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Novo SKINTOP® BRUSH ADD-ON 
 

Inovadora contra porca com 360 graus de blindagem 
 
Stuttgart, 26 de Abril, 2012 
 

Um prensa cabo de plastico com 360 graus de blindagem EMC. O que 
antes se ouvia falar como uma contradição, hoje se torna realidade, 
graças a uma idéia única da Lapp Group. Em vez de um prensa-cabo de 
latão niquelado, agora tudo o que é necessário é uma contra porca com 
escova de bronze em 360 graus. Um prensa cabo de plástico normal 
pode ser usado como uma entrada de um cabo no quadro de comando.  
 
O Gerente de produto Andreas Bauer: "De certa forma, vamos colocar a 
carroça na frente dos Bois”. E perguntou: “Por que a escova de bronze 
sempre tem que estar no prensa cabo?" Foi ai que nasceu a idéia para 
o novo SKINTOP® BRUSH ADD-ON. A matriz da Lapp Group em 
Stuttgart apresentou a inovação patenteada pela primeira vez em 
público na Feira de Hanover. 
 
Ao contrário do prensa cabo SKINTOP® MS-M BRUSH que possui um 
anel de fios de bronze flexiveis com 360 graus ao redor, o novo 
SKINTOP® BRUSH ADD-ON oferece muitas vantagens: pode ser 
removido a qualquer momento, é mais leve, mais simples e mais 
flexível. Além disso, o cliente não necessita solicitar um prensa cabo de 
latão niquelado extra, mas sim, pode utilizar um prensa cabo de plastico 
comum que geralmente tem em estoque. Para uma blindagem de 360 
graus de proteção, e uma maior economia de espaço, o SKINTOP ® 
BRUSH ADD-ON é absolutamente suficiente. 
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