
Bra nża me blar ska – dla której de dy -
ko wa ne jest opi sy wa ne urządze-
nie – jak ka żda sku pio na na ma so -

wej pro duk cji, bar dzo do brze wpi su je się
w ideę opty ma li za cji, czy li ogra ni cze nie
ope ra cji lub pro ce sów w ta ki spo sób, aby
da ło to naj wi ęk sze efek ty przy jed no cze -
snym zmniej sze niu na kła dów. Kon tekst
opty ma li za cji był głów nym za ło że niem
w pra cy kon struk to rów ob rot ni cy pio no -
wej, ma jącej słu żyć do zauto ma ty zo wa nia
i uspraw nie nia li nii la kier ni czej. 

Kon struk cja

Pro duk cja ele men tów me blo wych wy -
ma ga ma lo wa nia ich z obu stron. Nie jest
mo żli we wy ko na nie te go w jed nej ope ra-
cji, wi ęc na pew nym eta pie pro ce su ko -
niecz ne jest ob róce nie de ta lu. Wy ko na nie
te go za da nia jed nym ru chem dla wie lu ele -
men tów prze kła da się na kon kret ne osz -
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Produkty Lapp Kabel 
w obrotnicy firmy Intek

Firma Intek zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem zaawansowanych technolo-
gicznie urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu (meblarska, samochodowa, wydobywcza, offsho-
re, kolejowa, maszynowa, chemiczna i in.). Prezentowana maszyna – obrotnica typu 020-OP –
to opatentowane rozwiązanie przeznaczone dla przemysłu meblarskiego. Urządzenie wyposa-
żono w zaawansowane przewody Ölflex firmy Lapp Kabel.

Szymon Horbarczek

Fir ma In tek po sia da wie lo let nie do świad cze -
nie w za kre sie two rze nia i in te gra cji ma szyn,
urządzeń oraz sys te mów au to ma ty ki prze my -
sło wej. Przed si ębior stwo do star cza kom plek -
so we roz wi ąza nia de dy ko wa ne dla in dy wi du -
al nych po trzeb, obej mu jące pro jek to wa nie
i wy ko na nie sys te mów au to ma ty ki „turn -key”
dla ma szyn, li nii pro duk cyj nych, pro ce sów
prze my sło wych i kom plet nych za kła dów. 
In tek po sia da wła sne biu ro pro jek to we wraz
z wy szko lo ną ka drą in ży nier ską w za kre sie me -
cha ni ki, au to ma ty ki i ro bo ty ki. Za kład pro duk -
cyj ny w Lu ba wie za trud nia bli sko 300 osób
oraz ma do dys po zy cji po nad 5 hek ta rów po -
wierzch ni, w tym po nad 2 hek ta ry hal pro duk -
cyj nych oraz roz bu do wa ny park ma szy no wy
umo żli wia jący spa wa nie, ob rób kę pla stycz ną,
wi óro wą, ma lo wa nie w du żej ka bi nie la kier ni -
czej, mon taż i ma ga zy no wa nie.

Firma Intek

Rys. 1. Ob rot ni ca pio no wa ty pu 020-OP słu ży do trans por tu szta pli ła dun ku i ob ra ca nia go o 180 stop-
ni w osi trans por tu na li nii la kier ni czej



czę d no ści. Ob rot ni ca pio no wa ty pu 020-
OP słu ży do trans por tu szta pli ła dun ku
i ob ra ca nia go o 180 stop ni w osi trans por -
tu na li nii la kier ni czej.

Ob rot ni ca jest wy po sa żo na w dwie na -
pędo we na wierzch nie rol ko we, ze spół ob -
ro tu, me cha nizm do ci sku oraz sys tem trzy -
ma nia pły ty pod kła do wej. Ca ły sys tem po -
przez swo je ste ro wa nie ra dzi so bie za rów -
no ze zróżni co wa ną si łą dwu stron ne go do -
ci sku, jak i różno rod ny mi ga ba ry ta mi de -
ta li. Me cha nizm sta bi li za cji bocz nej za bez -
pie cza przed nie kon tro lo wa nym prze su -
nię ciem się ele men tów pod czas ob ro tu.

Urządze nie mo że pra co wać w li nii tech no -
lo gicz nej po je dyn czo lub, dla zwi ęk sze nia
wy daj no ści ukła du, w tan de mie.

Prze wo dy 
do apli ka cji ru cho mych

Na eta pie kon stru owa nia urządze nia do -
bra no i za sto so wa no prze wo dy Lapp Ka bel
de dy ko wa ne do trud nych wa run ków pra-
cy zwi ąza nych z cy klicz nym ru chem zgi -
na jącym. Aby mo żli we by ło wy ko ny wa nie
wie lu mi lio nów po wta rza jących się zgi ęć,
uży to za rów no prze wo dów z od po wied nio

do bra nym pro mie niem gi ęcia, bu do wą ży -
ły z cien kich dru ci ków kla sy 6, jak rów nież
od po wied nim ekra nem i izo la cją. Fir ma
In tek do pod sta wo wych ele men tów sto su-
je prze wo dy wie lo ży ło we Ölflex Clas sic
FD 810 w izo la cji PVC. W przy pad ku
trans mi sji da nych wy star cza jące jest za sto -
so wa nie prze wo dów o cie ńszym prze kro ju
żył, ale z ekra nem. Do te go ce lu de dy ko -
wa ny jest prze wód Uni tro nic FD CY wy -
stępu jący w za kre sie śred ni cy ży ły od 0,14
do 0,34 mm2. W przy pad ku, kie dy po -
trzeb ne jest uży cie po je dyn czej ży ły
o znacz nej śred ni cy, wy ko rzy sty wa ny jest
Ölflex FD 90, który wy stępu je w wy ko na -
niach o prze kro ju ży ły z za kre su od 10
do 300 mm2. Prze wód ten po sia da dwie
izo la cje, przy czym izo la cja we wnętrz -
na mo że być w wer sji czar nej lub żółto -zie -
lo nej. Do dat ko wo po sia da rów nież cer ty -
fi ka ty AWM dla USA i Ka na dy. Miej sce
w urządze niach bu do wa nych na eks port
znaj du ją ta kże in ne prze wo dy spe cjal ne
sto so wa ne przez In tek: Ölflex Cha in 896 P
(rys. 3) – wie lo ży ło wy prze wód w z płasz -
czem ze wnętrz nym z ole jo od por ne go po -
li ure ta nu (PUR) po sia da jący na pi ęcie no -
mi nal ne 0,6/1 kV oraz Ölflex Se rvo FD 796
CP – ekra no wa ny ser wo prze wód z płasz -
czem ze wnętrz nym PUR (oplot mie dzia ny
za pew nia kom pa ty bil no ść EMC oraz ekra -
nu je przed za kłóce nia mi elek tro ma gne -
tycz ny mi, a do stęp ne wy ko na nia hy bry do -
we po zwa la ją na pra cę w ru chu za rów no
grub szych żył za si la jących jak rów nież do -
dat ko wo ekra no wa nych par ste row ni -
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R E K L A M A

Rys. 2. Ob rot ni cę wy po sa żo no w prze wo dy Lapp Ka bel de dy ko wa ne do trud nych wa run ków pra cy
zwi ąza nych z cy klicz nym ru chem zgi na jącym



czych). Do prze sy łu da nych w sie ci Ether -
net w apli ka cjach wy ma ga jących bar dzo
du żej gi ęt ko ści spraw dza się prze wód
Ether li ne Tor sion Cat. 5. Jest on przy sto -
so wa ny za rów no do pra cy w ru chu zgi na -
jącym jak i skręca jącym. 

Trwa ło ść i es te ty ka

Fir ma In tek, zna jąc ocze ki wa nia klien -
tów, zwra ca uwa gę za rów no na trwa ło ść,
jak i es te ty kę za ma wia nych urządzeń. Ma -
jąc na uwa dze dba ło ść o szcze góły, w ob -
rot ni cy za sto so wa no kar bo wa ne ru ry osło -
no we z sze ro kiej ofer ty pesz li Lapp Ka bel.
Si lvyn FPAS (rys. 4) to gi ęt ki i wy so ce od -
por ny na ści ska nie pe szel, uzu pe łnio ny
o roz bu do wa ną gru pę złączek i uchwy tów.
Wa żną ce chą te go roz wi ąza nia są ta kże
wła ści wo ści prze ciw po ża ro we – pro dukt
jest bez ha lo ge no wy, nie pod trzy mu jący
pło mie ni oraz sa mo ga snący. Do dat ko we
mi ędzy na ro do we cer ty fi ka ty po zwa la ją
na za sto so wa nie go na ryn kach ca łe go
świa ta.

Pod su mo wa nie

Obec nie w pra cu jących apli ka cjach wy -
ko rzy sty wa nych jest już kil ka na ście wer sji
ob rot nic In tek, ge ne ru jących oszczęd no ści
w zop ty ma li zo wa nych przy ich po mo cy li -
niach pro duk cyj nych. Fir ma In tek w swo -
ich pro jek tach sto su je rów nież sze reg in -
nych roz wi ązań z ofer ty Lapp Ka bel.

Au tor dzi ęku je 
p. An drze jo wi Cho ła ści ńskie mu 

oraz in nym pra cow ni kom fir my In tek 
za po moc w przy go to wa niu ma te ria łu

Szy mon Hor bar czek
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Ölflex Cha in 896 P – wie lo ży ło wy prze wód w z płasz czem ze wnętrz nym z ole jo od por ne go po -
li ure ta nu za sto so wa ny w ob rot ni cy In tek

Rys. 4. Si lvyn FPAS – gi ęt ki i wy so ce od por ny na ści ska nie pe szel chro ni ący oprze wo do wa nie ob rot -
ni cy
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