
Grupa przewodÛw FD charaktery-
zuje siÍ przede wszystkim bardzo
dobrπ elastycznoúciπ, ma≥π úred-

nicπ zewnÍtrznπ, minimalnym promieniem
giÍcia oraz odpowiednio niskπ wagπ. Pro-
dukty te dzielπ siÍ na kilka grup.

Przewody do ciπg≥ego ruchu
w p≥aszczu PCV

Przewody do ciπg≥ego ruchu w p≥aszczu
PCV to produkty z podstawowej oferty fir-
my Lapp Kabel. W grupie tej znajdujπ siÍ:

ï ÷lflex FD Classic 810 / 810 CY (rys. 1a,
1b) ñ moøe pracowaÊ w prowadnikach
≥aÒcuchowych lub innych stale porusza-
jπcych siÍ urzπdzeniach, w wilgotnych
i mokrych pomieszczeniach, przy mini-
malnym promieniu giÍcia 7,5 úrednic
przewodu. Nadaje siÍ do okablowania
urzπdzeÒ pomiarowych, sterowniczych.
Olejoodporny i samogasnπcy p≥aszcz ze-
wnÍtrzny przewodu charakteryzuje siÍ
duøπ odpornoúciπ mechanicznπ i che-
micznπ;

ï ÷lflex Chain 815 CY (rys. 1c) ñ przewÛd
wykonany z linki z cienkich drucikÛw
z czystej miedzi, o klasie giÍtkoúci 6
i izolacji øy≥ z PVC. Øy≥y sπ skrÍcone
w pary na krÛtkim odcinku i otoczone

p≥aszczem z szarego (RAL 7001) PVC.
PrzewÛd moøe pracowaÊ w prowadni-
kach ≥aÒcuchowych lub ruchomych czÍ-
úciach maszyn. Nadaje siÍ do wykony-
wania pod≥πczeÒ linii produkcyjnych.

Przewody do ciπg≥ego ruchu
w p≥aszczu PUR

Przewody do ciπg≥ego ruchu w p≥aszczu
PUR ñ poliuretanowym ñ sπ dodatkowo
odporne na promieniowanie UV. Pozwala
to na stosowanie ich na zewnπtrz budyn-

kÛw przy jednoczesnym zachowaniu ela-
stycznoúci w niskich temperaturach:

ï ÷lflex FD serii 855 P / 855 CP (rys. 2a)
to przewody do ciπg≥ego ruchu spe≥niajπ-
ce najwyøsze wymagania. Produkty z tej
grupy mogπ pracowaÊ w szerokim zakre-
sie temperatur (-40 do +80oC) przy mini-
malnych promieniach giÍcia. DziÍki te-
mu mogπ byÊ stosowane w nowocze-
snych liniach produkcyjnych, zarÛwno
na zewnπtrz jak i wewnπtrz budynkÛw.
Øy≥y o klasie giÍtkoúci 6 sπ umieszczone
w izolacji z termoplastycznych elastome-
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Przewody Lapp Kabel
do instalacji ruchomych
Tomasz Nowacki

Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych opiera siÍ na maszynach wykonujπcych rÛø-
nego typu ruchy i czynnoúci. Aplikacje te wymagajπ nowoczesnych rozwiπzaÒ w zakresie
okablowania, odpornych na wielokrotne zginanie, skrÍcanie, úcieranie, a jednoczeúnie mogπ-
cych pracowaÊ w trudnych warunkach przemys≥owych. Dla tzw. aplikacji ruchomych firma
Lapp Kabel oferuje wachlarz przewodÛw oznaczonych symbolem FD.

Firma Lapp Kabel naleøy do czo≥Ûwki dostaw-
cÛw kabli i akcesoriÛw kablowych. W 1957 ro-
ku przedsiÍbiorstwo wyprodukowa≥o pierwszy
na úwiecie wytwarzany przemys≥owo kabel
sterowniczy. Obecnie kable i przewody Lapp
sπ wykorzystywane m.in. w inøynierii mecha-
nicznej, przemyúle samochodowym, techno-
logiach pomiarowych i kontrolnych ñ w insta-
lacjach stacjonarnych i ruchomych.

Lapp Kabel

Rys. 1. Przewody w p≥aszczu PCV:
a ñ ÷lflex FD Classic 810,
b ñ ÷lflex FD Classic 810 CY,
c ñ ÷lflex Chain 815 CY

a)

b)

c)

Rys. 2. Przewody w p≥aszczu PUR:
a ñ ÷lflex FD 855 P,
b ñ ÷lflex FD Petro 856 CP,
c ñ ÷lflex FD Classic 810 P,
d ñ ÷lflex Chain 808 P

a)

b)

c)

d)



rÛw (TPE) i skrÍcone razem bardzo krÛt-
kim skrÍtem. Ca≥oúÊ znajduje siÍ w spe-
cjalnym obwoju tekstylnym i w samoga-
snπcym p≥aszczu zewnÍtrznym z mie-
szanki poliuretanowej;

ï ÷lflex FD serii 856 CP (rys. 2b) to prze-
wÛd charakteryzujπcy siÍ dodatkowπ wy-
trzyma≥oúciπ w kontakcie z wieloma sub-
stancjami smarnymi na bazie olejÛw mi-
neralnych oraz z rozcieÒczonymi kwasa-
mi i paliwami. Oplot miedziany ekranu-
je przed zak≥Ûceniami elektromagnetycz-
nymi EMC,

ï ÷lflex FD Classic 810 P / 810 CP (rys.
2c) to seria przewodÛw olejoodpornych
o wysokiej giÍtkoúci i odpornoúci na
úcieranie. Produkty te znajdujπ zastoso-
wanie jako przewody sterownicze i przy-
≥πczeniowe w obwodach kontrolnych
i pomiarowych;

ï ÷lflex Chain 808 P / 808 CP (rys. 2d) to
seria przewodÛw, ktÛra pojawi≥a siÍ

w ofercie Lapp Kabel w 2012 r. Izolacja
øy≥ wykonana jest z PVC, øy≥y sπ skrÍco-
ne warstwowo i oplecione specjalnym
obwojem w w≥Ûkniny. P≥aszcz zewnÍtrz-
ny PUR ma kolor szary (RAL 7001) lub
zielony (RAL 6018).

Przewody 
do serwonapÍdÛw

Przewody do serwonapÍdÛw posiadajπ
specjalistycznπ budowÍ. W grupie tej moø-
na wyrÛøniÊ przede wszystkim wersje
÷lflex Servo FD 796 P oraz 796 CP
ñ przewody dedykowane do pracy w pro-
wadnikach ≥aÒcuchowych, do po≥πczeÒ po-
miÍdzy serwokontrolerami a silnikiem.
Umoøliwiajπ one przesy≥anie zarÛwno sy-
gna≥Ûw zasilajπcych jak i sterujπcych jed-
nym przewodem. Cechπ charakterystycz-
nπ produktÛw jest moøliwoúÊ pracy w bar-
dzo szybkich aplikacjach do 5 m/s oraz

przy przyspieszeniach do 50 m/s. ÷lflex
Servo FD 796 P / 796CP pasujπ do wiÍk-
szoúci systemÛw serwomotorÛw wiodπ-
cych producentÛw. Linka przewodzπca
wykonana jest z cienkich drucikÛw z czy-
stej miedzi (klasa 6), izolacja øy≥y z poli-
propylenu (PP). Øy≥y zasilajπce, bez lub
z jednπ albo dwoma parami øy≥ sterowni-
czych, z podwÛjnym ekranowaniem, sπ
skrÍcone razem z krÛtkim skokiem skrÍtu.
Na øy≥ach znajduje siÍ obwÛj z w≥Ûkniny
oraz oplot z ocynowanych drucikÛw mie-
dzianych. P≥aszcz z poliuretanu (PUR) ma
kolor czarny lub pomaraÒczowy (RAL
2003).

Wersja ÷lflex Servo FD 796 CP to no-
wy przewÛd Lapp Kabel do pod≥πczania
silnikÛw, wchodzπcy na rynek pod has≥em
Ñ7 przewodÛw w jednymî. Moøe byÊ sto-
sowany w miejsce siedmiu rÛønych typÛw
przewodÛw, oferujπc szereg dodatkowych
korzyúci. Sprawdza siÍ w pracy przy duøej
prÍdkoúci w prowadnicach ≥aÒcuchowych.
Pozwala to na uzyskanie wiÍkszych prÍd-
koúci i przyúpieszeÒ maszyn, a w efekcie
podniesienie wydajnoúÊ produkcji
i zmniejszenie czasu przestojÛw nawet
o 96%. PrzewÛd jest bardzo wytrzyma≥y,
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Rys. 3. Przewody ÷lflex Servo FD 796 P oraz 796 CP do serwonapÍdÛw
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kompaktowy i lekki. Jego g≥Ûwne w≥aúci-
woúci przedstawia tabela 1.

Przewody do robotÛw

Przewody do robotÛw to produkty dedy-
kowane do po≥πczeÒ o obciπøeniu zginajπ-
cym i skrÍcajπcym:

ï ÷lflex Robot 900 P / DP (rys. 4a, 4b) po-
siada specyficznπ budowÍ. Linki wyko-
nano z cienkich lub bardzo cienkich dru-
cikÛw z miedzi elektrolitycznej, nato-
miast izolacjÍ z termoplastycznych ela-
stomerÛw TPE-E, czyli materia≥u, ktÛry
≥πczy wybrane w≥aúciwoúci gumy i PCV.
Dla przewodÛw o przekroju do 0,34 mm2

øy≥y sπ kolorowe wed≥ug DIN 47100. Po-
wyøej 0,5 mm2 wystÍpujπ czarne nume-
rowane øy≥y wraz z øy≥π øÛ≥to-zielonπ.
Øy≥y skrÍcone razem pokryto obwojem
poúlizgowym zapobiegajπcym siÍ ich
ocieraniu, co skutkuje wiÍkszπ øywotno-
úciπ. Do pracy w warunkach zak≥ÛceÒ
elektromagnetycznych dedykowana jest
ekranowana wersja ÷lflex Robot 900DP,
ktÛra posiada obwÛj z ocynowanych dru-
tÛw miedzianych. Pow≥oka zewnÍtrzna
przewodu wykonana jest ze specjalnej

mieszanki poliuretanowej w kolorze czar-
nym (RAL 7016), samogasnπcej (IEC
60332.1). ÷lflex Robot 900 P / DP to spe-
cjalnie zaprojektowana konstrukcja, ktÛ-
ra jest w stanie wytrzymaÊ zarÛwno zgi-
nanie jak i skrÍcanie wzd≥uøne nawet
o kπt ±360o na d≥ugoúci 1 m,

ï ÷lflex Robot F1 / Robot F1 (C) (rys. 4c,
4d) to przewody wykonane ze specjalnej
mieszanki TPE-PUR do robotyki, do po-
≥πczeÒ o obciπøeniu zginajπcym i skrÍca-
jπcym. W wersji z oznaczeniem C wyko-
nane sπ z ekranem. PrzewÛd wytwarzany
jest z cienkich drucikÛw o przekroju od
0,14 do 0,5 mm2 z cynowanej lub go≥ej
miedzi elektrolitycznej. Znajduje zasto-
sowanie przy pod≥πczeniu narzÍdzi trzy-

majπcych w ramionach robotÛw monta-
øowych, spawalniczych oraz automatach
podawczych. Produkty te posiadajπ apro-
batÍ UL AWM dla USA i Kanady, co
oznacza, øe sπ dopuszczone do montaøu
w urzπdzeniach przemys≥owych w tych
krajach.

Podsumowanie

Artyku≥ przedstawia jedynie wybrane
wersje przewodÛw w poszczegÛlnych od-
mianach. GrupÍ produktÛw FD uzupe≥nia-
jπ pojedyncze øy≥y zasilajπce dedykowane
do ciπg≥ego ruchu: ÷lflex FD 90 i ÷lflex
FD 90 CY z przekrojami od 1,5 mm2 do 
1 x 300 mm2. Mogπ byÊ one m.in. alterna-
tywπ dla wieloøy≥owych przewodÛw ekra-
nowanych do serwonapÍdÛw, gdzie wystÍ-
pujπ wyjπtkowe wymagania dotyczπce
miejsca lub minimalnych promieni giÍcia.
PrÛcz przewodÛw do aplikacji ruchomych
Lapp Kabel oferuje rÛwnieø prowadnice
≥aÒcuchowe. Pe≥ne portfolio firmy jest do-
stÍpne na stronie internetowej.

Tomasz Nowacki

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel 
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Rys. 4. Przewody Lapp Kabel do robotÛw:
a ñ ÷lflex Robot 900 P,
b ñ ÷lflex Robot 900 DP,
c ñ ÷lflex Robot F1,
d ñ ÷lflex Robot F1 (C)

a)

b)

c)

d)

Tabela 1. W≥aúciwoúci nowego przewodu ÷lflex Servo FD Ö firmy Lapp Kabel

ZastÍpuje wycofane produkty
...755 CP, ...755 CP Desina, ...781 CP,
...785 CP, ...785 CP Desina, ...790 CP,

...795 CP

NapiÍcie nominalne 0,6 / 1 kV AC zarÛwno dla øy≥
zasilajπcych jak i par øy≥ sterowniczych �

PowiÍkszony przekrÛj øy≥ par sterowniczych �

Niska pojemnoúÊ øy≥ �

UL/CSA AWM Certyfikaty dla USA �

VDE /Certyfikowany �

P≥aszcz zewnÍtrzny z poliuretanu �

Ekran z plecionki miedzianej �

Do prowadnic o duøej dynamice ruchu �

Do prowadnic ≥aÒcuchowych do 100 m d≥ugoúci przesuwu �

Elastyczny w niskich temperaturach �

Bezhalogenowy �

Samogasnπcy �

Olejoodporny �
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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


