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Istnieje szereg kompleksowych wymagań dotyczących 

przewodów i akcesoriów stosowanych przy produkcji 

żywności, napojów, w procesie butelkowania oraz 

pakowania. Produkty muszą być odporne na wpływ 

chemikaliów, temperatury oraz obciążenia fizyczne,

tak aby można byłoby je zastosować w pomieszcze-

niach chłodniczych, czy wilgotnych środowiskach

i nadal mogły niezawodnie spełniać swoje funkcje.

Higiena ma najwyższy priorytet przy produkcji żywno-

ści. Szczególnie ważna jest odporność na agresywne 

kwasy, zasady oraz przemysłowe środki stosowane 

podczas procesów czyszczenia instalacji. Jako długoter-

minowy dostawca dla przemysłu, firma LAPP posiada

w swojej ofercie specjalistyczne produkty spełniające 

wysokie wymagania przemysłu spożywczego. 

HIGIENICZNA PRODUKCJA 
Rozwiązania dla technologii żywności i napojów

LAPP współpracuje z wieloma firmami z branży spożyw-

czej i zna ich specyficzne wymagania. Dzięki aprobatom 

i testom zgodnym z EHEDG, IPA, jak również indywidu-

alnym testom w naszych laboratoriach i centrach 

badawczych, możemy wspierać klientów w optymalizo-

waniu ich projektów. Firma LAPP stara się opracować 

odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji. 
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SKINTOP®  
HYGIENIC

SILVYN® FG

SILVYN®  
HYGIENIC

SILVYN® FG NM

SKINTOP®  
HYGIENIC SC

ETHERLINE® PN Cat.5e Y

UNITRONIC® BUS PB

ETHERLINE® ROBUST

SKINTOP®  
INOX

SKINTOP®  
INOX SC

EPIC® H-B

EPIC® ULTRA 

SKINDICHT® 
CN-M

SKINDICHT® 
SHV-M-VITON®

SKINTOP® 
MS-M BRUSH

SKINTOP® 
MS-M

SKINTOP® 
COLD

UNITRONIC® PUR CP

ETHERLINE® P Cat.5e, 6, 7

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

ÖLFLEX® CLASSIC 110, 110 CH

SILVYN® ELT

SILVYN® 
SPLIT

SILVYN®  
RILL PA 6

SILVYN® 
SSUE

EPIC® LS1 D6

EPIC® LS1 A3
SKINTOP® 

ST-M

SKINTOP® 
CUBE

ÖLFLEX® ROBUST 200

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP, 440

EPIC® MC 
Moduły

SKINDICHT®  
SM CrNi M

SKINDICHT® 
SM-M

SKINTOP® 
MULTI 

EPIC® ULTRA
Pokrywa
ochronna

Przewody zasilające i sterownicze Złącza Dławnice kablowe Peszle Akcesoria

1
 S

tr
ef

a 
hi

gi
en

y 

Transfer danych
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Przewody sterownicze i sygnałowe
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Przewody S/A: higieniczna budowa
dla branży spożywczej

 
DETECT  
TY-RAP®

Wykrywalne
opaski kablowe

 

FLEXIMARK®  
etykiety

kablowe PUR

FLEXIMARK®  
stal nierdzewna

FCC

Basic Tie 
opaski

kablowe

FLEXIMARK®  
Etykiety

do owijania LCK

1   Strefa higieny  
Wyposażenie
i komponenty elektryczne 
mają bezpośredni 
kontakt z żywnością

Przegląd produktów dla branży spożywczej

Definicja stref:  3 strefy dla produkcji w branży spożywczej  
i w maszynach

2   Strefa rozbryzgu 
Krople lub resztki rozbryzgu mogą  
dostać się ponownie do produkcji
i powodować zanieczyszczenia

3   Strefa bez produktów  
Brak kontaktu
z żywnością

Transfer danych

Transfer danych

Przewody sterownicze i sygnałowe

https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnica-kablowa-ze-stali-nierdzewnej-metryczna/standard/skintop-hygienic-skintop-hygienic-r.html?tx_dgpsolr[q]=53105220
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnica-kablowa-ze-stali-nierdzewnej-metryczna/standard/skintop-hygienic-sc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-kablowych-do-zastosowan-specjalnych/technologia-produkcji-zywnosci-i-napojow/silvyn-hygienic.html?tx_dgpsolr[q]=55510705
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-kablowych-do-zastosowan-specjalnych/technologia-produkcji-zywnosci-i-napojow/silvyn-fg.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-kablowych-do-zastosowan-specjalnych/technologia-produkcji-zywnosci-i-napojow/silvyn-fg-nm.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/narzedzia-i-akcesoria-kablowe/laczenie-wiazanie-mocowanie/wykrywalne-opaski-kablowe/wykrywalne-opaski-kablowe.html?tx_dgpsolr[q]=61723360
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/przewody-konfekcjonowane-m12-dla-branzy-zywnosc-i-napoje/unitronic-sensor-hd-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22262043
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/profinet-cat5/typ-a-przewody-do-instalacji-nieruchomych/etherline-pn-cat5.html?tx_dgpsolr[q]=2170891
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-prostokatne/epic-ultra-h-b-24-obudowy/epic-ultra-h-b-24-ts-qb.html
https://products.lappgroup.com/online-catalogue/epic-industrial-connectors/rectangular-connectors/epic-housing-accessories/epic-ultra-protective-cover-for-housing-h-b.html?tx_dgpsolr[q]=70250256
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnica-kablowa-ze-stali-nierdzewnej-metryczna/standard/skintop-inox-skintop-inox-r.html?tx_dgpsolr[q]=53806741
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnica-kablowa-ze-stali-nierdzewnej-metryczna/standard/skintop-inox-sc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skindicht-dlawnice-kablowe-metalowe-lub-z-tworzywa-metryczne/specjalne-uszczelniajace-dlawnice-kablowe/skindicht-cn-m.html?tx_dgpsolr[q]=52032620
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-oznaczania-produktow/etykiety-do-nadruku-laserowego-fleximark/znakowanie-kabli-i-zyl-pojedynczych/fleximark-wrapping-label-lck.html?tx_dgpsolr[q]=83256146
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-oznaczania-produktow/oznaczenia-zindywidualizowane-wg-wymogow-klienta-fleximark/fleximark-fcc/fleximark-stal-nierdzewna-fcc.html?tx_dgpsolr[q]=83251406
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-prostokatne/epic-h-b-6-obudowy/epic-h-b-6-tg.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-prostokatne/epic-mc-moduly.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-okragle/epic-power-ls1/epic-power-ls1-d6.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-okragle/epic-power-ls1/epic-power-ls1-a3.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-oznaczania-produktow/oznaczenia-zindywidualizowane-wg-wymogow-klienta-fleximark/fleximark-fcc/fleximark-cablelabel-pur-fcc.html?tx_dgpsolr[q]=61800394
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet/przewody-do-zastosowan-specjalnych/etherline-robust.html?tx_dgpsolr[q]=2170451
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-bus-pb.html?tx_dgpsolr[q]=2170220
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/praca-w-surowych-warunkach/podwyzszona-odpornosc-mechaniczna-i-chemiczna/oelflex-robust-200.html?tx_dgpsolr[q]=0021800
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/praca-w-surowych-warunkach/podwyzszona-odpornosc-mechaniczna-i-chemiczna/oelflex-classic-400-cp.html?tx_dgpsolr[q]=1313852
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skindicht-akcesoria-do-dlawnic-z-gwintem-pg/przeciwnakretki/skindicht-sm-inox.html?tx_dgpsolr[q]=52032517
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-z-tworzywa-sztucznego/elastyczny-ze-spirala-z-pvc/silvyn-elt.html?tx_dgpsolr[q]=61751700
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet-cat5-5e/przewody-do-instalacji-nieruchomych/etherline-cat5e.html?tx_dgpsolr[q]=2170280
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/przewody-do-transmisji-danych-o-niskiej-czestotliwosci/kod-kolorow-din/unitronic-pur-cp.html?tx_dgpsolr[q]=0032801
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/do-prowadnic-lancuchowych-ciagle-zginanie/aplikacje-serwo-systemy-do-zasilania-silnikow-certyfikowane/oelflex-servo-fd-796-cp.html?tx_dgpsolr[q]=0027950
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/rozszerzone-temperatury-otoczenia/przewody-w-izolacjach-silikonowych-od-50c-do-180c/oelflex-heat-180-ewkf.html?tx_dgpsolr[q]=0046500
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/szeroki-zakres-zastosowan/plaszcz-pvc-zyly-numerowane/oelflex-classic-110.html?tx_dgpsolr[q]=1119752
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/systemy-dlawnic-kablowych-skintop/wielootworowe-przepusty-kablowe/skintop-cube.html?tx_dgpsolr[q]=52220000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split.html?tx_dgpsolr[q]=61806621
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnice-kablowe-z-mosiadzu-niklowanego-metryczne/emc/skintop-ms-m-brush.html?tx_dgpsolr[q]=53112507
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skindicht-akcesoria-do-dlawnic-metrycznych/przeciwnakretki/skindicht-sm-m.html?tx_dgpsolr[q]=52102998
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/systemy-dlawnic-kablowych-skintop/wielootworowe-przepusty-kablowe/skintop-multi.html?tx_dgpsolr[q]=52220065
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/szeroki-zakres-zastosowan/silvyn-rill-pa-6.html?tx_dgpsolr[q]=61746939
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/narzedzia-i-akcesoria-kablowe/laczenie-wiazanie-mocowanie/opaski-kablowe/basic-tie-opaski-kablowe.html?tx_dgpsolr[q]=61831001
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/dlawnice-kablowe-skintop-z-tworzywa-sztucznego-metryczne/standard/skintop-st-m.html?tx_dgpsolr[q]=53111000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnice-kablowe-z-mosiadzu-niklowanego-metryczne/poliamid/skintop-ms-m.html?tx_dgpsolr[q]=53112000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-dlawnice-kablowe-z-mosiadzu-niklowanego-metryczne/odporne-na-zimno/skintop-cold.html?tx_dgpsolr[q]=53113500
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-z-metalu/stal-ocynkowana-stal-nierdzewna-z-jednokrotnie-zagniatanym-profilem/silvyn-ssue.html?tx_dgpsolr[q]=61804600

