
In no wa cyj ne roz wią za nie fir my Lapp
w po sta ci In te li gent ne go Bęb na Ka blo -
we go ma szan se do ko nać du żych

zmian w spo so bie i wy daj no ści prze cho wy -
wa nia prze wo dów. Zo sta ło ono opra co wa -
ne we współ pra cy z fir mą Schildk necht
AG, spe cja li zu ją cą się w za kre sie ko mu ni -
ka cji bez prze wo do wej dla za sto so wań
prze my sło wych.

In te li gent ny bę ben ka blo wy, dzię ki wbu -
do wa nym czuj ni kom i elek tro nicz nym na -
daj ni kom ra dio wym, mo że ob li czać ak tu -
al ny stan prze wo dów i prze sy łać te in for -
ma cje do por ta lu da nych w chmu rze, za
po śred nic twem sie ci fir mo wej lub glo bal -
nej tech no lo gii mo bil nej 2G -4G. W efek-
cie nor mal ne bęb ny ka blo we moż na za stą -
pić in te li gent ny mi, dzię ki za sto so wa niu ta -
nich, so lid nych czuj ni ków z wbu do wa ną
tech no lo gią Blu eto oth 5 lub mo bil ną tech -

no lo gią sze ro ko pa smo wą. Wy ko rzy sta nie
kar ty eSIM uła twia wdra ża nie tej tech no -
lo gii na ska lę mię dzy na ro do wą. W po łą -
cze niu z od po wied nią apli ka cją w chmu -
rze, sys tem moż na szyb ko ska lo wać do
róż nych za sto so wań. Jest to moż li we dzię-
ki do stęp no ści stan dar do wych in ter fej sów,
ta kich jak API RESTful.

Roz wią za nie jest bar dzo ko rzyst ne dla
klien ta. In te li gent ny bę ben ka blo wy po ma -
ga zauto ma ty zo wać za rzą dza nie za pa sa mi
w ma ga zy nie i do sto so wać ich po ziom do
ak tu al ne go za po trze bo wa nia. Ilość ka bli
moż na zmniej szyć dzię ki do stę po wi do in -
for ma cji o ilo ści prze wo dów i ak tu al nej lo -
ka li za cji bęb na ka blo we go. Moż na to zro -
bić w do wol nym mo men cie za po śred nic -
twem chmu ry. In te li gent ny bę ben ka blo-
wy mo że wy sy łać swo je da ne bez po śred nio
do fir my Lapp lub al ter na tyw nie do we -

wnętrz nej sie ci przed się bior stwa. W prak -
ty ce urze czy wist nia to idee Prze my słu 4.0.

Ko lej ną ko rzy ścią dla użyt kow ni ka jest
wbu do wa ny me cha nizm chro nią cy przed
kra dzie żą. Opcjo nal nie wbu do wa ny mo duł
GPS do star cza in for ma cji o ak tu al nej lo ka -
li za cji in te li gent ne go bęb na ka blo we go.
Kra dzież ka bli mo że zo stać wcze śnie wy -
kry ta, gdyż zo sta nie wy ge ne ro wa ne ostrze -
że nie w przy pad ku wy stą pie nia nie ty po wej
ak tyw no ści.

Wdro że nie te go ty pu roz wią za nia mo -
gło by rów nież za owo co wać po wsta niem
no wych mo de li biz ne so wych. Fir ma Lapp
mo gła by udo stęp nić bęb ny ka blo we klien -
tom, ja ko to war w prze sył ce na za sa dzie
pay -per -use i na pod sta wie war to ści ob li -
czo nych przez tech no lo gię in te li gent ne go
bęb na ka blo we go za pew nić jed no cze śnie
ter mi no we uzu peł nia nie sta nów.

Trzy ko mo ro wy bę ben fir my Lapp 

Ukła da nie ka bli na te re nie mia sta wią że
się bar dzo czę sto z pro ble mem ogra ni czo -
nej prze strze ni, bra kiem po wierzch ni ma -
ga zy no wych, utrud nio ną lo gi sty ką i dłu go -
ścia mi od cin ków od 50 do 500 m.

Roz wią za niem dla ope ra to rów sie ci i za -
kła dów ko mu nal nych są bęb ny wie lo ko -
mo ro we, któ re spraw dza ją się w wa run -
kach ogra ni czo nej prze strze ni. Trzy ko mo -
ro wy bę ben Lapp bar dzo do brze pa su je do
ma łej przy cze py i zaj mu je nie wie le miej sca
w kon te ne rze. Nie tyl ko zmniej sza to kosz -
ty trans por tu, ale tak że umoż li wia prze -
miesz cza nie się w wą skich prze strze niach.
Je go naj więk szą za le tą są trzy prze wo dy
uło żo ne ra zem i do star czo ne na miej sce
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Rozwiązania logistyczne
firmy Lapp
Fir ma Lapp po sia da w swo jej ofer cie nie tyl ko prze wo dy, sys te my oka blo wa nia i ak ce so ria, ale
rów nież in no wa cyj ne roz wią za nia lo gi stycz ne. Na tar gach Han no ver Mes se 2019 Lapp i fir ma
Schildk necht za pre zen to wa ły pierw szy In te li gent ny Bę ben Ka blo wy. Tam też po ka za ne i na gro -
dzo ne zo sta ły ta kie pro duk ty, jak tek tu ro wy po jem nik na bę ben oraz roz wi ja na pa le ta na bęb-
ny. Ofer ta przed się bior stwa za wie ra rów nież bęb ny wie lo ko mo ro we, spraw dza ją ce się w wa -
run kach ogra ni czo nej prze strze ni.

In te li gent ny bę ben ka blo wy,  mo że ob li czać
ak tu al ny stan prze wo dów i prze sy łać
te in for ma cje do por ta lu da nych w chmu rze



bu do wy. Eli mi nu je się w ten spo sób prze -
ła du nek prze wo dów, uprasz cza ob słu gę
i pro ce sy lo gi stycz ne. Trzy ko mo ro wy bę -
ben za wie ra naj czę ściej róż ne prze wo dy,
ale o tej sa mej dłu go ści, go to we do jed no -
cze sne go ukła da nia. Po za koń cze niu pra cy
bęb ny są za bie ra ne przez usłu go daw cę,
a klient nie po no si kosz tów wy naj mu.

Po jem nik na bę ben, 
roz wi ja na pa le ta

Pod czas tar gów Han no ver Mes se 2019
na gro dzo no rów nież dwa roz wią za nia fir -
my Lapp ma ją ce na ce lu ła twe prze cho wy -
wa nie i wy ko rzy sty wa nie prze wo dów.

Tek tu ro wy po jem nik na bę ben umoż li -
wia od wi ja nie ka bli i ich cię cie bez po śred -
nio z bęb nów o śred ni cy koł nie rza 40 cm.
Nie ma ko niecz no ści wyj mo wa nia ich na
ze wnątrz, wy star czy prze cią gnąć je przez
otwór w pu deł ku. Bęb ny ka blo we mo gą
być ła two prze no szo ne i ukła da ne w sto sy
oraz chro nio ne przed bru dem i uszko dze -
nia mi.

Roz wi ja na pa le ta na bęb ny o śred ni cy
koł nie rza do 90 cm skła da się z ra my
z dwie ma zin te gro wa ny mi rol ka mi. Ka bel
mo że być ła two na wi nię ty bez po śred nio
z pa le ty i przy cię ty na dłu gość. Do dat ko we
urzą dze nia tną ce nie są ko niecz ne. Pa le ta
mo że zo stać pod nie sio na ze wszyst kich
czte rech stron za po mo cą wóz ka wi dło we -

go, co opty ma li zu je trans port i prze cho wy -
wa nie.

Opra co wa no na pod sta wie
ma te ria łów fir my Lapp
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Trzy ko mo ro wy bę ben fir my Lapp 

Tek tu ro wy po jem nik na bę ben Roz wi ja na pa le ta na bęb ny


