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Prensa-cabos Skintop® MS-SC-M Brush 

O melhor provedor de soluções em cabos, a Lapp Ltda, 
desenvolveu uma nova versão da sua inovadora linha de prensa- 
cabos Skintop® que oferece uma alternativa rápida e confiável 
para o tradicional método de contato “spring”. O Skintop® MS-SC-
M, incorpora um sistema único de conexão com escova, para uso 
de cabos com maior diâmetro como os utilizados em aplicações 
industriais, incluindo construções de painéis elétricos, motor e 
construções de ferramentas, sistemas de transportes e 
automotivo, indústria de papéis e embalagens. 

 
 

O Skintop® MS-SC-M 
Brush é especialmente 
desenvolvido para o uso 
com cabos blindados de 
diâmetros externos entre 
11 a 45 mm e está 
disponível em roscas 
métricas de 32 a 63 mm. 
O sistema Brush Lapp 
possui a qualidade EMC e 
apresenta milhares de fios 
que formam uma escova 
em um arranjo circular, 
que proporcionam uma 
gama de montagem e 
desmontagem mais ampla 
e variável com uma 
instalação, simples e 
rápida. 
 
 

De acordo com a Lapp, a montagem do Skintop® MS-SC-M Brush 
não poderia ser simples e pode ser concluída em uma única 
operação. Para instalação, basta inserir o cabo, fixar na mola de 
contato, deslizar a blindagem sobre a escova, depois de fechado, 
o cabo é automaticamente centralizado, fixado, livre de tensão e 
hermeticamente selado até a classe de proteção IP 68. 
 

Um benefício adicional do uso deste sistema de escova é que 
permite que um contato de baixa resistência seja alcançado. Além 
disso, permite um alto nível de flexibilidade de montagem, 
permitindo fácil ajuste e rotação do cabo durante a instalação. 
 
 

Para maiores informações acesse: www.lappbrasil.com.br 
Ou entre em contato: vendas@lappbrasil.com.br 


