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Podstawowy wp≥yw na sprawne
funkcjonowanie urzπdzeÒ ma odpo-
wiedni dobÛr przewodÛw spiral-

nych odpowiadajπcych wymaganym para-
metrom. Jest to podstawowy czynnik, aby
maszyna prawid≥owo i d≥ugo dzia≥a≥a. Pra-
cownicy firmy Lapp Kabel s≥uøπ pomocπ
przy doborze przewodÛw i kabli. 

Spirex 400 P,
szary

Kabel spiralny Spirex wykonany z prze-
wodu Olflex 400P sprawdza siÍ szczegÛl-
nie dobrze tam, gdzie w trudnych warun-
kach naraøony jest na intensywne úciera-
nie i zuøycie. Dlatego nadaje siÍ jako kabel
zasilajπcy i sterowniczy do urzπdzeÒ zasto-
sowanych w transporcie przy produkcji. 

Kabel ten wykazuje wysokπ chemicznπ
odpornoúÊ na benzole, benzyny i inne
úrodki. DziÍki poliuretanowej pow≥oce ze
specjalnymi domieszkami jest teø odporny
na mikroby, hydrolizÍ i prawie wszystkie
oleje mineralne. Wysoka sprÍøystoúÊ i roz-
ciπgliwoúÊ to takøe wyrÛøniki tego kabla,
ktÛry po rozciπgniÍciu zwiÍksza d≥ugoúÊ
trzykrotnie. Kabel po rozciπgniÍciu powra-
ca do pierwotnego kszta≥tu.

Spirex 540 P, 
øÛ≥ty

Kabel spiralny Spirex z przewodu Ol-
flex 540P wykazuje wysokπ chemicznπ
odpornoúÊ i posiada dobrπ wytrzyma≥oúÊ
mechanicznπ. DziÍki temu moøna go bez-
piecznie stosowaÊ takøe w wilgotnych po-
mieszczeniach i na wolnym powietrzu. Po-
leca siÍ go szczegÛlnie tam, gdzie oprÛcz
surowych warunkÛw zewnÍtrznych nara-
øony jest rÛwnieø na úcieranie. 

Izolacja øy≥ z termoplastycznych elasto-

merÛw i specjalna, samoga-
snπca, poliuretanowa pow≥o-
ka powodujπ dobre chemicz-
ne i mechaniczne w≥asnoúci
tego kabla spiralnego. 

Dodatkowo posiada dobrπ
wytrzyma≥oúÊ na zaciÍcia
i zadrapania poliuretanowej
pow≥oki oraz wysokπ odpor-
noúÊ na oleje, niskπ tempera-
turÍ, mikroby i hydrolizÍ. Ko-
lejna zaleta to wyrazisty, øÛ≥-
ty kolor i rejestracja w VDE.

Spirex H07RN-F, 
czarny

Kable spiralne z gumowego przewodu
H07RN-F znajdujπ zastosowanie w urzπ-
dzeniach transportowych, rolniczych, ma-
szynach budowlanych itp. ñ tam, gdzie
wymagana jest duøa odpornoúÊ mecha-
niczna, chemiczna i warunki pogodowe.
Kable te wykazujπ znacznπ odpornoúÊ na
wiÍkszoúÊ olejÛw, t≥uszczy i chemikaliÛw.
Wytrzyma≥oúÊ wobec warunkÛw pogodo-
wych i moøliwoúÊ pracy w temp. od -25OC
do +60OC umoøliwia do zastosowania tego
kabla na zewnπtrz.

Adapter 
÷lflex Truck 
Spirex Light

Adaptery ÷lflex Truck Spirex Light oraz
krÛtkie adaptery ÷lflex Truck zosta≥y
wprowadzone na rynek, aby staÊ siÍ ceno-
wπ konkurencjπ dla produktÛw ÷lflex
Truck w jakoúci OEM. Zosta≥y wyprodu-
kowane w oparciu o obowiπzujπce normy
dotyczπce pojazdu. 

Adapterowe kable spiralne stosowane sπ
do po≥πczenia pomiÍdzy ciπgnikiem a przy-

czepπ lub naczepπ siod≥owπ, ktÛre wyposa-
øone sπ w rÛøne systemy wtyczkowe.
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Kable spiralne Lapp
w przemyśle
Piotr Sobkowiak

Kable spiralne firmy Lapp Kabel majπ zastosowanie w przemyúle transportowym. Uøywane sπ
do produkcji maszyn rolniczych, budowlanych, düwignicowych, a takøe do po≥πczeÒ w samo-
chodach ciÍøarowych, w ktÛrych wystÍpuje ciπgnik i naczepa. 

Rys. 1. Kabel spiralny Spirex 400 P, szary

Rys. 2. Kabel spiralny Spirex 540 P, øÛ≥ty

Rys. 3. Kabel spiralny Spirex H07RN-F, czarny
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Rys. 4. Adapter ÷lflex Truck Spirex Light 15-ko≥-
kowy na 2 x 7-ko≥kowy

Rys. 5. 
KrÛtki adapter 

÷lflex Truck
15-ko≥kowy 

na 2 x 7-ko≥kowy


