
KABELOVÁ ŘEŠENÍ 
pro průmyslové aplikace





JSME CELOSVĚTOVÝ 
VÝROBCE 
a systémový dodavatel 
kabelové techniky včetně 
řešení na míru

Original since 1957



LAPP 
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Administrativní a logistické centrum 
pro český a slovenský trh 
a výrobní závod 

ÖLFLEX® CONNECT HUB



18
výrobních závodů

8
značek

40 000
standardních produktů

Více než

1
na trhu

flexibilních
kabelů

100
zahraničních zastoupení

44
prodejních 
společností

4 245
zaměstnanců



DODAVATEL KABELŮ
ÖLFLEX® - vysoce flexibilní kabely

UNITRONIC® - systémy datové komunikace

ETHERLINE® - systémy přenosu dat pro průmyslový Ethernet

HITRONIC® - optické kabely pro průmyslové aplikace



ÖLFLEX®

Připojovací a ovládací kabely

ETHERLINE®

Systémy datové komunikace 
pro technologii ethernet

UNITRONIC®

Systémy datové 
komunikace

HITRONIC®

Optické systémy 
přenosu dat



DODAVATEL KABELOVÉHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
EPIC® -  průmyslové konektory 

FLEXIMARK® -  označování kabelů a jednožilových vodičů

SILVYN® - systémy pro ochranu a vedení kabelů

SKINTOP® - kabelové vývodky plastové, mosazné i nerezové

EPIC®

Průmyslové konektory



FLEXIMARK®

Označovací systémy

SILVYN®

Systémy pro ochranu
a vedení kabelů

EPIC®

Průmyslové konektory
SKINTOP®

Kabelové vývodky



ÖLFLEX® CONNECT
Kompletní řešení na míru

ÖLFLEX® CONNECT CABLES 
kabelové systémy

ÖLFLEX® CONNECT SERVO 
systémy pro servopohony

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN 
energetické řetězy



Plnění energetických řetězů

Výroba servokonfekce Výroba kabelových svazků Technická příprava výroby



PROJEKTOVÝ BUSINESS 
Kompletní servis od podpory při 
projektování až po certifikaci 
Oborová odbornost a zkušenosti 
s aplikacemi po celém světě 



Razicí stroj HerrenknechtCelosvětová logistická síť

LAPP Váš partner v projektech

 Projekty pro klasické 
a obnovitelné zdroje energie



APLIKACE
 
Kabelová řešení pro: 
• Výrobce strojů, zařízení a rozvaděčové techniky
• Automatizaci a robotiku
• Kolejová vozidla, výrobce osobních automobilů, autobusů 

a nákladních i užitkových vozidel
• Těžký průmysl, petrochemii, potravinářský průmysl
• Obnovitelné zdroje energie

• Osvětlovací a ozvučovací techniku

Využijte QR kód pro přístup k našim online nástrojům 
pro usnadnění výběru vhodných kabelů 



Obráběcí 
stroje

Kolejová
vozidla

Automatizace
a robotizace

Potravinářský 
průmysl



REFERENCE

Logistický systém LOGIMAT® 
SSI SCHÄFER s.r.o.



Lakovací roboty
Německo, celosvětově

Kolesové rypadlo  
NOEN a.s. 

Obráběcí stroje
EMAG

Nové divadlo v Plzni
Česká republika, 2013–2014



MY LAPP 
VÍCE NEŽ JEN E-SHOP 

Informace o ceně, dostupnosti a termínech dodání

Vyhledávače a konfigurátory, 3D modely produktů 

EDI, eCAD knihovny, ElProCAD a další online nástroje

Sleva 2 % na každý nákup

Online přístup 24/7

DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY ONLINE OBJEDNÁVKY





LAPP Czech Republic s.r.o. 
Bartošova 315, Kvítkovice • 765 02 Otrokovice
Tel.: +420 573 501 011 • Fax: +420 573 394 650
www.lappgroup.cz • E-mail: info@lappgroup.cz
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