
Firma M+P Przemys≥owe Urzπdze-
nia Myjce S.A. w Tczewie od lat
dostarcza swoje technologie do pro-

ducentÛw najbardziej rozpoznawalnych
marek samochodÛw na ca≥ym úwiecie.
Tworzone przez nich linie technologiczne
pozwalajπ miÍdzy innymi na: mycie, od-
t≥uszczanie, fosforanowanie, konserwacjÍ,
mycie na sucho, mycie ultradüwiÍkowe,
mycie parπ, gradowanie pod wysokim ci-
únieniem lub szczotkami, suszenie ciep≥ym
powietrzem oraz suszenie prÛøniowe. Ar-
tyku≥ prezentuje wybrane produkty Lapp
Kabel stosowane w tych urzπdzeniach.

Przewody Olflex Robust FD

Szeroka gama rodzajÛw izolacji oraz ty-
pÛw wykonaÒ pozwala na dobranie odpo-
wiedniego przewodu w zaleønoúci od wa-
runkÛw, ktÛrym musi sprostaÊ. Z uwagi na
takie w≥aúnie ekstremalnie ciÍøkie otocze-
nie w urzπdzeniach przemys≥owych majπ
zastosowanie przewody Olflex Robust se-
rii FD. Ich wyjπtkowa odpornoúÊ chemicz-
na jest osiπgana dziÍki zastosowaniu spe-
cjalnej izolacji (zarÛwno øy≥, jak i p≥asz-
cza zewnÍtrznego) z bezhalogenowego
tworzywa TPE (do wewnπtrz i na ze-
wnπtrz). 

Produkty serii Robust sπ wiÍc przezna-
czone do stosowania w trudnych warun-
kach w przemyúle maszynowym, w ktÛ-
rych spotyka siÍ rÛønego rodzaju oleje
i chemikalia w szerokim zakresie tempe-
ratur (od -50oC do +110oC). Olflex Robust
pozwalajπ takøe na trwa≥e po≥πczenia
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Wyroby Lapp Kabel 
w urządzeniach myjących
dla przemysłu samochodowego

Firmy branøy motoryzacyjnej sπ uwaøane za najbardziej wymagajπcych odbiorcÛw technolo-
gii przemys≥owych. W fabrykach úwiatowych koncernÛw samochodowych jakoúÊ jest priory-
tetem, bo to ona przek≥ada siÍ nie tylko na postrzeganie danej marki, ale takøe na wydajnoúÊ
produkcji, ewentualne braki i reklamacje, a to w konsekwencji na koszty. Artyku≥ prezentuje
wyroby firmy Lapp Kabel w urzπdzeniach myjπcych dla przemys≥u samochodowego w fabry-
ce M+P Przemys≥owe Urzπdzenia Myjπce S.A.

Rys. 1. Maszyna w trakcie montaøu

Rys. 2. Przewody Olflex Robust w trakcie rozprowadzania

Szymon Horbarczek



w przemyúle spoøywczym, gdzie wystÍpu-
jπ oleje roúlinne, zwierzÍce, jak rÛwnieø
rÛønego typu chemia czyszczπca (mycie).

Olflex Robust w wersji FD jest specjal-
nie zaprojektowany, aby mÛg≥ pracowaÊ
takøe w prowadnicach ≥aÒcuchowych (cy-
kliczne zginanie). DziÍki zastosowaniu
w budowie jego øy≥y cienkich drucikÛw
klasy 6 posiada ekstremalnie ma≥e promie-
nie giÍcia. Ta cecha pozwala na bezpiecz-
ne doprowadzenie przewodÛw do trudno
dostÍpnych elementÛw maszyn.

Firma Lapp Kabel posiada rÛwnieø pro-
dukty Olflex Robust wyposaøone dodatko-
wo w ekran pozwalajπcy na zabezpieczenie
sygna≥Ûw zgodnie z EMC oraz przewody
przystosowane do d≥ugotrwa≥ej pracy
w aplikacjach, wymagajπcych zarÛwno zgi-
nania, jak i skrÍcania (seria Olflex Robot).

Komponenty

W poszczegÛlnych elementach maszyn
zastosowanie znajdujπ pojedyncze linki do
szaf sterowniczych (H05V-K i H07V-K)
o rÛønych przekrojach i rÛønych, ale za-

wsze powtarzalnych kolorach. Przewody
wieloøy≥owe Olflex Classic 110 gwarantu-
jπ trwa≥e po≥πczenia, a wszÍdzie tam gdzie
instalacja wymaga ekranowania zastoso-
wane sπ przewody Olflec Classic 110 CY.
W miejscach, gdzie aplikacja ma szczegÛl-
ne wymagania stosowane sπ przewody
wieloøy≥owe w izolacji PUR (poliuretan),
takie jak Olflex Classic 400 CP.

Aby maszyna mog≥a pracowaÊ d≥ugo
i niezawodnie waønπ rolÍ odgrywajπ takøe
takie drobne elementy jak d≥awnice.
W omawianych maszynach stosowane sπ
g≥Ûwnie d≥awnice kablowe z mosiπdzu ni-
klowanego Skintop MS pozwalajπce na
szczelne i stabilne wprowadzenie przewo-
du do obudowy. DziÍki zastosowaniu d≥aw-
nic Skintop MS-SC-M realizowane jest po-
prawne po≥πczenie przewodu ekranowane-
go, dziÍki elastycznemu z≥πczu EMC do
mocowania ekranÛw o rÛønych úrednicach.
D≥awnice Lapp Kabel sπ wykonywane tak-
øe w wersji ze stali nierdzewnej oraz ze spe-
cjalnym stoøkowym elementem uszczelnia-
jπcym Viton gwarantujπcym bardzo wyso-
kπ odpornoúÊ na dzia≥anie olejÛw, rozpusz-
czalnikÛw, kwasÛw i úrodkÛw chemicz-
nych. Ich specjalna budowa zapewnia wy-
sokπ ochronÍ przed wyrwaniem oraz pracÍ
w temperaturze od -15oC do +200oC.

Dope≥nienie komponentÛw stanowiπ re-
dukcje, zaúlepki oraz przeciwnakrÍtki za-
rÛwno w wykonaniu poliamidowym, jak
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Rys. 3. Przewody Olflex Robust w trakcie rozprowadzania (zbliøenie) lub 1b2, 

Rys. 4. Przewody Olflex Robust po pod≥πczeniu grza≥ek

Rys. 5. 
Przewody 

Olflex Robust 
po pod≥πczeniu 

w szafie sterowniczej



i z mosiπdzu niklowanego. Ich szeroka ga-
ma pozwala na zabezpieczenie potrzeb
konstruktorÛw maszyn.

Peszel dzielony Silvyn Split

WúrÛd wielu typÛw peszli stanowiπcych
dodatkowπ ochronÍ i zabezpieczenie insta-
lacji na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥uguje stoso-
wany przez firmÍ M+P peszel karbowany
Silvyn Split. WúrÛd jego cech moøna pod-
kreúliÊ zwiÍkszonπ odpornoúÊ na oleje,
benzyny, kwasy i inne chemikalia oraz
giÍtkoúÊ. Ten odporny na UV, úcieranie
i úciskanie bezhalogenowy peszel ma jed-
nπ szczegÛlnie wyrÛøniajπcπ go zaletÍ. Jest
dzielony, co pozwala na ≥atwy i szybki
montaø, a dodatkowo w po≥πczeniu z kom-
pletem dzielonych z≥πczek zapewnia sto-
pieÒ ochrony IP43. Moøe pracowaÊ krÛt-
kotrwale nawet w temperaturze 150oC
(standardowy zakres pracy wynosi od 
-40oC do +120oC).
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Historia powstania firmy M+P Przemys≥owe
Urzπdzenia Myjπce S.A. siÍga 1996 roku. Sie-
dziba firmy znajduje siÍ na pomorzu w Tcze-
wie i jest czÍúciπ niemieckiej Grupy MTM
(Meissner Technik M¸llenbach GmbH).
PrzedsiÍbiorstwo produkuje urzπdzenia myjπ-
ce dla przemys≥u motoryzacyjnego i jego pod-
dostawcÛw. Specjalizuje siÍ w wodnych urzπ-
dzeniach do mycia czÍúci po obrÛbce mecha-
nicznej podczas produkcji seryjnej. Technolo-
gie oferowane przez M+P to: mycie, mycie na
sucho, mycie parπ, mycie ultradüwiÍkami, od-
t≥uszczanie, konserwacja, gratowanie wyso-
kociúnieniowe, suszenie gorπcym powie-
trzem, suszenie prÛøniowe.

M+P Przemys≥owe Urzπdzenia
Myjπce S.A.

Rys. 7. RÛønorodne komponenty Lapp Kabel

Rys. 6. Szafa sterownicza w trakcie montaøu (pojedyncze linki Lapp Kabel)

Rys. 8. Peszel dzielony Silvyn Split przymocowany do obudowy

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Profesjonalna 1
Biskupice PodgÛrne 55-040 Kobierzyce

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

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


