
ÖLFLEX® CONNECT SERVO wg LAPP
System konfekcjonowanych serwoprzewodów dla przemysłu

System konfekcjonowanych serwoprzewodów firmy 

LAPP jest coraz bardziej rozbudowany. Jako wiodący 

dostawca przewodów serwo spełniamy wszelkie normy 

przemysłowe dla napędów i maszyn przemysłowych: 

SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® i SEW®. Nic więc nie 

stoi na przeszkodzie, aby zapewnić optymalne połącze-

nie pomiędzy sterownikiem a serwosilnikiem.

LAPP oferuje odpowiednie rozwiązanie dla różnych 

wymagań. Wszystkie przewody serwo testujemy w 

naszych laboratoriach, tak aby zapewnić maksymalną 

jakość i bezpieczeństwo.  

Nasza Core Line PVC jest idealnym rozwiązaniem w 

przypadku połączeń nieruchomych i okazjonalnie 

ruchomych. Do pracy w prowadnicach łańcuchowych  

polecamy Core Line PUR.

  

  

 

Korzyści

Właściwości

Więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=uIBWMcQhbnY&t=57s

• Wszystkie standardy przewodów

    przemysłowych od jednego dostawcy

• Konfigurator przewodów serwo – łatwe

    i szybkie wyszukiwanie wiązek serwo 

• Szybkie dostawy

• Optymalna jakość produktu dzięki

    półautomatycznemu procesowi montażu

• Lepsze ekranowanie EMC (6 dB) dzięki nowej 

    wtyczce zasilającej (rozmiar 1)

• Zaprasowane złącza zabezpieczają

    przed niepowołaną zmianą połączeń

• Odporność na wibracje

• Stopień ochrony IP 67

• Złącza LAPP zgodne z SIEMENS®

https://www.youtube.com/watch?v=uIBWMcQhbnY&t=57s
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Przegląd rozwiązań systemowych
ÖLFLEX® CONNECT SERVO ZASTOSOWANIE

Produkcja obrabiarek, linie montażowe, linie produkcyjne, wszystkie typy maszyn
(np. maszyny do żywności, pakowania i obróbki drewna)

 

Połączenia nieruchome Połączenia okazjonalnie ruchome Połączenia ruchome 
Przewody do prowadnic

łańcuchowych:
Droga przesuwu: do 10 m

Maks. ilość cyki: 5 milionów
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Core Line 6FX5002 (PVC)
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Extended Line 6FX8002 (PUR)
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ÖLFLEX® CONNECT SERVO

1   Złącze LAPP do sterownika  
zgodnie ze specyfikacją

2   LAPP V4.0 złącze okrągłe

3   Napęd CLiQ IP20

4   Napęd CLiQ IP67

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Core Line dla SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Extended Line dla SIEMENS® 6FX8002

Przewody do prowadnic
łańcuchowych:

Droga przesuwu: do 100 m
Maks. ilość cyki: 10 milionów

https://www.facebook.com/lapppol/
https://www.youtube.com/channel/UCRqcrfSagA8e51qoCHOq7Hw
https://twitter.com/Lapp_Polska
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF00A7h9nM_HgAAAWsDYypY6kcIzqTFjYz0tZX73vxjZksQzYOnOLSxCVo6OjzZq81LEpJaUJ9a5VTjusweBX1J6tKEXx54ZvnmrAXpjJVike0JafZms8VKYKhJ8yrDOcvb3i0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flapp-group-polska%2F%3Ftrk%3Dbiz-companies-cym
https://www.instagram.com/lapp.pol/

