
Marka Fleximark wraz z pozosta-
≥ymi markami firmy Lapp Ka-
bel ñ ÷lflex (przewody sterow-

nicze i zasilajπce), Skintop (d≥awnice ka-
blowe) i Silvyn (peszle ochronne) ñ tworzy
kompletny zestaw produktÛw kablowych
dedykowanych dla przemys≥u. W sk≥ad
systemu Fleximark wchodzi: ca≥a gama
oznacznikÛw, zarÛwno z tworzyw sztucz-
nych, jak i w wykonaniu stalowym, narzÍ-

dzia u≥atwiajπce montowanie oznaczni-
kÛw. Szeroki zakres wykonaÒ pozwala do-
braÊ oznacznik odpowiedni dla danego
úrodowiska pracy.

Etykiety LFL

Etykiety LFL sπ przeznaczone do ozna-
czania przewodÛw. Mogπ byÊ stosowane
wewnπtrz obiektÛw. Sπ wytworzone z bez-

halogenowego poliestru z wyt≥oczonymi
otworami, przez ktÛre przek≥ada siÍ opa-
skÍ mocujπcπ (rys. 2). Jest to ≥atwy system
do opisywania przewodÛw. Opis na znacz-
nik moøe byÊ nanoszony rÍcznie i przy
wykorzystaniu oprogramowania Flexisoft
10.0 Light Version oraz standardowej dru-
karki laserowej. Dla tych etykiet program
w wersji light posiada pe≥nπ funkcjonal-
noúÊ. Przy oznaczaniu tego rodzaju etykie-
tami nie sπ potrzebne øadne dodatkowe na-
rzÍdzia, co w znaczny sposÛb ogranicza
koszt systemu. 

Oznaczniki LCK

Kolejnymi oznacznikami przewodÛw sπ
etykiety LCK wykonane z bezhalogeno-
wego poliestru. Sπ one przeznaczone do
oznaczania przewodÛw zarÛwno wewnπtrz
obiektÛw, jak i na zewnπtrz. Z uwagi na
sposÛb mocowania mogπ byÊ stosowane
w bardzo zabrudzonych úrodowiskach.
Etykiety moøna opisaÊ rÍcznie oraz przy
wykorzystaniu oprogramowania Flexisoft
10.0 oraz standardowej drukarki laserowej.
Napis na etykiecie w momencie montowa-
nia jest przykrywany foliπ ochronπ (rys. 3),
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Wybrane oznaczniki 
marki Fleximark
z oferty Lapp Kabel
Henryk Pałys

W ofercie firmy Lapp Kabel dostÍpny jest pe≥en zakres materia≥Ûw s≥uøπcych do oznaczania
kabli i przewodÛw. W publikacji zosta≥y przedstawione wybrane produkty systemu oznaczni-
kÛw marki Fleximark. OmÛwiono takøe oprogramowanie s≥uøπce do ≥atwego nanoszenia na-
pisÛw przy uøyciu biurowej drukarki laserowej.

Rys. 1. System znacznikÛw Fleximark Rys. 2. Oznaczniki Fleximark LFL



ktÛra zabezpiecza tekst przed rozmaza-
niem. Oznacznik w mocny sposÛb przyle-
ga do przewodu, co u≥atwia przesuwanie
przewodu i zapobiega niszczeniu zarÛwno
przewodu jak i oznacznika.

Flexiprint LF

Kolejnym produktem w ramach systemu
Fleximark sπ etykiety LF do oznaczania
pojedynczych linek lub øy≥ w przewodach
wieloøy≥owych (rys. 4). Etykiety te, tak jak
poprzednie, sπ produkowane z bezhaloge-
nowego poliestru. Moøna je opisaÊ rÍcznie

oraz przy wykorzystaniu oprogramowania
Flexisoft 10.0 i standardowej drukarki la-
serowej. Etykiety LF naleøπ do najmniej
kosztownych oznacznikÛw na rynku. Sys-
tem umoøliwia oznaczania pojedynczych
linek w zakresie przekrojÛw od 0,25 do 16
mm2 przy wykorzystaniu piÍciu formatÛw
oznacznikÛw. Oznaczniki mogπ byÊ do-
starczane w standardowych czterech kolo-
rach: øÛ≥tym, bia≥ym, niebieskim oraz zie-
lonym. Inne kolory sπ dostÍpne na specjal-
ne zamÛwienie.

Os≥onki PTEF na etykiety

Najbardziej popularnπ formπ oznaczni-
kÛw z oferty Fleximark sπ oznaczniki
z os≥onkami PTEF (rys. 5). System moøe
byÊ stosowany zarÛwno na zewnπtrz
obiektÛw, jak i we wnÍtrzach. Oznaczniki
mogπ byÊ montowane z temperaturach od
-75 do 80oC. Wygodna forma montaøu
opaskami kablowymi oraz moøliwoúÊ wy-
miany opisÛw daje bardzo szerokie moøli-
woúci zastosowania tych produktÛw. Sys-
tem sk≥ada siÍ z dwÛch opasek kablowych,
os≥onki z tworzywa sztucznego oraz
z oznacznika montowanego w os≥once.
W przypadku, kiedy wymagana jest d≥uø-
sza os≥onka, moøliwe jest zastosowanie
rolki etykiety oraz narzÍdzia do odcinania
odpowiedniej d≥ugoúci oraz wyt≥aczania
otworÛw. Etykieta moøe byÊ opisywana
rÍcznie oraz przy wykorzystaniu oprogra-
mowania Flexisoft 10.0 Light Version
i standardowej drukarki laserowej. 

Oznaczniki ze stali nierdzewnej

Interesujπcπ alternatywπ dla oznaczni-
kÛw z tworzyw sztucznych sπ oznaczniki

wykonane ze stali nierdzewnej (rys. 6).
Majπ one szeroki zakres zastosowaÒ, od
zak≥adÛw spoøywczych po rÛønego rodza-
ju huty (praca do temperatury 500oC). Sys-
tem sk≥ada siÍ z pojedynczych znakÛw,
uchwytÛw na te znaki, opasek kablowych,
narzÍdzi u≥atwiajπcych montaø. Istnieje
moøliwoúÊ zamÛwienia gotowych oznacz-
nikÛw z napisami uprzednio dostarczony-
mi przez klienta. 

Oprogramowanie 
Flexisoft 10.0

System oznacznikÛw znajdujπcy siÍ
w ofercie Lapp Kabel zawiera opcjonalne
oprogramowanie u≥atwiajπce tworzenie
czytelnych opisÛw na etykietach. Oprogra-
mowanie jest prostπ aplikacjπ, w ktÛrej
w ≥atwy i szybki sposÛb moøna wykonaÊ
opisy na etykietach, poczπwszy od poje-
dynczych sztuk po duøe serie. W ofercie
znajdujπ siÍ dwie wersje oprogramowania,
tj. pe≥na wersja oraz wersja darmowa
z ograniczeniami do wybranych typÛw
oznacznikÛw. Oprogramowanie umoøli-
wia drukowanie etykiet przy wykorzysta-
niu standardowej drukarki laserowej.
Wszystkie dostarczane formaty etykiet
mieszczπ siÍ w formacie A4, co w znaczny
sposÛb u≥atwia drukowanie.

WiÍcej informacji na temat systemÛw
Fleximark moøna uzyskaÊ na stronie
www.lapppolska.pl oraz u doradcÛw tech-
nicznych.

Henryk Pa≥ys

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel

w y b r a n e  o z n a c z n i k i  m a r k i  F l e x i m a r k

63

63

Rys. 3. Etykieta LCK przewodzie ÷lflex Classic
100, materia≥y eksploatacyjne

Rys. 4. Oznaczniki Flexiprint LF zamontowane na
øy≥ach przewodu ÷lflex Classic 110, materia≥y eks-
ploatacyjne, rysunek wymiarowy oznacznika LF

Rys. 5. Os≥onka PTEF na etykiety na przewodzie
÷lflex Classic 110 oraz przyk≥adowe formaty
os≥onek 

Rys. 6. Gotowe oznaczniki ze stali nierdzewnej
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