
Pol ski od dział fir my In du strias Ale -
gre zo stał za re je stro wa ny w 2014 ro -
ku. Jed nost ka po wsta ła w od po wie -

dzi na sta le po więk sza ją cy się po pyt na ele -
men ty do pro duk cji sa mo cho dów. Za kład
zlo ka li zo wa ny w Bi sku pi cach Pod gór nych
po sia da w tej chwi li 18 ma szyn wtry sko -
wych. Do koń ca ro ku zo sta nie roz bu do wa -
ny o ko lej ne kil ka na ście urzą dzeń. Ma szy -
ny do star cza ne fir mie bez po śred nio od
pro du cen ta mu szą być do dat ko wo wy po -
sa żo ne w po łą cze nia za si la ją ce i ste row ni -

cze z for ma mi oraz sys te my do ob słu gi wy -
mia ny form. W ob sza rach tych znaj du ją
za sto so wa nie roz wią za nia ka blo we fir my
Lapp Ka bel.

Złą cza Epic 
do form wtry sko wych

Wtry skar ki pra cu ją ce w za kła dzie w Bi -
s ku pi cach Pod gór nych są wy po sa żo ne
w gniaz da wie lo sty ko we. Aby po łą czyć ma -
szy ny z for ma mi, ko niecz ne by ło przy go -
to wa nie od po wied nich wty ków. Pra cow ni -
cy dzia łu utrzy ma nia ru chu do bra li w tym
ce lu złą cza Epic HB 6- i 16-sty ko we ze śru -
bo wym po łą cze niem ży ły. Obu do wy złą czy
Epic (rys. 1) cha rak te ry zu ją się wy so kim
stop niem ochro ny (IP65), po zwa la ją cym
na pra ce w śro do wi sku z du żym stop niem
za py le nia. Mo gą pra co wać w tem pe ra tu rze

do 100oC, a krót ko trwa le na wet do 125oC.
Złą cza za pew nia ją pra cę do przy naj -
mniej 100 cy kli za łą cza nia. Sty ki są wy ko -
na ne ze sto pu mie dzi, utwar dza ne i po sre -
brza ne, co da je moż li wość pra cy na wet
z na pię ciem im pul so wym do 6 kV. Tech -
no lo gia wy ko na nia sty ków po zwa la na
pod łą cze nie ży ły o prze kro ju 0,5-2,5 mm2,
co prze kła da się na prąd pra cy do 16 A
na styk. Złą cza moż na za pi nać za po mo cą
jed nej bądź dwóch me ta lo wych kla mer, co
za bez pie cza je przed uszko dze niem
w przy pad ku ude rze nia bądź upusz cze nia
wtycz ki. W przy pad ku uszko dze nia sa mej
klam ry, moż na ją wy mie nić (klam ry są do -
stęp ne ja ko czę ści za mien ne). Każ da obu -
do wa wtycz ki mo że być wy po sa żo na we
wbu do wa ny dła wik lub po sia dać otwór
wej ścio wy. Do stęp ne są otwo ry w stan dar -
dzie me trycz nym i PG.
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Produkty Lapp Kabel 
na liniach wtryskarek 
w Industrias Alegre Poland

In du strias Ale gre to hisz pań ska spół ka zaj mu ją ca się pro duk cją ele men tów z two rzyw sztucz-
nych do sze ro ko po ję te go prze my słu au to mo ti ve. Pol ski od dział – In du strias Ale gre Po land – spe -
cja li zu je się głów nie w wy twa rza niu ele men tów kok pi tów sa mo cho do wych. Li nie wtry ska rek pra -
cu ją cych w pol skim za kła dzie zo sta ły wy po sa żo ne w ele men ty oka blo wa nia fir my Lapp Ka bel.

Michał Sobótka

Rys. 1. Wtry skar ki pra cu ją ce w za kła dzie In du -
strias Ale gre w Bi sku pi cach Pod gór nych są przy -
łą cza ne za po mo cą złą czy Epic HB

Rys. 2. Prze wód Lapp Ka bel Ölflex Clas sic 110

Rys. 3. Prze wód si li ko no wy Lapp Ka bel Ölflex He at 180 SiHF



Prze wo dy Ölflex 
do złą czy wie lo sty ko wych

W ce lu za si le nia for my i zbie ra nia sy gna -
łów w trak cie trwa nia pro ce su wtry sku, za -
sto so wa ne zo sta ły prze wo dy Ölflex Clas -
sic 110 (rys. 2). Mo gą one pra co wać w tem -
pe ra tu rach do 80oC w po łą cze niach nie ru -
cho mych lub do 70oC w po łą cze niach ru -
cho mych. Sze ro ki za kres wy ko nań prze wo -
du po zwa la na do bór od po wied nie go prze -
kro ju (0,5-35 mm2) oraz ilo ści żył (na wet
do 100 żył). Do dat ko wo bu do wa prze wo-
du bar dzo do brze spraw dza się w pra cy
przy ru cho mych for mach. Prze wód Ölflex
Clas sic 110 mo że pra co wać w apli ka cjach
spo ra dycz nie zgi na nych w swo bod nym ru -
chu bez ob cią ża nia roz cią ga ją ce go. Do dat -
ko wo mo że być sto so wa ny w ru chu skręt -
nym przy swo bod nym zwi sie prze wo du.
Izo la cja ze wnętrz na PVC da je do brą od -
por ność ole jo wą (zgod nie z DIN EN 50290-
2-22 (TM54)). Ko lej ną bar dzo waż ną ce chą
pro duk tu, szcze gól nie w miej scach o pod -
wyż szo nej tem pe ra tu rze pra cy, jest sa mo -
ga śnię cie zgod nie z nor mą IEC 60332-1-2.

Prze wo dy od por ne 
na wy so kie tem pe ra tu ry
W fir mie In du stria Ale gre do koń ca ro-

ku 2017 na ha li pro duk cyj nej ma zo stać
uru cho mio nych łącz nie po nad 40 wtry ska -
rek. Za mon to wa ne w nich for my mo gą się
roz grze wać na wet do po nad 200oC, co wią -
że się z ko niecz no ścią za sto so wa nia prze -
wo dów o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści
tem pe ra tu ro wej. Na li nii pro duk cyj nej
w bez po śred nim są siedz twie for my po ja wia

się tem pe ra tu ra po nad 100oC, dla te go też
zo sta ły tam wy ko rzy sta ne prze wo dy si li ko -
no we Ölflex He at 180 SiHF (rys. 3). Prze -
wód zbu do wa ny jest z two rzyw bez ha lo ge -
no wych i jest sa mo ga sną cy zgod nie
z IEC 60332-1-2. Po zwa la na pra cę w tem -
pe ra tu rze oto cze nia do 180oC. Ży ły zbu do -
wa ne są z cien kich dru ci ków za pew nia ją -
cych 5 kla sę gięt ko ści. Ela stycz na izo la cja
si li ko no wa po zwa la na ła twe pro wa dze nie
prze wo du na wet w trud no do stęp nych
miej scach i cia snych tra sach ka blo wych.
Izo la cja po szcze gól nych żył jest ko lo ro wa
zgod nie z VDE 0293-308, na to miast od sze -
ściu żył izo la cja jest czar na nu me ro wa na.

Ko lej nym wy ko na niem do za sto so wań
tem pe ra tu ro wych jest prze wód te flo no wy.
Cha rak te ry zu je się on jesz cze wyż szą tem pe -
ra tu rą pra cy – za leż nie od mie szan ki mo że
pra co wać do mak sy mal nej tem pe ra tu ry 205oC
(FEP) lub na wet do 260oC (PTFE). W ce lu za -
cho wa nia wła ści wo ści elek trycz nych prze wo -
du, miedź mu si być do dat ko wo do miesz ko -
wa na ni klem. Izo la cja te flo no wa jest o wie le
cień sza od si li ko no wej czy PVC. Po nad to izo -
la cja te flo no wa cha rak te ry zu je się rów nież
bar dzo do brą od por no ścią me cha nicz ną.
Prze wód o wie le trud niej prze trzeć czy prze -
ciąć pod czas użyt ko wa nia. Dzię ki swo im wła -
ści wo ściom, pro dukt jest bar dzo do brym roz -
wią za niem do pod łą cze nia czuj ni ków umiesz -
czo nych w bez po śred nim są siedz twie for my
lub w trud no do stęp nych miej scach.

Prze wo dy pła skie do suw nic 
trans por tu ją cych for my

Za kład In du stria Ale gre jest sta le roz wi -
ja ny, a pro duk cja jest do sto so wy wa na do

bie żą ce go po py tu. Wią że się to z do sta wa -
mi no wych ma szyn wtry sko wych oraz wy -
mia ną form w pra cu ją cych urzą dze niach.
W tym ce lu ha la pro duk cyj na zo sta ła wy -
po sa żo na w no we suw ni ce. No śność suw -
nic po zwa la na usta wia nie wtry ska rek
na sta no wi skach ro bo czych. Do ob słu gi
suw ni cy uży wa ne są prze wo dy fi ran ko we.
Lapp Ka bel w swo jej ofer cie po sia da prze -
wo dy fi ran ko we okrą głe oraz pła skie. Prze -
wo dy pła skie Ölflex Cra ne F wy stę pu ją
w wy ko na niu bez ekra no wa nia oraz z ekra -
no wa niem za pew nia ją cym ochro nę
przed za kłó ce nia mi elek tro ma gne tycz ny -
mi. Pła skie wy ko na nie po zwa la na znacz -
ną oszczęd ność miej sca w sto sun ku
do prze wo dów okrą głych. Płaszcz ze -
wnętrz ny prze wo du jest wy twa rza ny ze
spe cjal nej, bar dzo moc nej mie szan ki gu -
mo wej, co po zwa la na pra cę w apli ka cjach
gdzie wy stę pu ją du że si ły roz cią ga ją ce.
Wy ko na nia do 25 mm2 są zbu do wa ne
z cien kich dru ci ków za pew nia jąc 6 kla sę
gięt ko ści. Prze wód, tak sa mo jak po przed -
nie, jest wy ko na ny zgod nie z nor mą
IEC 60332-1-2. Ölflex Cra ne F mo że pra -
co wać za rów no w ha li jak i na ze wnątrz.
Do prze wo dów pła skich fir ma Lapp Ka bel
ofe ru je rów nież kom plet ne sys te my pod -
wie si ka blo wych.

Pod su mo wa nie

Fir ma In du stria Ale gre Po land od po -
cząt ku swo jej dzia łal no ści w Bi sku pi cach
Pod gór nych wy ko rzy stu je roz wią za nia ka -
blo we fir my Lapp Ka bel. Wy bór ten jest
po dyk to wa ny za rów no do stęp no ścią sze -
ro kie go port fo lio spe cja li zo wa nych pro -
duk tów Lapp, ich spraw dzo ną ja ko ścią, jak
i po trze bą za pew nie nia nie za wod nej pra cy
urzą dzeń. 

Ar ty kuł zo stał na pi sa ny przy współ pra cy
z pra cow ni ka mi fir my In du stria Ale gre Po land

Mi chał So bót ka
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 4. Prze wód Ölflex He at 260 MC w izo la cji te flo no wej

Rys. 5. Prze wód pła ski Lapp Ka bel Ölflex Cra ne F

Rys. 6. Za kład In du stria Ale gre jest sta le roz wi ja ny. Do koń ca ro ku w ha li pro duk cyj nej bę dzie pra co -
wać po nad 40 wtry ska rek
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