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“Unimos o presente ao futuro“!
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CRIATIVIDADE

Em 1957, Oskar Lapp inventou o primeiro cabo 
de controle flexível do mundo produzido
industrialmente:

... Desde 1959, desenvolvimento da empresa em Stuttgart
... Desde 1976, o Grupo Lapp, tem se expandido por todo mundo
... Desde 1980, a Europa tornou-se um mercado estratégico
... Desde 1995, o Grupo Lapp, se tornou um player global, operando na Ásia
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GRUPO LAPP

Faturamento: mais de 1,2 bilhão de Euros 

Trabalhadores: cerca de 3000

Empresas próprias: 39 (inclusive, 17 fábricas)

Representações: 100  

O Grupo Lapp é um dos líderes no setor 
de fornecimento de cabos, fios, 

acessórios, conectores industriais e 

tecnologias de comunicação
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Estamos onde estão os nossos clientes

EuropEuropa: 40a: 40 empresasempresas

ÁÁsia: 5 empresassia: 5 empresas

AmAméérica: 5 empresasrica: 5 empresas

PresenPresençça em todo o mundo atrava em todo o mundo atravéés s dede empresas empresas prpróópriasprias
e e de de mais de 100 representamais de 100 representaççõesões

GRUPO LAPP
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OS NOSSO VALORES

Responsabilidade e confianResponsabilidade e confianççaa

OrientaOrientaçção ão 
para o para o 
clientecliente

OrientaOrientaçção ão 
para o para o 

sucessosucesso

InovInovaaççãoão
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TECNOLOGIA

O nosso objetivo é fazer excelentes parcerias

• Parque de máquinas moderno

• Instituto próprio de pesquisas e 

desenvolvimento 

• Controle permanente de qualidade

• ISO 9001

• Produtos com certificados internacionais

• Transferência internacional de tecnologias
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AS NOSSAS MARCAS

A boa marca de produtos é a base da 
nossa atividade

ÖLFLEX®

UNITRONIC®

HITRONIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

EPIC®
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AS NOSSAS MARCAS

Soluções favoráveis para todas as aplicações

ÖLFLEX Cabos de comando e alimentação 

Para aplicações universais. Resistentes a óleos, 

lubrificantes e compostos químicos.

• OLFLEX CLASSIC 110 CY

• OLFLEX NATUR 110 N

• OLFLEX 110 H

• OLFLEX 150 QUATTRO

• OLFLEX CLASSIC 400 P

• OLFLEX 540 P

ÖLFLEX®
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AS NOSSAS MARCAS

Soluções excelentes para aplicações móveis

ÖLFLEX-FD Cabos para movimentos contínuo

Adaptados às condições duras de trabalho e em 
conformidade com a tendência de automatização 
atual. 

Característica: cobertura exterior muito resistente, 
tecnologia de torção das veias moderna e os raios 
mínimos de curvaturas, ligados com o tempo 
máximo de trabalho do cabo. 

• OLFLEX-SERVO-FD 755 P

• OLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY

• OLFLEX-FD 855 P

• OLFLEX-ROBOT 900 P

ÖLFLEX-FD®
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AS NOSSAS MARCAS

O sucesso muitas vezes é resultado da aplicação 
de soluções adequadas

UNITRONIC Cabos para transmissão de dados

A escolha é sua!

Conforme a velocidade da transmissão de dados 
exigida, garantimos soluções otimizadas.

• Cabos para a transmissão de dados com a malha 
dobrada

• Versão altamente flexível

• Cabos para sistemas BUS

• Cabos LAN para transmissão de dados 
extremamente rápida 

UNITRONIC®
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AS NOSSAS MARCAS

HITRONIC Fibras ópticas

Consequência lógica de cabos para as altas 
frequências LAN e atualização para os sistemas 
que se baseiam em fibras ópticas. 

• Fibra óptica

• Fibra de plástico

• Para aplicação exterior

• Para aplicação interior.

HITRONIC®
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AS NOSSAS MARCAS

Ligação direta – acessórios para cabos

SKINTOP Prensa cabos

Mediante os prensa cabos SKINTOP, os cabos podem ser 

perfeitamente centrados, montados, tampados de maneira 
impermeável e fechados com um giro só. 

• De plástico

• De metal

• Para as atmosferas explosivas 

• Compatíveis eletromagneticamente

• Versões em halogênio

• Com proteção contra vibrações

• Com rosca PG ou M
SKINTOP®
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AS NOSSAS MARCAS

Versão industrial de conduítes corrugado 

adaptados ao trabalho em várias condições. 

Sistema de proteção de cabos SILVYN 

(conduítes + terminações) garante:

• Proteção química

• Proteção mecânica

• Estética da instalação

SILVYN®
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AS NOSSAS MARCAS

Conectores industriais EPIC

• Carcaças

• Tomadas industriais

• Insertos

• Módulos

• Contatos

• Disponíveis em várias versões.

EPIC®
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AS NOSSAS MARCAS

Ligação direta – acessórios para cabos

FLEXIMARK Sistema de marcação

• Placas marcantes para cabos

• Placas marcantes para veias

• Identificadores para armários de comando

• Identificadores para produtos

• Marcadores manuais

• Marcadores eletrônicos

FLEXIMARK®
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REPRESENTAÇÕES

Esteira Porta Cabos da Brevetti 

Stendalto

• Série leve

• Série média

• Série pesada

• Série com fechadura

• Série de aço

• Série deslizadora

• Série robô


