo sta ję ucię ta
przy sa mej głów ce, bez moż li wo ści po wsta -
nia „za dzio rów” (rys. 5).

Pod su mo wa nie 

Fir ma Me cha ni ka Elek tro ni ka Ste ro wa -
nie Au to ma ty ka MESA zaj mu je się pro -
duk cją szaf ste row ni czych au to ma ty ki
prze my sło wej dla róż nych ga łę zi prze my -
słu. Współ pra ca z wy ma ga ją cy mi klien ta -
mi wy mu sza po trze bę sto so wa nia pod czas
pro duk cji szyb kich, pre cy zyj nych i wy so -
kiej ja ko ści roz wią zań. Ofer ta Lapp Ka bel
po zwa la fir mie utrzy my wać i po pra wiać ja -
kość wy ro bów, jed no cze śnie opty ma li zu-
jąc czas ich wy twa rza nia. 

Au tor ar ty ku łu skła da po dzię ko wa nia
ca łe mu ze spo ło wi fir my MESA za po moc
w przy go to wa niu ar ty ku łu

Łu kasz Że li chow ski
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Wę że osło no we FPAS zmon to wa ne z koń -
ców ka mi FPAG-M oraz ozna czo ne oznacz ni ka mi
Fle xi mark

Rys. 4. Na rzę dzie mon ta żo we TY-Gun ERG

Rys. 5. Opa ska za ci sko wa do cię ta pra wi dło wo przy uży ciu na rzę dzia TY-Gun ERG fir my Lapp Ka bel
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