
Doceniane przez KlientÛw firmy Lapp Ka-

bel wsparcie zapewniane przez pracow-

nikÛw terenowych oraz inøynierÛw pracujπ-

cych w polskiej centrali zosta≥o rozszerzone

o szereg nowoczesnych narzÍdzi. Na bazie

internetowego katalogu zawierajπcego pe≥nπ

bazÍ parametrÛw technicznych oraz karty ka-

talogowe produktÛw zosta≥y uruchomione trzy

dodatkowe wyszukiwarki. 

ZnaleüÊ odpowiednie rozwiπzanie 
(www. lapppolska. pl)
Nowe narzÍdzie zapewnia pomoc w dobo-

rze odpowiedniego produktu poprzez zadanie

odpowiednich warunkÛw brzegowych. Im wiÍ-

cej wymaganych parametrÛw okreúlimy, tym

dok≥adniej dobierzemy produkt do specyficz-

nych warunkÛw pracy. Obecnie funkcjonuje

mocno rozbudowana wyszukiwarka przewo-

dÛw, d≥awnic kablowych dla jednego i wielu

przewodÛw oraz wyszukiwarka z≥πczy prze-

mys≥owych. DziÍki poglπdowym rysunkom do-

bÛr rozwiπzania jest bardzo intuicyjny. Korzy-

staÊ z serwisu moøe kaødy, bez koniecznoúci

logowania siÍ. Na stronie internetowej znalaz≥

siÍ rÛwnieø nowy konfigurator przewodÛw spi-

ralnych dla wszystkich tych aplikacji, gdzie nie

da siÍ zastosowaÊ przewodÛw spiralnych

w wykonaniach standardowych (katalogo-

wych). Firma Lapp Kabel jest w stanie wypro-

dukowaÊ jednostkowe iloúci przewodÛw spi-

ralnych wed≥ug indywidualnego projektu (np.

specyficznej d≥ugoúci).

Dla tych ktÛrzy chcπ zrobiÊ LEPIEJ
ñ nowoczesne wsparcie on-line 
(www. lapptechnik. pl)
Juø jakiú czas temu przebudowujπc stronÍ

internetowπ zebraliúmy w jednym miejscu bar-

dzo duøπ iloúÊ informacji technicznych.

W g≥Ûwnym menu pojawi≥a siÍ zak≥adka LAPP

TECHN., gdzie uøytkownik moøe znaleüÊ ta-

bele doboru, porÛwnanie parametrÛw produk-

tÛw, certyfikaty, biblioteki do programÛw pro-

jektowych, rysunki 3D i wiele innych poszuki-

wanych informacji. S≥uchajπc naszych Klien-

tÛw postanowiliúmy pÛjúÊ o krok dalej i uru-

chomiliúmy serwis lapptechnik. pl. Za≥oøeniem

strony jest przybliøenie PaÒstwu naszych pro-

duktÛw od strony technicznej oraz montaøo-

wej. Chcemy w przystÍpnej formie filmÛw in-

struktaøowych poruszaÊ zagadnienia, z ktÛry-

mi nasi Klienci spotykajπ siÍ na co dzieÒ. ByÊ

moøe problem z ktÛrym masz do czynienia

jest omÛwiony w ktÛrymú z zamieszczonych

juø filmÛw albo w FAQ. Jeøeli nie znalaz≥eú

jeszcze odpowiedzi nie wahaj siÍ zadaÊ pyta-

nia przez odpowiedni formularz.

Produkty wspierajπce rozwÛj 
ñ inicjatywy studenckie
Standardem w firmie Lapp Kabel jest wspie-

ranie rÛønych projektÛw przez dostarczanie

odpowiednich prÛbek naszych wyrobÛw. Na-

sza aktywnoúÊ w tym obszarze przynosi

wspania≥e rezultaty zarÛwno w projektach ko-

mercyjnych, jak i tych dedykowanych studen-

tom. Lapp Kabel praktycznie od poczπtku

wspiera studentÛw Wydzia≥u Mechatroniki

z Uniwersytetu WarmiÒsko-Mazurskiego

w Olsztynie. M≥odzi konstruktorzy nie tylko

rozwijajπ swoje pasje poprzez nabywanie wie-

dzy, ale takøe potrafiπ jπ efektownie zastoso-

waÊ. 

Grupa studentÛw, ktÛrymi opiekowa≥ siÍ 

dr inø. Micha≥ åmieja, zaprojektowa≥a stero-

wrzesieÒ 2015
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LAPP GROUP 
Technik, inżynier, doktor…
odpowiednie wsparcie dla każdego – produkty na różne wyzwania

Firma Lapp Kabel dzia≥ajπca na miÍdzynarodowym rynku prze-
mys≥owym od przesz≥o pÛ≥ wieku ca≥y czas siÍ rozwija, poma-
gajπc swoim partnerom w realizacji rÛønorodnych pomys≥Ûw.
Producent prezentuje obecnie nowe narzÍdzia wspierajπce
przygotowane z myúlπ o tych, ktÛrzy zaczynajπ zg≥ÍbiaÊ tajni-
ki inøynierii, jak i tych, ktÛrzy pasjonujπ siÍ niπ od lat.

Strona g≥Ûwna serwisu LAPP TECHNIK

Wyszukiwarka produktÛw 
Lapp Kabel



wanπ automatycznie lalkÍ teatralnπ i dotar≥a

do fina≥u konkursu xplore New Automation

Award 2015. W Niemczech m≥odzi konstrukto-

rzy stanÍli do rywalizacji z 33 projektami z kil-

kunastu paÒstw úwiata. Przy wykorzystaniu

komponentÛw Lapp Kabel tchnÍli øycie w ma-

rionetkÍ, a jej poszczegÛlne ruchy zosta≥y od-

powiednio oprogramowane. Projekt s≥uøy≥ do

nauki sterowania i odtwarzania sekwencji wy-

konywanych przez drewniana marionetkÍ te-

atralnπ. Starania olsztyÒskich studentÛw zo-

sta≥y docenione i w finale miÍdzynarodowego

konkursu automatyki zajÍli oni trzecie miejsce.

Warto wspomnieÊ, øe by≥o to kolejne podium

naszych studentÛw w tym prestiøowym kon-

kursie. Poprzednio, w 2012 roku, studenci

zbudowali dydaktyczny model transportu pod-

wieszanego i takøe zdobyli trzecia nagrodÍ. 

Odmienna specyfika obu obiektÛw wyma-

ga≥a rÛønego podejúcia, m.in. w zakresie oka-

blowania. W pierwszym projekcie, ze wzglÍ-

du na rozleg≥oúÊ obiektu, najistotniejsze kwe-

stie koncentrowa≥y siÍ na w≥aúciwej wspÛ≥pra-

cy okablowania sieciowego zasilania i linii sy-

gna≥owych. W przypadku sterowania ruchami

marionetki trudnym wyzwaniem okaza≥a siÍ

znaczna skala integracji przy wysokich wyma-

ganiach w stosunku do ruchomoúci poszcze-

gÛlnych elementÛw, a co za tym idzie ela-

stycznoúci wiπzek kablowych.

Rozproszona Fabryka Przysz≥oúci 
W Drodze do Przemys≥u 4.0
Przed nami kolejne wyzwania, do ktÛrych

chcemy dobieraÊ odpowiednie produkty. Jak

co roku zapraszamy do spotkania z nami na

naszym stoisku podczas dwÛch cyklicznych

imprez targowych. Najbliøsza to Energetab

2015 w dniach 15-17 wrzeúnia w Bielsku-Bia-

≥ej. Kolejne wydarzenie ñ Targi Automaticon

ñ odbÍdzie na wiosnÍ w Warszawie.

Dodatkowπ inicjatywπ technicznπ, w ktÛrej

bierzemy udzia≥ jako wspÛ≥organizator, jest

Konferencja Rozproszona Fabryka Przysz≥o-

úci W Drodze do Przemys≥u 4.0, ktÛra odbÍ-

dzie siÍ w paüdzierniku. Jest to juø druga edy-

cja wydarzenia w tak innowacyjnej formule.

W ramach tegorocznej Konferencji proponu-

jemy studentom Wyøszych Uczelni Technicz-

nych konkurs na koncepcjÍ instalacji demon-

stracyjnej prezentujπcej ideÍ Przemys≥u 4.0.

Zapraszamy do zapoznania siÍ ze szczegÛ≥a-

mi na www.przemysl40.pl.

Szymon Horbarczek

Lapp Kabel Sp. z o.o.

Autor dziÍkuje dr inø. Micha≥owi åmiei 
oraz studentom Wydzia≥u Mechatroniki 

za owocnπ wspÛ≥pracÍ oraz pomoc 
w przygotowaniu materia≥u.

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne

55-040 Kobierzyce
Tel.: (71) 330 6 300
Fax: (71) 330 6 306

e-mail: info@lapppolska.pl 
www.lapppolska.pl
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Katedra Mechatroniki powsta≥a w 2006 roku na wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu War-
miÒsko-Mazurskiego. Na wydziale funkcjonujπ obecnie pracownie dydaktyczne: podstaw mecha-
troniki, uk≥adÛw mechatronicznych w przemyúle, mechatroniki pojazdÛw i maszyn roboczych oraz
dwa laboratoria naukowo-badawcze: zautomatyzowana hamownia silnikÛw AVL-PUMA i laborato-
rium badania jakoúci biopaliw. Studenci szkoleni sπ w dwÛch specjalizacjach dyplomowych: me-
chatronika pojazdÛw i mechatronika przemys≥owa. Na uczelni aktywnie dzia≥a studenckie Ko≥o
Naukowe Mechatroniki. 
Pracownia podstaw mechatroniki, za ktÛrπ odpowiedzialny jest dr inø. Micha≥ åmieja, umoøliwia
praktycznπ realizacjÍ objÍtych programem nauczania zagadnieÒ w zakresie programowania. DziÍ-
ki wyposaøeniu pracowni w najnowoczeúniejsze urzπdzenia stosowane powszechnie w przemy-
úle studenci majπ moøliwoúÊ zapoznania siÍ z rzeczywistymi obiektami. Wykorzystywana w ramach
zajÍÊ instalacja pozwala zrozumieÊ i Ñw≥asnorÍcznieî skonfigurowaÊ wszystkie standardowe pro-
toko≥y sieciowe uøywane w przysz≥ej pracy.

Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej

ZespÛ≥ studentÛw Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu WarmiÒsko-
Mazurskiego w Olsztynie z projektem marionetki zg≥oszonym do xplore New Automation Award 2015. 
Po lewej opiekun grupy ñ dr inø. Micha≥ åmieja 

Konferencja Rozproszona Fabryka Przysz≥oúci W Drodze do Przemys≥u 4.0 ñ edycja 2014


