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Jed ną z czte rech war to ści, ja ki mi kie ru-
je się fir ma Lapp, jest in no wa cyj ność.
Pro du cent sta ra się wy zna czać tren dy

ryn ko we w naj bar dziej roz wi ja ją cych się
dzie dzi nach prze my słu. Czę ścią naj now -
szej ofer ty zgod nej z tą fi lo zo fią są roz wią -
za nia za pre zen to wa ne po ni żej. Pro duk ty
by ły czę ścią wy sta wy Lapp na te go rocz -
nych tar gach Han no ver Mes se 2018.

No we prze wo dy

Prze wo dy Ölflex Se rvo 
W gru pie Ölflex fir ma Lapp za pre zen to -

wa ła m.in. dwa no we prze wo dy Se rvo:
Ölflex Se rvo 728 CY oraz Ölflex Se -
rvo 7TCE (rys. 2). Pierw szy jest de dy ko wa -

ny do po łą czeń en ko de ro wych w ser wo na -
pę dach (za stę pu je do tych cza so wy Ölflex
Se rvo 720CY), dru gi to ni sko po jem no ścio -
wy prze wód za si la ją cy ser wo na pę dy z izo -
la cją żył z XLPE w kla sie pal no ści UL FT4.
Oba prze wo dy to no wo za pro jek to wa ne
kon struk cje, zop ty ma li zo wa ne pod ką tem
bu do wy i pa ra me trów. Cha rak te ry zu ją się

du żą uni wer sal no ścią za sto so wań (cer ty fi -
ka ty UL), sze ro ką ga mą wy ko nań (rów nież
wy ko na nia kom bi no wa ne) oraz moż li wo -
ścią pra cy na dłuż szych o 40% od cin kach,
niż wy ko na nia stan dar do we.

Prze wo dy Ölflex do pra cy 
w pro wad ni cach łań cu cho wych
Ko lej ne no wo ści w gru pie Ölflex to prze -

wo dy de dy ko wa ne do pra cy w pro wad ni -
cach łań cu cho wych. 

Ölflex Cha in 819P/CP (rys. 3a) – wy so ce
ela stycz ny prze wód z so lid ną, od por ną na
olej po wło ką ze wnętrz ną do śred nio ob cią -
żo nych pro wad nic, w kla sie pal no ści
UL/CSA FT2. Ulep szo ny kon struk cyj nie
i zop ty ma li zo wa ny kosz to wo w sto sun ku
do do tych cza so we go Ölflex Cha in 808
P/CP oraz Ölflex Cha in 809. Za twier dzo ny
do użyt ku w Eu ro pie i Ame ry ce Pół noc nej. 

Ölflex Cha in TM/TM CY (rys. 3b)–
prze wód z ży łą w 6 kla sie gięt ko ści, de dy -
ko wa ny do za sto so wań w roz bu do wa nych
pro wad ni cach łań cu cho wych, umoż li wia -
ją cy bez po śred nie łą cze nie z sza fą ste row -
ni czą (jed no cze sna pra ca w pro wad ni cy
i otwar tym ko ry cie), na da ją cy się rów nież
do bez po śred nie go za ko pa nia do zie mi.

Ölflex Cha in PN – gięt ki prze wód za si -
la ją cy, słu żą cy do za si la nia ste row ni ków,
wysp za wo ro wych czy ro ute rów pra cu ją -
cych w stan dar dzie Pro fi net. Od por na
na tem pe ra tu rę po wło ka z PVC po zwa la
sto so wać go w tem pe ra tu rach do 90OC.
Prze wód po sia da cer ty fi ka cję UL. Jest de -
dy ko wa ny do bran ży au to mo ti ve.

Ha no wer skie Tar gi to miej sce gdzie fir ma Lapp cy klicz nie spo ty ka się ze swo imi klien ta mi w ce-
lu pre zen ta cji no wych roz wią zań i pro duk tów de dy ko wa nych dla od bior ców prze my sło wych.
Rok 2018 był szcze gól ny – pod czas tar gów fir ma Lapp po ka za ła swo je no we lo go, któ re ujed -
no li ca na zwę i iden ty fi ka cję wi zu al ną przed się bior stwa na ca łym świe cie. W Ha no we rze, oprócz
wie lu pro duk tów Lapp za pre zen to wał rów nież no we roz wią za nia lo gi stycz ne.

Remigiusz Buczek 
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Rys. 1. Pod czas tar gów Han no ver Mes se 2018 fir ma Lapp za pre zen to wa ła no we lo go, któ re bę dzie
jed no li tym zna kiem wszyst kich firm grupy

Rys. 2. Ölflex Se rvo 728 CY oraz Ölflex Se rvo 7TCE



Prze wo dy Uni tro nic
W gru pie Uni tro nic no wo ścią jest Uni -

tro nic FD Li2YCY (TP) A (rys. 4)– zop ty -
ma li zo wa ny pod ką tem bu do wy prze wód
sy gna ło wy do pro wad nic, wy stę pu ją cy
w dwóch wer sjach ko lo ry sty ki żył BE (ko -
lo ry we dług DIN 47100 – Eu ro pa) oraz BA
(Ame ry ka). Obie wer sje cha rak te ry zu ją się
ni ską po jem no ścią żył oraz płasz czem ze -
wnętrz nym od por nym na ozon i pro mie -
nio wa nie UV. Prze wód jest ekra no wa ny,
ży ły są skrę co ne pa ra mi, co mi ni ma li zu je
wpływ za kłó ceń elek tro ma gne tycz nych. 

Prze wo dy Ether li ne
No wo ści za pre zen to wa ne w gru pie pro -

duk tów Ether li ne to m.in. dwa no we prze -
wo dy pro fi ne to we. 

Ether li ne PN Cat. 7 w dwóch wer sjach:
typ A – do po łą czeń nie ru cho mych oraz
typ B – do po łą czeń ru cho mych. Prze wo -
dy te są w peł ni kom pa ty bil ne z wer sja mi
Cat. 5e, Cat. 6a, po sia da ją peł ną zgod ność
z sys te mem Pro fi net. Cien ka izo la cja PUR
(8,1-8,7 mm) za pew nia bez ha lo ge no wość,
wy so ką od por ność na ole je i ni ską ście ral -
ność. Szyb kość trans mi sji do 600 MHz.

Eter li ne PN Cat. 6A (rys. 5) w trzech wa -
rian tach wy ko nań: typ A – po ła cze nia nie ru -
cho me, typ B – po łą cze nia spo ra dycz nie ru -
cho me oraz typ C – do pra cy w pro wad ni kach
łań cu cho wych. Wszyst kie opi sa ne wer sje wy -
stę pu ją w wy ko na niu FC (Fast Con nect), co
umoż li wia znacz nie szyb sze za mon to wa nie
de dy ko wa ne go złą cza na prze wo dzie. Czę -
sto tli wość pra cy do 500 MHz. 
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Rys. 3. Prze wo dy Ölflex do pra cy w pro wad ni cach łań cu cho wych:
a – Ölflex Cha in 819 CP
b – Ölflex Cha in TM/TM CY

Rys. 5. Prze wód Eter li ne PN Cat. 6A

Rys. 4. 
Prze wód 
Uni tro nic FD Li2YCY (TP) A BA
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No wo ścią w gru pie produktów Ether li ne
jest rów nież no we ekra no wa ne złą cze RJ4 5
Cat. 6a (rys. 6) do mon ta żu obiek to we go:
Epic Da ta RJ45 ASX zgod ne ze stan dar da mi:
EIA/TIA5 68A, EIA/TIA5 68B, Pro fi net (dwie
pa ry). Złą cze jest za pro jek to wa ne do użyt ku
prze my sło we go. Umoż li wia za mon to wa nie
w pro sty i szyb ki spo sób prze wo dów o śred -
ni cach ze wnętrz nych od 5 do 9 mm.

Roz wią za nia dla e -mo bi li ty

E -mo bi li ty to bar dzo szyb ko roz wi ja ją ca
się ga łąź prze my słu mo to ry za cyj ne go. Fir -
ma Lapp za pre zen to wa ła w tym ro ku no -
wo ści prze zna czo ne rów nież dla tej bran ży. 

EVCS 2 (rys. 7) – te ster sta cji ła do wa nia
ty pu 2 – umoż li wia ją cy re gu lar ne ba da nie
bez pie czeń stwa i funk cjo nal no ści sta cji ła -
do wa nia.

Si lvyn E -Kit (rys. 8) – ze staw bez ha lo ge -
no wych wy so ce od por nych che micz nie
i me cha nicz nie wę ży osło no wych słu żą -
cych do za bez pie cza nia in sta la cji w po jaz -
dach elek trycz nych i sta cjach ła do wa nia.
Pro dukt speł nia wy ma ga nia nor my ECE/
Trans/WM. 29/GRSP/2009/16.

Mo bil Char ge Box (rys. 9)– so lid na, go -
to wa do pra cy bez po trze by pro gra mo wa -
nia mo bil na ła do war ka prze zna czo na do
wy ko rzy sta nia w warsz ta tach sa mo cho do -
wych, pla cach ma new ro wych czy na im -
pre zach oko licz no ścio wych. Ła do war ka
ofe ru je wy so ki sto pień bez pie czeń stwa,
dzię ki za in sta lo wa nym licz nym za bez pie -
cze niom. Współ pra cu je ze złą cza mi Ty -
pu 2 i stan dar do wy mi gniaz da mi CEE. Jest
wy po sa żo na w prze łącz nik start -stop oraz
za bez pie cze nie ter micz ne. 

Szer szy za kres in for ma cji tech nicz nych
do ty czą cych no wych pro duk tów w ofer cie
fir my Lapp moż na zna leźć na stro nie in ter -
ne to wej pod ad re sem: www.lapp pol ska.pl.

Re mi giusz Bu czek 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 7. EVCS 2 – te ster sta cji ła do wa nia ty pu 2

Rys. 8. 
Si lvyn E -Kit – ze staw 
bez ha lo ge no wych wę ży osło no wych 
do za bez pie cza nia in sta la cji w po jaz dach
elek trycz nych i sta cjach ła do wa nia

Rys. 9. 
Mo bil Char ge Box 
– mo bil na ła do war ka 
do wy ko rzy sta nia 
w warsz ta tach 
sa mo cho do wych, 
na pla cach 
ma new ro wych 
czy na im pre zach 
oko licz no ścio wych

Rys. 6. No we złą cze Epic Da ta RJ45 ASX


