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PrzedsiÍbiorstwo Lapp Kabel jest
wy≥πcznym dystrybutorem w Polsce
prowadnic Brevetti Stendalto.

W ofercie firmy znajduje siÍ szeroka ga-
ma prowadnic do standardowych aplikacji
oraz do zastosowaÒ specjalnych, w tym
prowadnice do montowania w pomiesz-
czeniach czystych, prowadnice ogniood-
porne, samogasnπce i do stref zagroøonych
wybuchem. 

Zasilanie i sterowanie ruchomymi czÍ-
úciami maszyn wymaga zastosowania ele-
mentÛw mogπcych w ≥atwy sposÛb usys-
tematyzowaÊ ruch przewodÛw oraz po-
zwalajπcych ochroniÊ instalacje. Stosowa-
nie prowadnic pozwala w sposÛb praktycz-
ny zabezpieczyÊ przed mechanicznym
uszkodzeniem instalacji elektrycznych,
a takøe przewodÛw hydraulicznych, pneu-
matycznych oraz innych. Jednoczeúnie za-
stosowanie prowadnic zapobiega nadmier-
nemu zginaniu kabli i przewodÛw, zapew-
niajπc im odpowiedni promieÒ zgiÍcia.
Oferta zawiera kilka podstawowych grup
prowadnic (rysunki od 1 do 8), ktÛrych
opis przedstawiono poniøej.

ï Seria lekka ñ bardzo g≥adkie prowadni-
ce, nadajπce siÍ do ma≥ych maszyn auto-
matycznych, takich jak drukarki, urzπ-
dzenia miernicze, gdzie obciπøenie ≥aÒ-
cucha nie przekracza kilku kilogramÛw
na metr.

ï Seria úrednia ñ grupa produktÛw o du-
øych przekrojach do zastosowaÒ przy
úrednich obciπøeniach. Prowadnice te
przystosowane sπ do pracy przy duøych
prÍdkoúciach i przyspieszeniach.

ï Seria ciÍøka ñ do duøych obciπøeÒ i pra-
cy przy duøych prÍdkoúciach przesuwu.
Posiada rozbudowany system separato-
rÛw wewnÍtrznych, zapobiegajπcych tar-
ciu miÍdzy przewodami.

ï Seria úlizgowa ñ przeznaczona do trans-
portu przewodÛw na duøe odleg≥oúci,
przy uøyciu kana≥Ûw prowadnicowych
nawet do kilkuset metrÛw.

ï Seria z zamkniÍciem ñ wyposaøona
w specjalne pokrywy, ktÛre zapewniajπ
ochronÍ przewodÛw przed wp≥ywem
czynnikÛw zewnÍtrznych.

ï Seria robot ñ uøywana do zasilania i ste-
rowania maszyn wykonujπcych ruch ob-
rotowy ñ w szczegÛlnoúci robotÛw.

ï Seria stalowa ñ wykonana ze stali ocynko-
wanej lub nierdzewnej. Przeznaczona jest
do pracy przy najwiÍkszych obciπøeniach.

Zastosowania 

Prowadnice ≥aÒcuchowe Lapp Kabel
znajdujπ coraz szersze zastosowanie w rÛø-
nych ga≥Íziach przemys≥u. WúrÛd wielu
aplikacji, poniøej przedstawiono zastoso-
wanie prowadnic serii úlizgowej na suwni-
cach oraz zastosowanie prowadnic serii
úredniej. Aplikacje wykonane na suwni-
cach wymaga≥y dobrego zaprojektowania
ca≥ego systemu z uwagi na d≥ugoúÊ pro-
wadnic oraz na warunki pracy.

Zasilanie i sterowanie na suwnicy 

pracujπcej na zewnπtrz

Podstawowym problemem dla tej apli-
kacji by≥o wykonania zasilania i sterowa-
nia na ramieniu suwnicy pracujπcej
w zmiennych warunkach atmosferycznych
(opady atmosferyczne, zmiany temperatu-
ry) oraz ograniczone miejsce na zainstalo-
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Prowadnice kablowe 
firmy Lapp Kabel 
– wybrane aplikacje
Henryk Pałys

Prowadnice kablowe znajdujπce siÍ w ofercie firmy Lapp Kabel wystÍpujπ w coraz wiÍkszej
liczbie zastosowaÒ, szczegÛlnie w miejscach, gdzie wymagane jest usystematyzowanie oraz
os≥oniÍcie instalacji elektrycznej. Niniejsza publikacja prezentuje krÛtki opis grupy prowad-
nic kablowych oraz wybrane aplikacje.

Rys. 1. Seria Lekka

Rys. 2. Seria årednia

Rys. 3. Seria CiÍøka

Rys. 4. Seria ZamkniÍta
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wanie prowadnicy, jak i d≥ugoúÊ obs≥ugi-
wanej trasy. Na suwnicy zainstalowano
produkt z grupy prowadnic úlizgowych
SR306SI wraz z kana≥ami prowadzπcymi
(rys. 9). WybÛr tej prowadnicy pozwoli≥ na
zmieszczenie znacznej liczby przewodÛw

w ograniczonej przestrzeni. Pomocne
w tym uk≥adzie by≥o wykorzystanie sepa-
ratorÛw majπcych na celu odseparowanie
przewodÛw o rÛønych przekrojach oraz
moøliwoúÊ umieszczenia przewodÛw
w wariancie piÍtrowym. 

Prowadnica úlizgowa 

na suwnicy bezobs≥ugowej

Kolejna aplikacja na suwnicy mia≥a
spe≥niaÊ podobnπ rolÍ jak pierwsza, czyli
uporzπdkowaÊ przewody zasilajπce i ste-
rujπce na ramieniu urzπdzenia oraz dodat-
kowo na ca≥ej d≥ugoúci obs≥ugiwanej tra-
sy. Suwnica zamontowana jest w os≥oniÍ-
tym pomieszczeniu o duøym zapyleniu.
D≥ugoúÊ obs≥ugiwanej trasy wynosi 45 m
oraz 18 m na ramieniu prowadnicy. W tej
aplikacji zdecydowano siÍ na zastosowa-
nie prowadnicy úlizgowej z serii SR326SI
wraz z kana≥ami prowadzπcymi. Prowad-
nice tego typu pozwalajπ na obs≥ugiwanie
d≥ugich tras oraz na zastosowanie rozwi-
niÍtego systemu separatorÛw.

Obydwie prowadnice pracujπ w ruchu
ciπg≥ym przy zastosowaniu nieduøych
prÍdkoúci. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ, øe oby-
dwa rozwiπzania pozwalajπ na pracÍ

w trudnych warunkach ze sporym obciπ-
øeniem przewodÛw. 

Automatyczna myjnia samochodowa

W automatycznych myjniach samocho-
dowych w bardzo wielu przypadkach
w celu uporzπdkowania oraz os≥oniÍcia in-
stalacji wykorzystuje siÍ prowadnice ≥aÒ-
cuchowe serii úredniej. W prezentowanym
zastosowaniu wykorzystano prowadnicÍ
SR355. W tej aplikacji separatory majπ za
zadanie jedynie oddzielenie przewodÛw
hydraulicznych od elektrycznych. 

Przedstawione aplikacje dajπ tylko wπ-
ski obraz moøliwoúci zastosowania pro-
wadnic ≥aÒcuchowych. WiÍcej informacji
moøna uzyskaÊ na stronie internetowej
ww. lappkabel. pl.

Henryk Pa≥ys

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 5. Seria ålizgowa

Rys. 6. Seria Robot

Rys. 7. Seria Stalowa

Rys. 8. Kana≥y prowadzπce

Rys. 9. Prowadnica SR326 ñ zasilanie i sterowa-
nie na suwnicy

Rys. 10. Przyk≥adowy system separatorÛw

Rys. 11. Prowadnica w automatycznej myjni sa-
mochodowej
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


