
Sys tem ogro dze nio wy Le gi jest do ce -
nia ny w Eu ro pie i na świe cie dzi ęki
no wo cze snym i pro stym roz wi ąza -

niom za pew nia jącym wy so ką ja ko ść,
trwał o ść, bez pie cze ństwo oraz es te ty kę.
Fir ma ofe ru je ogro dze nia dla in fra struk tu -
ry pu blicz nej, obiek tów prze my sło wych,
de we lo per skich, spor to wych i po se sji pry -
wat nych. W sprze da ży znaj du ją się rów -
nież ogro dze nia tzw. agre syw ne, dla obiek -
tów woj sko wych i lot nisk. 

Ogro dze nia sys te mo we fir my Le gi pol
za bez pie cza ją m.in. trzy no wo cze sne sta -
dio ny, na których roz gry wa ne by ły me cze
pi łkar skie pod czas tur nie ju Eu ro 2012: Sta -
dion Na ro do wy w War sza wie (rys. 1), Sta -
dion Miej ski w Po zna niu (rys. 2) oraz PGE
Are na Gda ńsk (rys. 3). Fir ma, ja ko je dy ny
pro du cent w Pol sce, do star cza cer ty fi ko -
wa ne sys te my ogro dzeń sta dio no wych. 

Ogro dze nia oraz bra my sys te mu Le gi są
pro jek to wa ne zgod nie z wy ma ga nia mi
klien ta w cen tra li fir my w Wa łbrzy chu.
Na pod sta wie pro jek tu kon struk to rzy wy -
ko nu ją do ku men ta cję tech nicz ną i przy go -

to wu ją da ne po trzeb ne do kon fi gu ra cji
ma szyn. Pro ces pro duk cji obej mu je kil ka
eta pów. Na ka żdym z nich wy ko rzy sty wa -
ne są roz wi ąza nia Lapp Ka bel.

Przy go to wa nie ma te ria łu

Drut nie zbęd ny do pro duk cji pa ne li
ogro dze nio wych jest wy twa rza ny w fir mie -
-cór ce Mi ga pol, rów nież znaj du jącej się
na te re nie Wa łbrzy cha. Wal ców ka za ku -
pio na bez po śred nio z hu ty w Mi ga po lu jest
prze ci ąga na na dru ty o okre ślo nych roz -
mia rach, za cho wu jąc jed no cze śnie wszel -
kie pa ra me try ja ko ścio we i wy trzy ma ło -
ścio we. Pro ces ci ęcia sta lo wych prętów
i pro fi li od by wa się na zauto ma ty zo wa nych
sta no wi skach. Do za si la nia i ste ro wa nia
na pędów tych urządzeń wy ko rzy sta no
prze wo dy Ölflex Clas sic 100 oraz ekra no -
wa ny Ölflex Clas sic 110 CY (rys. 4).

Ölflex Clas sic 100 i Ölflex Clas sic 110
Prze wo dy z gru py Ölflex Clas sic 100

i Ölflex Clas sic 110 oraz ich ekra no wa ne
od po wied ni ki to wy so ce gi ęt kie prze wo dy

za si la jące oraz ste row ni cze będące pod sta -
wą ofer ty fir my Lapp Ka bel. Ce chu je je
ma te riał izo la cji PVC P8/1, na pi ęcie pró-
by 4 kV oraz sa mo ga śni ęcie (zgod no ść
z IEC 60332-1-2). Dzi ęki pod wy ższo nej
gięt ko ści żył (kla sa 5) i mniej szym śred ni -
com ze wnętrz nym, w oma wia nej apli ka cji
uzy ska no oszczęd no ść miej sca w ko ry tach
ka blo wych. 

Pe szel Si lvyn Rill PA 12 
Do za bez pie cze nia prze wo dów ste row -

ni czych sys te mów bez pie cze ństwa wy ko -
rzy sta no węże osło no we Si lvyn Rill PA 12
wraz z de dy ko wa ny mi do te go sys te mu
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Rozwiązania Lapp Kabel 
w produkcji systemów 
ogrodzeniowych Legi

Wa łbrzy ska fir ma Le gi pol to pro du cent opa ten to wa ne go sys te mu ogro dze nio we go Le gi. Roz -
wi ąza nie jest sto so wa ne na ca łym świe cie do wy ty cza nia ogro dzeń wszel kie go ro dza ju obiek-
tów. W Pol sce sys tem Le gi zo stał wy ko rzy sta ny m.in. przy bu do wie sta dio nów: Na ro do we go
w War sza wie, Miej skie go w Po zna niu oraz PGE Are na w Gda ńsku. W pro ce sie pro duk cji sys te-
mu Le gi fir ma Le gi pol wy ko rzy stu je li nie wy po sa żo ne w oka blo wa nie i osprzęt Lapp Ka bel.

Wojciech Zając

Fir ma Le gi pol po wsta ła w 1995 ro ku w Wa -
łbrzy chu, ale jej ko rze nie si ęga ją lat czter dzie -
stych XX wie ku. Na te re nie Nie miec dzia łał wó -
wczas za kład, który po cząt ko wo spe cja li zo wał
się w pro duk cji mat ochron nych wie lo krot ne -
go użyt ku dla nie miec kie go gór nic twa. Z cza -
sem fir ma roz sze rza ła swo ją dzia łal no ść
i w 1964 r. opa ten to wa ła sys tem ogro dze nio -
wy Le gi. Od lat 90. pro dukt jest wy twa rza ny
w Pol sce. 

Legipol

Rys. 1. Sze ro ka bra ma pro duk cji Le gi pol – Sta -
dion Na ro do wy w War sza wie

Rys. 2. Ogro dze nie Le gi pol se pa ru jące sek to ry
na sta dio nie w Po zna niu

Rys. 3. Ogro dze nie sta dio nu PGE Are na w Gda -
ńsku



złącz ka mi Si lvyn Klick GPZ (rys. 6). Po lia -
mid PA 12, z które go wy ko na ny zo stał pe -
szel Si lvyn Rill (rys. 6), za pew nia bar dzo
wy so ką gi ęt ko ść (rów nież w ni skich tem -
pe ra tu rach do -50oC), wy trzy ma ło ść
na ści ska nie oraz sta bil no ść wy mia rów
w trak cie pra cy. Pe szel ce chu je rów nież
nie pod trzy my wa nie pło mie ni oraz sa mo -
ga śni ęcie zgod nie z UL94 V2. Sys te my bez -
pie cze ństwa sta wia ją bar dzo du że wy ma -
ga nia pod względem szczel no ści ca łej in -
sta la cji. Wszędzie tam, gdzie prze wo dy
oprócz me cha nicz ne go za bez pie cze nia
pesz lem mu szą być do dat ko wo uszczel nio -
ne i za mo co wa ne, za sto so wa no de dy ko wa -
ne do pesz la złącz ki Si lvyn Klick GPZ. Kor -
pus złącz ki z we wnętrz nym uszczel nie -
niem za pew nia sto pień ochro ny IP68.
Złącz ka od stro ny węża po sia da po łącze nie
za trza sko we umo żli wia jąc bar dzo szyb ki
mon taż i ła twy de mon taż. 

Spa wa nie ele men tów

Skom ple to wa ne pod ze spo ły ogro dzeń
i bram tra fia ją na sta no wi ska spa wal ni cze,
gdzie są pre cy zyj nie do pa so wy wa ne i spa -
wa ne. Do za si la nia i ste ro wa nia wci ągni -
ków li nio wych pra cu jących przy sta no wi -
skach spa wal ni czych wy ko rzy sta no prze -
wo dy spi ral ne Ölflex Spi ral 400 P (rys. 7)
po łączo ne z ka se ta mi ste row ni czy mi. Za -
sto so wa ny w tych prze wo dach płaszcz ze -
wnętrz ny ze spe cjal ne go po li ure ta nu za -
pew nia bar dzo wy so ką wy trzy ma ło ść
na ście ra nie i prze ci ęcia. Prze wód ce chu je
się rów nież do brą od por no ścią na ole je
oraz wy so ką si łą na pręże nia, dłu go ść roz -
ci ąga nia wy no si do trzech ra zy dłu go ści
ści śni ętej spi ra li. 

Gi ęcie

W za kła dzie pro duk cyj nym fir my Le gi -
pol pro du ko wa ne są kom plek so we sys te -
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Rys. 4. Prze wód za si la jący Ölflex Clas sic 100 oraz ekra no wa ny prze wód ste row ni czy Ölflex Clas sic 110 CY

Rys. 5. Ochro na prze wo dów sys te mu bez pie cze ństwa z wy ko rzy sta niem pesz li Si lvyn Rill PA 12 oraz
złączek Si lvyn Klick GPZ pro duk cji Lapp Ka bel

Rys. 6. Pe szel Si lvyn Rill PA 12 i złącz ka Si lvyn
Klick GPZ



my ogro dze nio we wy ko ny wa ne z pa ne li
pro stych jak i prze tła cza nych (kra ty wy gi -
na ne, tzw. 3D). Ste ro wa nie ele men tów ru -
cho mych w gi ętar kach, w których wy twa -
rza ne są kra ty 3D, jest re ali zo wa ne z wy ko -
rzy sta niem prze wo du de dy ko wa ne go
do pra cy ci ągłej w ru chu Ölflex FD 855 P
(rys. 8), pra cu jące go w pro wad ni cy Bre -
vetti Sten dal to (rys. 9) – pro du cen ta ny lo -
no wych i sta lo wych pro wad nic ła ńcu cho -
wych z gru py Lapp. 

Prze wód Ölflex FD 855 P
Ölflex FD 855 P za pew nia szyb szą re -

ali za cję se kwen cji ru chów, co zwi ęk sza
efek tyw no ść eko no micz ną ma szyn. Prze -
wód zo stał za pro jek to wa ny na 10 mln cy -
kli na prze mien ne go zgi na nia oraz tra sy
prze su wu w pro wad ni cy ła ńcu cho wej
do 100 me trów w po zio mie. Mo że pra co -
wać w ru chu w prze dzia le tem pe ra tur
od -40 do + 80oC. Pod wy ższo ną wy trzy -
ma ło ść w trud nych wa run kach, wy so ką

od por no ść na kon takt z wie lo ma ro dza -
ja mi sub stan cji smar nych na ba zie ole jów
mi ne ral nych oraz na kon takt z roz cie -
ńczo ny mi kwa sa mi, al ka licz ny mi roz two -

ra mi wod ny mi i in ny mi sub stan cja mi
che micz ny mi uzy ska no dzi ęki płasz czo-
wi z PUR. Cer ty fi ka ty dla wie lu stan dar -
dów (USA: UL AWM Sty le 21576; Ka na -
da: cUL AWM Sty le I/II/A/B/ FT2) po -
zwa la ją na sto so wa nie pro duk tu na ca łym
świe cie i ogra ni cze nie licz by części i kosz -
tów.
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Rys. 7. Sta no wi sko do spa wa nia i mon ta żu mniej szych bra mek oraz za sto so wa ny prze wód Ölflex Spi ral 400 P

Rys. 8. Ste row ni czy prze wód do ci ągłej pra cy w ru chu Ölflex FD 855 P

Rys. 9. Pro wad ni ca ka blo wa Bre vet ti Sten dal to za mon to wa na w gi ętar ce krat 3D



Cyn ko wa nie

Po spa wa ne ele men ty ogro dze nia oraz
skrzy dła bram tra fia ją do ocyn kow ni
ognio wej. Naj pierw są przy go to wy wa ne
do ob rób ki w spe cjal nych wan nach, a na -
stęp nie za nu rza ne w cyn ku o tem pe ra tu -

rze 450oC. Dzi ęki wy so kiej tem pe ra tu rze
cynk prze ni ka do struk tu ry ma te ria łu,
zwięk sza jąc je go od por no ść na ze wnętrz ne
wa run ki at mos fe rycz ne, a po wło ka an ty -
ko ro zyj na jest do kład nie roz pro wa dzo na.
W te go ro dza ju apli ka cjach, gdzie pa nu je
pod wy ższo na tem pe ra tu ra, mo żli we jest

sto so wa nie prze wo dów Lapp Ka bel o pod -
wy ższo nych wy ma ga niach tem pe ra tu ro -
wych. W ofer cie fir my w tej gru pie pro -
duk tów do stęp ne są wy ko na nia umo żli -
wia jące pra cę w tem pe ra tu rach od 90oC
do na wet 400oC (rys. 10). Są to prze wo dy
za rów no jed no - jak i wie lo ży ło we.

Prze wo dy Ölflex Cra ne
W za kła dzie Le gi pol, ze względu na bar -

dzo trud ne śro do wi sko pra cy, do za si la nia
prze jezd nych ma ni pu la to rów na au to ma -
cie gal wa ni zer skim wy bra no prze wo dy
Ölflex Cra ne F oraz ekra no wa ne od po -
wied ni ki Ölflex Cra ne CF (rys. 12). Bez a -
wa ryj ną pra cę w ru chu tych prze wo dów
za pew nia, do star czo ny rów nież przez fir -
mę Lapp Ka bel, kom plet ny sys tem pro wa -
dze nia ka bli pła skich (rys. 13). 

Prze wo dy Ölflex Cra ne F oraz Ölflex Cra -
ne CF bar dzo do brze spraw dza ją się pod -
czas pra cy w sys te mie pod wie si ka blo wych.
Do pusz cza ją znacz nie mniej sze pro mie nie
gi ęcia niż prze wo dy okrągłe – po sia da ją ży-
ły o prze kro ju do 25 mm2 zbu do wa ne
z cien kich dru ci ków kla sy 6, a od 35 mm2

– kla sy 5. Mo żna dzi ęki te mu za osz czędzić
du żo miej sca w prze strze ni wo kół szy ny
no śnej. Izo la cja żył i płasz cza ze wnętrz ne -
go jest wy ko na na z gu my, co za pew nia bar -
dzo do brą od por no ść rów nież na wa run ki
po go do we. Dla po łączeń ru cho mych prze -
wód mo że pra co wać w za kre sie tem pe ra-
tur od -25 do 90oC. Oplot mie dzia ny
w prze wo dzie Ölflex Cra ne CF za pew nia
kom pa ty bil no ść elek tro ma gne tycz ną
(EMC) oraz ekra nu je przed za kłóce nia mi
elek tro ma gne tycz ny mi. Jest to szcze gól nie
wa żne w przy pad ku rów no le głe go mon ta -
żu w jed nym wóz ku (je den na dru gim)
prze wo dów za si la jących i ste row ni czych.
Po dob ny do opi sy wa nych wy żej prze wo -
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Rys. 10. Prze wo dy Lapp Ka bel do pra cy w wy so kich tem pe ra tu rach:
a – Ölflex He at 105 MC, 
b – Ölflex He at 125 SC, 
c – Ölflex He at 180 SiHF, 
d – Ölflex He at 180 EWKF, 
e – Ölflex He at 205 MC, 
f – Ölflex He at 260 GLS, 
g – Ölflex He at 350 SC, 
h – Ölflex He at 1565 SC

Rys. 11. Li nia cyn ko wa nia gal wa nicz ne go z sys te mem pro wa dze nia ka bli pła skich

Rys. 12. Prze wo dy pła skie: Ölflex Cra ne F i je go ekra no wa ny od po wied nik Ölflex Cra ne CF

Rys. 13. Kom plet ny sys tem pro wa dze nia ka bli
pła skich za wie ra jący na stępu jące ele men ty:
1 – uchwy ty,
2 – wy si ęgnik,
3 – kle ma ko ńco wa,
4 – wspor nik szy no wy,
5 – sto per,
6 – wózek ka blo wy,
7 – łącz nik szyn,
8 – szy na C -pro fi lo wa,
9 – ra mię za bie ra ko we,
10 – wózek za bie ra ko wy

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)



dów jest Ölflex Lift F, w którym izo la cja
na ży łach oraz płaszcz ze wnętrz ny są wy -
ko na ne z PVC (węższy za kres tem pe ra tur
pra cy). 

Dław ni ce Skin dicht SVF
Do mo co wa nia prze wo dów pła skich za -

sto so wa no mo si ężne dław ni ce ka blo we fir -
my Lapp Ka bel – Skin dicht SVF (rys. 14).
Ele men ty te za pew nia ją opty mal ne od ci -
ąże nie prze wo du oraz wy so ką sta bil no ść
me cha nicz ną. Du ży, wy god ny otwór umo -
żli wia mo co wa nie do dwóch prze wo dów
pła skich, a bocz ne list ki uszczel nia jące do -
pa so wu ją się au to ma tycz nie do wy mia rów
prze wo du. 

Ma lo wa nie prosz ko we

Ko lej nym eta pem pro duk cji jest ma lo -
wa nie prosz ko we, wy ko rzy stu jące za sa dy
elek tro sta ty ki. Naj pierw na ele men ty na -
kła da się ko lo ro wy pro szek, a na stęp nie
roz grze wa się je do wy so kiej tem pe ra tu ry.

Pro szek, który nie osia dł na ma te ria le,
można ze brać i wy ko rzy stać w ko lej nych

par tiach. Tech no lo gia ta jest wy so ce eko -
lo gicz na, po nie waż do at mos fe ry nie są
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Rys. 14. Dław ni ca ka blo wa do prze wo dów pła -
skich Skin dicht SVF

Rys. 15. Sys tem ste ru jący pra cą bra my

Rys. 16. Prze wo dy z gru py Uni tro nic:
a – Uni tro nic LiYY, 
b – Uni tro nic LiYCY, 
c – Uni tro nic LiYY (TP), 
d – Uni tro nic LiYCY (TP), 
e – Uni tro nic Li2YCY (TP), 
f – Uni tro nic Li2YCY PiMF

a)

b)

c)

d)

e)

f)



uwal nia ne szko dli we roz pusz czal ni ki, a far ba jest wy ko rzy sty wa -
na bar dzo efek tyw nie. 

Wy po sa że nie 
sys te mów bra mo wych

W ste ro wa nej elek tro nicz nie bra mie wjaz do wej nie zmier nie
wa żny jest me cha nizm na pędo wy. Fir ma Le gi pol in sta lu je go
w słup ku (rys. 15). Do płyt ki no śnej mon to wa ny jest sil nik, ste -
row ni ki oraz ko ło zęba te, które na pędza bra mę. Elek tro ni cy pro -
gra mu ją ta kże ca ły sys tem ste ru jący. W pro ce sie ste ro wa nia bar -
dzo wa żna jest nie za kłóco na trans mi sja da nych. Ob szer ną ofer tę
prze wo dów prze zna czo nych do trans mi sji da nych (gru pa na pi -
ęcio wa do 250 V) w izo la cji z PVC a ta kże po li ure ta nu two rzy gru -
pa pro duk tów Lapp Ka bel o na zwie Uni tro nic (rys. 16). Są w niej
do stęp ne wer sje do prze sy ła nia sy gna łów wol no zmien nych (sto -
so wa ne w bra mach fir my Le gi pol – Uni tro nic LiYY, Uni tro nic
LiYCY), po przez wa rian ty do trans mi sji w sys te mach bar dziej
skom pli ko wa nych, gdzie wy ma ga ne są pa ry skręca ne (Uni tro nic
LiYY (TP), LiYCY (TP)), aż po roz wi ąza nia do ukła dów, gdzie sy -
gna ły prze sy ła się cy fro wo, jak np. RS 485 (Uni tro nic Li2YCY
(TP), Uni tro nic Li2YCY PiMF).

Pod su mo wa nie

Wa żnym ele men tem stra te gii fir my Le gi pol jest sta łe do sko na -
le nie wy ro bów. Fir ma po sze rza asor ty ment, ulep sza pro ce sy pro -
duk cyj ne i za rządza nie za so ba mi. Wa run kiem do sko na le nia pro -
ce su wy twa rza nia jest m.in. bez a wa ryj na pra ca wszyst kich urzą-
dzeń bio rących udział w pro duk cji sys te mów ogro dze nio wych
i bram. Pro duk ty Lapp Ka bel w du żym stop niu wpły wa ją na pra -
wi dło wą pra cę li nii wy twór czych (jak rów nież pro duk tów ko ńco -
wych – bram), po przez za pew nie nie od po wied nich pa ra me trów
prze sy ła nych me diów oraz dłu gi czas ży cia na wet w naj bar dziej
wy ma ga jących wa run kach.

Au tor ar ty ku łu skła da po dzi ęko wa nia 
p. To ma szo wi Min cie za kon sul ta cje 
i po moc w przy go to wa niu pu bli ka cji

Woj ciech Za jąc
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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