
OLFLEX® CONNECT SERVO

OLFLEX® CONNECT SERVO is waar alle pro-
ducten  met  betrekking  tot  motion  en  control
binnen  Lapp  samenvloeien.  Het  is  de  back-
bone van het gamma en daarmee het belang-
rijkste  businessmodel  van  Lapp  Benelux.
Bovendien heeft de onderneming sinds 2001
een  uitgebreide  expertise  opgebouwd  in
motor-  en  servotoepassingen.  Die  expertise
heeft  onder  meer  geleid  tot  een  uitgebreide
bibliotheek  in  bedradingsschema’s  en
connectiemethodiek,  die  het  mogelijk  maakt
om complete systemen te leveren voor verschil-
lende  vooraanstaande  fabrikanten  –  denk
daarbij aan SEW®, LENZE®, INDRAMAT® en
Sigmatek®.

Geavanceerde assemblagetechniek
Hoe gaat dit in zijn werk? Allereerst worden
de engineering en werkvoorbereiding in-house
uitgevoerd.  Door  middel  van  de  modernste
technologieën worden vervolgens de verschil-
lende  componenten  tot  kwalitatief  hoog-
waardige kabelsystemen samengesteld. 

Dit proces vindt plaats in eigen 
geavanceerde assem-blageafde-
lingen  in  
Tsjechië  en  Duitsland.  
Het  gekwalificeerd  personeel  maakt  onder
meer  gebruik  van  een  volledig  geautomati-
seerde strip- en krimpmachine voor meerade-
rige kabels en een knip- en stripmachine – ook
volautomatisch – voor de bewerking van enke-
laders.

Tracering
Om de producten te kunnen traceren, krijgt elk
product  een  badgenummer.  Zo  kunnen  de
gebruikte  componenten,  de  betrokken  mede-
werkers bij de assemblage, en ook de meet-
waarden van de testprocedure worden achter-
haald.

ISO 9001, UL
Lapp Benelux  is  ISO 9001-gecertificeerd  en
kan  zo  een  integraal  kwaliteitstraject  waar-
borgen.  Daarnaast  is  de  Lapp  Group  als
assemblagebedrijf  UL-gecertificeerd  voor  de
bediening van de Noord-Amerikaanse markt. 

Klantspecifieke 
oplossingen
De  voorgeconfectioneerde

OLFLEX® CONNECT  kabel-
systemen worden  ingezet  in  de  meest
uiteenlopende  sectoren  zoals  magazijn-
automatisering, bagageafhandelingssystemen,
voedingsmiddelenindustrie, windturbines, mari-
tieme toepassingen en overal waar smart indu-
stry de boventoon voert. Of het nu gaat over
robotica  of  toepassingen  met  agressieve
substanties,  Lapp  biedt  met
OLFLEX® CONNECT  klantspecifieke  oplos-
singen. In de kabelselectie en dimensionering
baseert Lapp zich op de jarenlange expertise
als  kabelfabrikant  en  kan  het  daarom  écht
heel klantspecifiek te werk gaan.

Bestelling op maat
Als  betrouwbare  partner  streeft  Lapp  naar
duurzame samenwerkingsverbanden en wil dit
als systeemleverancier nog meer benadrukken.
De fullservicemodule  die  het  nieuwe compe-
tencecenter met zich meebrengt, zal hier een
grote bijdrage toe leveren. Daarnaast  zullen
klanten veel meer op maat bediend worden,
door de verkrijgbaarheid van grote en kleine
series  in  iedere  gewenste  kabellengte.  
Uiteraard met de kortst mogelijke levertijden. 

Voorgeassembleerde kabels voor servosystemen

OLFLEX® CONNECT 
VOOR EEN VERHOOGDE ADDED VALUE
SYSTEEMOPLOSSINGEN DOOR LAPP

n de afgelopen decennia ontwikkelde Lapp zich tot een van de belangrijkste 
componentleveranciers op het vlak van kabels, wartels, connectoren en 

kabeltoebehoren. De klant wil optimaal ‘geserviced’ worden en alleen het 
‘meedenken met de klant’ dekt de lading niet meer. Lapp breidde zijn functie 
daarom uit van componentleverancier naar systeemleverancier. De voor-
bereidingen daarvoor gingen medio 2015 van start met de introductie 
van het OLFLEX® CONNECT competence center. Die all-in-
oneformule, bestaande uit de drie businessmodellen
OLFLEX® CONNECT CABLES, - SERVO en - CHAIN,
moet garant staan voor een verhoogde added value die
Lapp haar klanten wil bieden.
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Tel.: 0031/40.228.5000
bl.lapp.systems@lappgroup.com
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