
Jed ną ze stra te gii mar ke tin go wych ma -
ją cych na ce lu zdo by wa nie klien tów
i bu do wa nie roz po zna wal no ści fir my

jest sto so wa nie atrak cyj nych, wy ra zi stych
opa ko wań oraz mo dy fi ko wa nie ich w za -
leż no ści od po trzeb. Kształ to wa nie opa ko -
wań jest naj prost szym spo so bem ko mu ni -
ka cji z klien tem, ma na ce lu es te tycz ne wy -
róż nie nie pro duk tu na pół ce skle po wej,
uła twie nie iden ty fi ka cji czy za zna cze nie
po ja wia ją cych się no wych roz wią zań. Istot -
nym aspek tem w za kre sie pa ko wa nia pro -

duk tów jest rów nież trans port, któ ry de -
ter mi nu je fi zycz ne ce chy opa ko wań oraz
ma znacz ny wpływ na koń co wą ren tow -
ność. Do dat ko wo ko niecz ne jest tak że
uwzględ nie nie mię dzy na ro do wych stan -
dar dów oraz sys te mów zbior cze go prze wo -
że nia. 

Zmie nia ją ce się za po trze bo wa nie ryn ku
na ro dza je i funk cjo nal ność opa ko wań
wpły wa bez po śred nio na ocze ki wa nia do -
ty czą ce ma szyn pa ku ją cych. Wło cław ska
fir ma Rad pak od 25 lat spe cja li zu je się
w do star cza niu ma szyn i li nii pa ku ją cych
do sto so wa nych do wy ma gań od bior ców.
Jed nym ze spo so bów za pew nie nia wy so -
kiej nie za wod no ści i ela stycz no ści tych
roz wią zań jest sto so wa nie od po wied niej
ja ko ści kom po nen tów. W za kre sie oka blo -
wa nia i osprzę tu elek trycz ne go pol ski pro -

du cent wy ko rzy stu je pro duk ty z ofer ty fir -
my Lapp Ka bel. 

Ca se Pac ker fir my Rad pak 
– opty ma li za cja pro ce su 

pa ko wa nia

Prócz wy so kiej po wta rzal no ści i efek -
tyw no ści pro duk cji fir my pro duk cyj ne sta -
ra ją się za pew nić so bie wy so ką ela stycz -
ność, w tym moż li wość mo dy fi ka cji opa -
ko wań w przy szło ści. Ob sza rem moż li -
wych opty ma li za cji jest tak że, jak wspo -
mnia no wcze śniej, od po wied nie za go spo -
da ro wa nie prze strze ni, w ce lu po pra wy
efek tyw no ści trans por tu. Ta kim wy ma ga -
niom pod po rząd ko wa na jest kon struk cja
ma szy ny pa ku ją cej ty pu Ca se Pac ker fir my
Rad pak. Urzą dze nie umoż li wia ści ślej sze
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Rozwiązania Lapp Kabel
w maszynach pakujących 
firmy Radpak

Wło cław ska fir ma Rad pak jest dzia ła ją cym na ska lę glo bal ną pro du cen tem ma szyn i li nii pa ku -
ją cych dla od bior ców z róż no rod nych sek to rów. Do sto so wa nie urzą dzeń do zróż ni co wa nych
ocze ki wań wy ma ga wy ko rzy sta nia kom po nen tów za pew nia ją cych wy so ki po ziom nie za wod -
no ści i ela stycz ność kon struk cyj ną. W za kre sie oka blo wa nia i ele men tów osprzę tu Rad pak ba -
zu je na roz wią za niach ofe ro wa nych przez fir mę Lapp Ka bel.

Szymon Horbarczek

Fir ma Rad pak dzia ła w bran ży ma szyn pa ku ją -
cych od po nad 25 lat. Obec nie jest przed się -
bior stwem funk cjo nu ją cym na ska lę glo bal ną.
Ma szy ny pa ku ją ce z Wło cław ka znaj du ją od -
bior ców na ca łym świe cie, z po wo dze niem
kon ku ru jąc na wy ma ga ją cym ryn ku. Ak tu al nie
fir ma za trud nia po nad 100 osób, przy czym
z każ dym ro kiem licz ba pra cow ni ków sys te -
ma tycz nie ro śnie. Swo ją prze wa gę przed się -
bior stwo opie ra na do świad cze niu i za an ga żo -
wa niu wła snej ka dry pra cow ni czej.

Radpak

Rys. 1. Li nia pa ku ją ca Rad pak
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pa ko wa nie pro duk tów o elip tycz nym dnie.
W kon se kwen cji opa ko wa nie zbior cze mo -
że być mniej sze, a ści ślej za pa ko wa ne pro -
duk ty jed nost ko we za cho wu ją się bar dziej
sta bil nie pod czas trans por tu. Zna cze nie
ma ją rów nież oszczęd no ści wy ni ka ją ce

z mniej sze go zu ży cia ma te ria łu po trzeb ne -
go do wy two rze nia opa ko wań zbior czych
oraz moż li wo ści prze wo zu więk szej ich ilo -
ści na pa le cie. W za leż no ści od prze zna cze -
nia da nej ma szy ny, kon struk to rzy Rad pak
do bie ra ją od po wied nie kom po nen ty elek -

trycz ne. Jed nym z bar dziej wy ma ga ją cych
ob sza rów są sek to ry prze my sło we o naj -
wyż szych wy ma ga niach w za kre sie hi gie -
ny.

Wy so kie wy ma ga nia hi gie nicz ne

Mar ka Skin top, ko ja rzo na z sze ro kim
za kre sem dław nic ka blo wych, zo sta ła uzu -
peł nio na o no we mo de le prze zna czo ne
do ob sza rów prze my słu o spe cjal nych wy -
ma ga niach. 

Dław ni ce Skin top Inox 
/ Skin top Inox -R ze sta li szla chet nej
Do wcze śniej ofe ro wa nych przez Lapp

Ka bel dław nic wy ko na nych z mo sią dzu ni -
klo wa ne go oraz po lia mi do wych do łą czy ły
spe cjal ne dław ni ce ze sta li szla chet nej
– Skin top Inox / Skin top Inox -R. Są to od -
por ne na ko ro zję dław ni ce ka blo we
o zwar tej kon struk cji wy twa rza ne ze sta li
nie rdzew nej. Ich ce chy po zwa la ją na speł -
nie nie eks tre mal nie wy so kich wy ma gań
hi gie nicz nych. Gład kie po wierzch nie po -
zba wio ne ostrych kra wę dzi sprzy ja ją prze -
pro wa dza niu efek tyw ne go czysz cze nia
oraz de zyn fek cji li nii pro duk cyj nych. 

Bio rąc pod uwa gę ko niecz ność za pew -
nie nia opty mal nej ochro ny EMC, li nia
dław nic Skin top Inox zo sta ła roz sze rzo -
na o wer sję SC, gdzie za sto so wa no wy so -
ko prze wo dzą ce, ela stycz ne ze sty ki sprę ży -
no we EMC, umoż li wia ją ce ła twą in sta la cję
ekra nów o róż nych śred ni cach.

Obie gru py dław nic po sia da ją tak że swo -
je wer sje re duk cyj ne, któ re po zwa la ją kon -
struk to rom do brać od po wied ni za kres dła -
wie nia przy ocze ki wa nym gwin cie przy łą -
cze nio wym dław ni cy.

Dław ni ce Skin top Hy gie nic 
/ Skin top Hy gie nic -R
Lapp Ka bel wpro wa dził tak że do ofer ty

ko lej ną ge ne ra cję dław nic wy ko na nych ze
sta li szla chet nych o na wie Skin top Hy gie -
nic / Skin top Hy gie nic -R. Gład kie po -
wierzch nie ele men tów i brak kra wę dzi za -
po bie ga ją gro ma dze niu się pły nów i na -
mna ża niu mi kro or ga ni zmów. Spe cjal ny,
do dat ko wy ele ment uszczel nia ją cy chro ni
in sta la cję pod czas agre syw ne go my cia
pod ci śnie niem. Nie bie ska bar wa ma te ria -
łu uszczel nia ją ce go wy raź nie od róż nia się
od środ ków spo żyw czych. Brak szcze lin
i gwin tów ze wnętrz nych za bez pie cza
przed ry zy kiem ska że nia ma szyn spo żyw -
czych, urzą dzeń i kom po nen tów. Wer sja
Skin top Hy gie nic SC od po wia da wy ma ga -

Rys. 2. Ma szy na pa ku ją ca Rad pak w trak cie mon ta żu – wi docz ne ele men ty oka blo wa nia Lapp Ka bel



niom kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz -
nej. Sze reg apro bat do dat ko wych oraz
świa dectw speł nia nia wy mo gów norm sta -
no wi po twier dze nie pa ra me trów pro duk -
tów.

Pesz le wo dosz czel ne ze złącz ką 
Si lvyn Hy gie nic 
Fir ma Lapp Ka bel po sia da rów nież

w ofer cie pesz le wo dosz czel ne, współ pra -
cu ją ce ze złącz ką ze sta li nie rdzew nej Si -
lvyn Hy gie nic, któ rą za pro jek to wa no
zgod nie z wy ma ga nia mi hi gie nicz ny mi
obo wią zu ją cy mi w prze my śle. Ana lo gicz -
nie jak opi sa ne wcze śniej dław ni ce, jest to
pro dukt de dy ko wa ny dla ob sza rów wy ma -
ga ją cych utrzy ma nia hi gie ny. Ma te riał

i kształt (ła god ne kra wę dzie) za pew nia ją
ła twe i bez piecz ne czysz cze nie, a wy so ka
od por ność ter micz na i che micz na – w tym
na dzia ła nie bar dzo agre syw nych czyn ni -
ków, jak np. środ ki czysz czą ce i de zyn fe -
ku ją ce, kwa sy i łu gi – za pew nia dłu gą trwa -
łość pod czas pro ce sów czysz cze nia.

Mię dzy na ro do we nor my, 
apro ba ty i stan dar dy 

Fir ma Rad pak od 1991 ro ku kon se -
kwent nie roz wi ja i uno wo cze śnia swo je
roz wią za nia w ob sza rze pio no wych ma -
szyn pa ku ją cych, do zow ni ków ob ję to ścio -
wych, wag, kar to nia rek czy wresz cie kom -
plet nych li nii pa ku ją cych. Aby speł nić wy -
ma ga nia stan dar dów mię dzy na ro do wych
i za pew nić moż li wość sprze da ży ma szyn
za gra ni cą, kon struk to rzy zde cy do wa li się
wpro wa dzić do pro jek tów kom po nen ty
Lapp Ka bel z nie zbęd ny mi apro ba ta mi.
Lapp Ka bel, wycho dząc na prze ciw ta kim
po trze bom, po sia da wie le pro duk tów speł -
nia ją cych wy ma ga nia do dat ko wych norm,
jak np. bar dzo ry go ry stycz ne nor my spo -
żyw cze (Eco lab, FDA, EHEDG), czy po sia -
da ją cych apro ba ty EC / VDE / UL / CSA /
Ger ma ni scher Lloyd.

Lin ki Mul ti -Stan dard SC
W pro jek tach Rad pak na ryn ki za gra -

nicz ne znaj du ją m.in. za sto so wa nie wie lo -
stan dar do we po je dyn cze lin ki do szaf ste -
row ni czych z gru py Mul ti -Stan dard SC.
Po sia da ją one za twier dzo ne apro ba ty
na USA – UL (MTW), Ka na dę – CSA
(TEW), Eu ro pę <HAR> H0 7V -K. Są do -
stęp ne w prze kro jach od 0,5 do 120 mm2,
z cy no wa ny mi ży ła mi mie dzia ny mi, w sze -
ro kim wa chla rzu ko lo rów izo la cji. 

Prze wód Ölflex Se rvo FD 796 CP
In nym po sia da ją cym licz ne cer ty fi ka ty

prze wo dem de dy ko wa nym dla wy ma ga ją -
cych apli ka cji jest Ölflex Se rvo FD 796 CP.
Pro dukt ten za stą pił wie le wcze śniej szych
ge ne ra cji prze wo dów Se rvo, ofe ru jąc obec -
nie licz ne ko rzy ści w jed nym roz wią za niu.
Wy stę pu je w wer sji stan dar do wej jak rów -
nież hy bry do wej, w któ rej w jed nym płasz -
czu ze wnętrz nym moż na pod łą czyć za rów -
no ży ły za si la ją ce, jak rów nież od dziel nie
wy ekra no wa ne pa ry żył ste row ni czych.
Płaszcz ze wnętrz ny z bez ha lo ge no we go

po li ure ta nu (PUR) za pew nia bar dzo do brą
od por ność me cha nicz ną i ela stycz ność tak -
że w ni skich tem pe ra tu rach. Dzię ki za sto -
so wa niu w bu do wie żył cien kich dru ci ków
kla sy 6 prze wód bar dzo do brze spraw dza
się w dy na micz nych apli ka cjach ru cho -
mych. Moż na tak że bez piecz ne ukła dać go
na ma szy nie z za cho wa niem bar dzo ma -
łych pro mie ni gię cia. Bez wzglę du na prze -
krój, na pię cie no mi nal ne za rów no dla żył
za si la ją cych jak i ste row ni czych wy no si:
IEC U0/U 600/1000 V; UL & CSA 1000 V.
Za sto so wa ny w izo la cji żył po li pro py len
(PP) za pew nia ni ską pojemność żył. Oplot
z ocy no wa nych dru ci ków mie dzia nych
o du żym stop niu po kry cia za bez pie cza
kwe stie kom pa ty bil no ści elek tro ma gne -
tycz nej EMC.

Pod su mo wa nie

Opra co wa nie od po wied nie go opa ko wa -
nia pro duk tu wią że się z wie lo ma ba da nia -
mi i ana li za mi – okre śle niem po trzeb i pre -
fe ren cji es te tycz nych kon su men ta, spo so -
bu otwie ra nia czy uty li za cji, a także spo so -
bów ma ga zy no wa nia i prze wo że nia w opa -
ko wa niach zbior czych. Za re ali za cję wy -
pra co wa nych za ło żeń od po wia da ją w na -
stęp nej ko lej no ści ma szy ny sor tu ją ce, od -
mie rza ją ce i pa ku ją ce to war. Kon struk cja
tych urzą dzeń mu si za pew niać wy so ką
efek tyw ność, jak i moż li wość mo dy fi ka cji.
Jed nym z aspek tów bu do wy te go ro dza ju
ma szyn jest sto so wa nie za awan so wa nych
kom po nen tów za pew nia ją cych ich nie za -
wod ne dzia ła nie.

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

fir my Lapp Ka bel
Ar ty kuł zo stał na pi sa ny przy współ pra cy

z pra cow ni ka mi fir my Rad pak
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Rys. 3. Dław ni ca Skin top Inox ze sta li szla chet nej

Rys. 4. Dław ni ca Skin top Hy gie nic SC za pew nia -
ją ca speł nie nie wy ma gań do ty czą cych kom pa ty -
bil no ści elek tro ma gne tycz nej

Rys. 5. Prze wód Lapp Ka bel Ölflex Se rvo FD 796 CP

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne
55‐040 Kobierzyce
tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06
e‐mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl


