
Dław ni ce Skin top Mul ti (rys. 2) to
roz wią za nie słu żą ce do za dła wie -
nia du żej ilo ści prze wo dów na ma -

łej prze strze ni. Dła wie nie prze wo dów od -
by wa się dzię ki tech no lo gii ela stycz ne go
że lu z in no wa cyj ną tech no lo gią mem bra -
no wą. Pro dukt zo stał do brze przy ję ty przez
au to ma ty ków i do cze kał się no wych wer-
sji. W tym ro ku po ja wi ły się dwa wa rian ty:
pierw szy po zwa la za mon to wać do 30 prze -
wo dów o śred ni cy od 2 do 6 mm, wer sja
dru ga umoż li wia za dła wie nie prze wo dów
o śred ni cy od 8 do na wet 20 mm. 

Epic Ul tra H -A 3 
– ekra no wa ne obu do wy złą czy 

Obu do wy Epic Ul tra (rys. 3) to roz wią -
za nie dla ukła dów wy ma ga ją cych opty mal -
ne go ekra no wa nia. Ekra no wa nie o ni skiej
re zy stan cji jest re ali zo wa ne do okol nie
na ca łej obu do wie. Złą cza o kom pak to -
wych roz mia rach po zwa la ją na za osz czę -
dze nie miej sca, a dzię ki za sto so wa niu od -
po wied nich wkła dów na prze nie sie nie
od trzech do na wet 12 sy gna łów. Obu do -
wa, dzię ki za sto so wa niu od po wied nich
ma te ria łów, ma pod wyż szo ną od por ność
me cha nicz ną oraz che micz ną. Uni wer sal -
ne i ma łe złą cza w obu do wach Epic Ul tra
znaj du ją wie le za sto so wań w ob sza rach ta -
kich jak bu do wa ma szyn czy na pę dy elek -
trycz ne.

Prze wo dy po mia ro we 
Uni tro nic Spi ral,

Uni tro nic Spi ral LiF2Y11Y 

Lapp Ka bel po sze rzył tak że ga mę prze -
wo dów spi ral nych wy ko rzy sty wa nych
do po mia rów. Prze wo dy spi ral ne o ma łych
prze kro jach bar dzo czę sto są al ter na ty wą
dla pro wad nic łań cu cho wych w apli ka -
cjach ru cho mych. W prze wo dach Uni tro -
nic Spi ral ja ko po wło ka żył sto so wa ny jest

po li chlo rek wi ny lu, czy li naj bar dziej po pu -
lar ny ma te riał izo la cyj ny. W tym ro ku
w ofer cie Lapp obok zna nych wy ko nań ży -
ły 0,14 mm2 po ja wi ły się do dat ko we wa -
rian ty o prze kro ju 0,25 mm2. Uni tro nic

Spi ral LiF2Y11Y to z ko lei młod sza wer sja
prze wo dów spi ral nych, z izo la cją żył wy -
ko na ną z po lio le fin. Uzy ska no w ten spo -
sób prze wód bez ha lo ge no wy i sa mo ga sną -
cy, speł nia ją cy więk szość wy ma gań ryn ku.
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Nowości Lapp Kabel
na targach Hannover Messe
W ostat nim ty go dniu kwiet nia 2017 ro ku od by ła się ko lej na edy cja tar gów Han no ver Mes se
– naj więk szej wy sta wy prze my sło wej or ga ni zo wa nej w Eu ro pie. Fir ma Lapp Ka bel co ro ku
uczest ni czy w tym wy da rze niu, pre zen tu jąc m.in. swo je no wo ści pro duk to we. Ar ty kuł pre zen -
tu je naj cie kaw sze no we roz wią za nia Lapp Ka bel istot ne z punk tu wi dze nia pol skie go ryn ku.

Rys. 1. Eks po zy cja Lapp Ka bel pod czas tar gów Han no ver Mes se 2017

Rys. 2. Sys tem dła wie nia Lapp Ka bel Skin top Mul ti



Oba prze wo dy są wy twa rza ne w płasz czu z po li ure ta nu, ma te ria-
łu od por ne go na pro mie nio wa nie UV oraz bar dzo trwa łe go me -
cha nicz nie.

Ether li ne Cat. 7 
– ela stycz ne prze wo dy 

z trans mi sją do 10 Gbit/s

Roz wój prze my sło wych sie ci Ether net sta wia co raz bar dziej wy -
gó ro wa ne wy ma ga nia za rów no w ob sza rze trans mi sji da nych, jak
i w za kre sie wła ści wo ści me cha nicz nych sto so wa nych prze wo-
dów. Lapp Ka bel czę sto przed sta wia no we roz wią za nia w tym seg -
men cie. W tym ro ku fir ma za pre zen to wa ła dwa no we prze wo dy:
Ether li ne Cat. 7 Flex oraz Ether li ne Tor sion Cat. 7. 

Ether li ne Cat. 7 Flex (rys. 4) mo że być sto so wa ny za rów no
w po miesz cze niach su chych, jak i wil got nych, a co za tym idzie,
bar dzo do brze na da je się do uży cia w su ro wym śro do wi sku prze -
my sło wym. Prze wód mo że pra co wać w sze ro kim za kre sie tem pe -
ra tur, od -50oC do +80oC, bez stra ty pa ra me trów prze sy ło wych.
Dru gi pro dukt – Ether li ne Tor sion Cat. 7– zo stał prze te sto wa ny
na ruch skręt ny w le wo/pra wo o 180o na metr oraz na 5 mln cy kli
gię cia. Ten czte ro pa ro wy prze wód mo że pra co wać w wie lu apli -
ka cjach Ether ne tu prze my sło we go, mie dzy in ny mi Pro fi net w po -
łą cze niach nie ru cho mych, w pro wad ni cach łań cu cho wych czy
w ra mio nach ro bo tów.

Wię cej in for ma cji o no wo ściach pro duk to wych Lapp Ka bel za -
miesz czo no na stro nie www.lap p ka bel.pl w za kład ce No wo ści.

Opra co wa no na pod sta wie 
ma te ria łów fir my

Lapp Ka bel
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Rys. 3. Ekra no wa ne obu do wy Epic Ul tra H -A 3.

Rys. 4. Prze wód Ether li ne Cat. 7 Flex do za sto so wań w sie ciach prze my sło -
wych

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne
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tel. (71) 330 63 00
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