
PrzewÛd ÷lflex Servo FD 796 CP do
pod≥πczania silnikÛw wszed≥ na ry-
nek pod has≥em Ñ7 przewodÛw

w jednymî. Produkt ten, oprÛcz tradycyj-
nych wykonaÒ 4-øy≥owych, wystÍpuje
rÛwnieø w wersjach z jednπ lub dwiema
osobno ekranowanymi parami øy≥ sterow-
niczych. Øy≥y wykonane sπ w 6 klasie giÍt-
koúci w izolacji z polipropylenu (PP). Ca-
≥oúÊ pokryta jest obwojem z w≥Ûkniny,
oplotem z miedzianych drucikÛw oraz
p≥aszczem z poliuretanu (PUR). Powoduje
to, øe przewÛd ten bardzo dobrze nadaje
siÍ do pracy w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych lub ruchomych czÍúciach maszyn,
szczegÛlnie w wilgotnych strefach obra-
biarek i maszyn produkcyjnych. Moøe byÊ
stosowany w miejsce siedmiu przewodÛw,
oferujπc szereg dodatkowych korzyúci:

ï zapewnia szybszπ realizacjÍ sekwencji
ruchÛw, co zwiÍksza efektywnoúÊ eko-
nomicznπ maszyn (pozwala to na zmniej-
szenie nawet do 96% czasu przestojÛw),

ï pasuje do wiÍkszoúci systemÛw serwo-
motorÛw wiodπcych producentÛw,

ï zmodyfikowana konstrukcja pary øy≥ ste-
rowniczych oznacza mniejszy pod≥uøny
spadek napiÍcia, a ponadto umoøliwia

stosowanie znacznie wyøszych napiÍÊ
roboczych w obwodach pomocniczych,

ï zastÍpuje siedem przewodÛw z grupy
÷lflex Servo FD: 755CP / -755CP Desi-

na / 781CP / -785CP / -785CP Desina / -
790CP / -795CP,

ï posiada liczne certyfikaty i dopuszcze-
nia, co czyni go bardzo uniwersalnym
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PrzewÛd ÷lflex Servo
FD 796 CP g≥osami
CzytelnikÛw zwyciÍøy≥
w plebiscycie magazy-
nu Elektrosystemy
ñ Elektroprodukt Roku

2012 ñ pokonujπc w kategorii kable i przewo-
dy 10 innych zg≥oszonych rozwiπzaÒ.

Elektroprodukt Roku 2012

Nowe przewody Servo
do aplikacji ruchomych
w ofercie Lapp Kabel
Remigiusz Buczek

W maszynach i robotach koniecznoúÊ precyzyjnego ruchu ramion, kontroli wychyleÒ oraz
duøej iloúci i prÍdkoúci wykonywanych operacji wymaga stosowania zaawansowanych roz-
wiπzaÒ kablowych. Lapp Kabel poszerza dotychczasowπ gamÍ produktÛw z rodziny Servo
o dwa nowe produkty ñ ÷lflex Servo FD 796 CP i ÷lflex Servo FD 798 CP ñ znajdujπce zasto-
sowanie w aplikacjach ruchomych. 

Rys. 1. Nowe przewody Servo firmy Lapp Kabel spe≥niajπ wysokie wymagania nowoczesnych prze-
mys≥owych aplikacji ruchomych 



(mniej koniecznych wariantÛw zapewnia
niøsze koszty). 

Przewody 
÷lflex Servo FD 798 CP

Obok prezentowanego powyøej ÷lflex
Servo FD 796 CP firma Lapp wprowadza
na rynek nowy przewÛd enkoderowy i re-
solwerowy ÷lflex Servo FD 798 CP. Pro-
dukt ten zastÍpuje cztery dotychczasowe
przewody enkoderowe/resolwerowe:
÷lflex Servo FD 760CP / -760CP Desina /
-770CP / -770CP Desina. Nowy ÷lflex Se-
rvo FD 798 CP sprawdza siÍ w pracy przy
duøej prÍdkoúci w prowadnicach ≥aÒcu-
chowych. MnogoúÊ wykonaÒ pozwala
uzyskaÊ kompatybilnoúÊ z wiÍkszoúciπ
systemÛw enkoderowych i resolwerowych
wiodπcych producentÛw tego typu prze-
twornikÛw. Zoptymalizowana pod wzglÍ-
dem wagi i úrednic budowa oraz zastoso-
wanie wysokiej jakoúci materia≥Ûw umoø-
liwia stosowanie w bardzo wymagajπcych
aplikacjach:

ï bardzo szybkie prowadnice ≥aÒcuchowe
(przyspieszenia do 50 m/s2, prÍdkoúci
przesuwu do 5 m/s),

ï po≥πczenia realizowane na zewnπtrz bu-
dynkÛw,

ï wszÍdzie tam gdzie istotne jest zminima-
lizowanie wp≥ywu zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych na pracÍ urzπdzeÒ,

ï w niekorzystnym úrodowisku pracy: du-
øa wilgotnoúÊ, zaolejenie,

ï spe≥nia restrykcyjne normy dotyczπce sa-
mogaúniÍcia: VW-1, FT-1, IEC/EN
60332-1-2.
PrzewÛd ÷lflex Servo FD 798 CP sta-

nowi uzupe≥nienie produktÛw z rodziny

÷lflex Servo FD 796. Ze wzglÍdu
na moøliwoúÊ bardzo wysokich
przyspieszeÒ ta grupa produkto-
wa rÛwnieø pozwala na zmniej-
szenie i optymalizacjÍ czasu prze-
stojÛw maszyn na liniach produk-
cyjnych, dajπc tym samym wy-
mierne korzyúci ekonomiczne.

NakrÍtka Skintop Brush
ADD-ON

Jako uzupe≥nienie omÛwionych produk-
tÛw Lapp Kabel proponuje jeszcze jedno
rozwiπzanie: nakrÍtkÍ Skintop Brush
ADD-ON z 360-stopniowym ekranowa-
niem. Moøe byÊ ona zastosowana wraz ze
zwyk≥π d≥awnicπ wykonanπ z tworzywa
sztucznego, umoøliwiajπc w ten sposÛb
w ≥atwy i ekonomiczny sposÛb sprowadze-
nie potencja≥u z ekranu przewodu na obu-
dowÍ urzπdzenia. W praktyce oznacza to,
øe do aplikacji, ktÛre wymagajπ bardzo do-
brego ekranowania EMC, bÍdzie moøna
uøyÊ znacznie taÒszych i czÍúciej uøywa-
nych d≥awnic z tworzywa sztucznego.
Znacznie upraszcza to proces zamÛwieÒ
i pozwala rÛwnieø oszczÍdzaÊ przestrzeÒ
magazynowπ.

WiÍcej informacji oraz szczegÛ≥owe da-
ne techniczne omawianych przewodÛw,
jak rÛwnieø informacje o pozosta≥ym asor-
tymencie firmy Lapp Kabel zamieszczono
na stronie www.lapppolska.pl.

Remigiusz Buczek

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 2. PrzewÛd Lapp Kabel ÷lflex Servo FD 796 CP

Rys. 3. PrzewÛd Lapp Kabel ÷lflex Servo FD 798 CP

Rys. 4. NakrÍtka Skintop Brush ADD-ON 
z 360-stopniowym ekranowaniem

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
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