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Bran ża ko le jo wa jest od wie lu dzie się -
cio le ci zwią za na z prze my słem, za -
rów no po przez moż li wo ści lo gi -

stycz ne, jak i roz bu do wa ną in fra struk tu rę.
Wraz z roz wo jem roz wią zań prze my sło -
wych, zmie nia się rów nież sek tor ko le jo wy.
No wo cze sne po cią gi to po jaz dy wy po sa żo -
ne w za awan so wa ną elek tro ni kę, za pew -
nia ją ce wy go dę, szyb kość prze miesz cza nia
się i trans por tu, a przede wszyst kim bez -
pie czeń stwo. Dą że nie do za pew nie nia naj -
wyż szych stan dar dów bez pie czeń stwa by-
ło po wo dem wpro wa dze nia na ko lei ujed -
no li co nych wy mo gów dla po szcze gól nych
po zio mów za gro że nia. Wspól na nor ma
EN 45545-2, obo wią zu ją ca we wszyst kich
kra jach Unii Eu ro pej skiej, umoż li wia pro -
du cen tom ta bo ru ko le jo we go sto so wa nie
naj wyż szej ja ko ści pod ze spo łów, pro du ko -
wa nych przez mię dzy na ro do wych do staw -
ców. Jed nym z pro du cen tów za pew nia ją -
cych zgod ne z wy mo ga mi roz wią za nia dla
ko lej nic twa jest Lapp Ka bel.

Pre zen ta cja na tar gach 
Tra ko 2017

Fir ma Lapp Ka bel na le ży do gru py naj -
więk szych glo bal nych pro du cen tów prze -
wo dów za si la ją cych, ste row ni czych i do

trans mi sji da nych de dy ko wa nych do za -
sto so wań prze my sło wych. Uzu peł nie niem
tej ofer ty jest kom plek so wa ga ma ak ce so -
riów, ta kich jak złą cza prze my sło we Epic,

dław ni ce ka blo we Skin top, wę że osło no we
Sy lvin czy oznacz ni ki Fle xi mark. W ostat -
nim cza sie port fo lio Lapp Ka bel zo sta ło
roz sze rzo ne o pro duk ty de dy ko wa ne do

Oferta Lapp Kabel 
dla branży kolejowej
Pod czas 12. Mię dzy na ro do wych Tar gów Ko le jo wych Tra ko w Gdań sku fir ma Lapp Ka bel za pre -
zen to wa ła swo je pro duk ty de dy ko wa ne dla po jaz dów szy no wych. Eks po zy cji roz wią zań z gru-
py Ölflex Tra in to wa rzy szy ło wy da nie de dy ko wa ne go ka ta lo gu w ję zy ku pol skim.

Marcin Kokot

Rys. 1. Moż li wo ści za sto so wa nia pro duk tów Lapp Ka bel w po jaz dach szy no wych 

Mię dzy na ro do we Tar gi Ko le jo we Tra ko to naj więk sza w Pol sce oraz dru ga w Eu ro pie wy sta wa po -
świę co na bran ży trans por tu szy no we go. W 12. edy cji wy da rze nia (26-29 wrze śnia 2017 r.) wzię ło
udział 700 wy staw ców z 25 kra jów. Z eks po zy cją roz lo ko wa ną na po wierzch ni 30 tys. m2 za po zna -
ło się 16,5 tys. go ści bran żo wych z 48 kra jów. Pod czas tar gów swo ją ofer tę dla ko lej nic twa przed -
sta wi ła fir ma Lapp Ka bel.

Targi Trako 2017



po jaz dów szy no wych. Miej scem pre zen ta -
cji no wej se rii roz wią zań Ölflex Tra in
w Pol sce by ła ko lej na edy cja Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Ko le jo wych Tra ko 2017
w Gdań sku. 

Dla wy go dy po ten cjal nych klien tów
od wie dza ją cych sto isko Lapp Ka bel pod -
czas tar gów, wszyst kie kar ty ka ta lo go we
pro duk tów de dy ko wa nych do ko lej nic -
twa zo sta ły ze bra ne w osob nym ka ta lo gu,
wy da nym w ję zy ku pol skim. Jed nym
z ele men tów eks po zy cji by ła ma kie ta ilu -
stru ją ca moż li we za sto so wa nia pro duk -
tów Lapp Ka bel w po szcze gól nych pod -
ze spo łach po jaz dów szy no wych.

Ofer ta Ölflex Tra in

Fa bry ka Lapp Ka bel pro du ku ją ca prze -
wo dy Ölflex Tra in po sia da cer ty fi kat IRIS
(In ter na tio nal Ra il In du stry Stan dard), po -

twier dza ją cy speł nie nie mię dzy na ro do wych
stan dar dów ja ko ści. Wszyst kie pro duk ty
Lapp Ka bel de dy ko wa ne dla ko lej nic twa są
wy twa rza ne zgod nie z nor mą EN 45545-2
oraz jej skła do wy mi w za kre sie wła ści wo ści
pal nych ma te ria łów. Ofer ta Ölflex Tra in
obej mu je pro duk ty umoż li wia ją ce wy ko na -
nie kom plet nych po łą czeń elek trycz nych.
Oprócz prze wo dów za si la ją cych i ste row ni -
czych oraz de dy ko wa nych do ana lo go wej
i cy fro wej trans mi sji da nych, do stęp na jest
sze ro ka ga ma dław nic, złą czy oraz pesz li. 

Przy kła dem jed no ży ło wych prze wo dów
za si la ją cych Lapp Ka bel dla ko lei jest Ölflex
Tra in 361 1,8 kV, do stęp ny w prze kro jach od
1 do 300 mm2. Prze wód po sia da usie cio wa-
ną, bez ha lo ge no wą izo la cję zgod nie z EN
60754-1. Oprócz speł nie nia wszyst kich norm
prze ciw po ża ro wych EN/IEC ofe ru je bar dzo
do brą od por ność na ole je, pa li wa, kwa sy i za -
sa dy zgod nie z nor mą EN 50264-3-1. 

Asor ty ment Lapp Ka bel obej mu je rów -
nież wie le prze wo dów wie lo ży ło wych, tak -
że w wer sji ekra no wa nej. Przy kła dem prze -
wo du do ob wo dów ste row ni czych, mo ni -
to ru ją cych oraz za bez pie cza ją cych wy po -
sa że nia po cią gów i lo ko mo tyw jest Ölflex
Tra in 317 C TW-P 300V. Dla za pew nie nia
peł nej kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz -
nej, ży ły w prze wo dzie są pa ro wa ne, a każ -
da z par po sia da wła sny ekran z ocy no wa -
nych dru ci ków mie dzia nych.

W Gdań sku Lapp Ka bel za pre zen to wał
tak że in no wa cyj ne wy ko na nia dław nic: za -
pew nia ją ce uzie mie nie ekra nu dław ni ce
Skin top MS-HF-M Brush zgod ne z DIN
EN 45545-2 

oraz dław ni ce Skin top MS-HF-M Grip
z do dat ko wym za bez pie cze niem przed wy -
rwa niem prze wo du. Oba roz wią za nia są
bez ha lo ge no we i speł nia ją wszyst kie nor -
my bez pie czeń stwa wy ma ga ne w ko lej nic -
twie dla po zio mu HL3.

In ne moż li wo ści 
za sto so wa nia

Ze wzglę du na swo je pa ra me try w za kre -
sie funk cjo nal no ści i bez pie czeń stwa, pro -
duk ty Lapp Ka bel dla ko lej nic twa mo gą
być wy ko rzy sty wa ne rów nież w apli ka -
cjach nie zwią za nych z tym sek to rem. Ta -
kie ce chy prze wo dów, jak usie cio wa na izo -
la cja, wy trzy ma łość me cha nicz na i che -
micz na oraz wy so ki sto pień ochro ny prze -
ciw po ża ro wej mo gą zna leźć za sto so wa nie
w za kła dach pro duk cyj nych, sta cjach ben -
zy no wych lub w in nych ob sza rach, gdzie
ko niecz ne jest za pew nie nie wy so kie go po -
zio mu bez pie czeń stwa lu dzi i urzą dzeń. 

Mar cin Ko kot
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel

luty 2018
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Rys. 2. Ölflex Tra in 361 1,8 kV – jed no ży ło wy prze wód za si la ją cy Lapp Ka bel dla ko lei

Rys. 3. Prze wód wie lo ży ło wy Ölflex Tra in 317 C TW-P 300V do ob wo dów ste row ni czych, mo ni to ru ją -
cych oraz za bez pie cza ją cych wy po sa że nia po cią gów i lo ko mo tyw 

Rys. 4. Dław ni ce speł nia ją ce wszyst kie nor my bez pie czeń stwa wy ma ga ne w ko lej nic twie dla po zio-
mu HL3:
a – Skin top MS-HF-M Brush,
b – Skin top MS-HF-M Grip

a)

b)
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