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SKINTOP
®
 CUBE: Não poderia mais fácil e simples que isso ! 

 

 
 

 
Novo sistema de fixação para multi -cabos para vários diâmetros diferentes 
 
Há vários tipos de sistema de fixação para multi-cabos disponíveis no mercado. No entanto a 

Lapp Kabel superou os demais, fazendo um sistema de fixação mais simples, mais seguro e mais 

rápido para instalar. 

O SKINTOP® CUBE sistema de fixação especialmente desenvolvido pelos especialistas da Lapp, 

é utilizado usando somente o SKINTOP® CUBE FRAME e individualmente os SKINTOP® CUBE 

MODULES (clip flexíveis modulares de fixação). Estes cubos podem facilmente ser fixados 

apropriadamente em cabos montados. Então o cabo é fixado ao frame e este, é seguramente 

fixado ao local, protegendo os cabos contra vibrações, aliviando a tensão e está de acordo com 

IP64. Não poderia ser mais rápido, fácil e sem peças adicionais para garantir o produto. 
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Os clips de poliamida individuais modulares para selagem são patenteados e consistem em 2 partes que 

podem facilmente ser instalados no cabo, sem a necessidade de nenhuma ferramenta especial e não é 

necessário desfazer as conexões do cabo montado. Lubrificantes e selantes também não são precisos. A 

grande vantagem desse sistema é que os módulos de selagem, por terem um grande faixa de aperto e um 

material altamente flexível para realizar a selagem, garantem uma ótima selagem dos cabos em todos os 

momentos. 4 módulos são disponíveis: 4 a 6 mm, 6 a 9 mm, 9 a 12 mm e 12 a 16mm. Módulos “cegos” 

também estão disponíveis.  

 

 

 

 

 

O robusto frame de poliamida reforçado com fibra-de-vidro está disponível em dois tamanho de 16 pólos ou 

24 pólos. Isto quer dizer, podemos fixar até 8 ou 10 cabos com diferentes diâmetros em um espaço mínimo. 
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Os cubos podem ser removidos do frame facilmente utilizando somente uma pequena chave de fenda. Outra 

vantagem do SKINTOP
®

 CUBE é que ele pode se instalado em qualquer lugar. O frame pode ser instalado 

pelo lado de dentro ou de fora na aplicação. Isto facilita os testes dos fabricantes de máquinas antes da 

entrega do produto economizando muito tempo. O SKINTOP
®
 CUBE também é resistente a óleo, radiação 

ultra-violeta e ao ozônio. 

As aplicações são diversas: fabricação de máquinas, painéis, plantas industriais e etc. 

 
 


