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Przewody w wersji PVC i neopreno-
wej stosowane sπ jako przewody
ciπgnπce w instalacjach düwigo-

wych i suwnicowych. Posiadajπ one poni-
øej wymienione cechy:
ï bardzo ma≥y promieÒ zgiÍcia,
ï duøπ elastycznoúÊ,
ï wymagajπ ma≥o miejsca,
ï sπ odporne na warunki pogodowe i che-

miczne.

Kranflex Nshtou 

Gumowy kabel przy≥πczeniowy i ste-
rowniczy do czÍstego zwijania na bÍbnach.

Kranflex Nshtou jest nowoczesnym ka-
blem przeznaczonym do stosowania
w urzπdzeniach düwignicowych, transpor-
towych itp., jako przewÛd nabÍbnowy, li-
nowy takøe w ≥aÒcuchach energetycznych.
WszÍdzie tam, gdzie w trakcie pracy kabel
zostaje wielokrotnie zwijany i odwijany
z bÍbna i / lub w sposÛb wymuszony pro-
wadzony jest na rolkach lub w innych pro-
wadnicach. Kabel ten jest przewaønie na-
raøony na najmniejsze dopuszczalne pro-
mienie zginania. W≥asnoúÊ ta zaleøy,
oprÛcz úrednicy kabla, takøe od budowy
przewodu, rodzaju u≥oøenia i pracy.

Kranflex Nshtou moøna stosowaÊ w su-
chych i wilgotnych pomieszczeniach, na
zewnπtrz, jak i w wodzie uøytkowej. Do-
datkowo tego typu kable naraøone sπ czÍ-
sto na oddzia≥ywania chemiczne, termicz-
ne i pogodowe. Temperatura pracy wynosi
od ñ45oC do +80oC. Z powodu tych wy-

mogÛw skonstruowany zosta≥ czarny neo-
prenowy zewnÍtrzny p≥aszcz kabla.

W Kranflex Nshtou linki zbudowane sπ
z cienkich drucikÛw z miedzi elektrolitycz-
nej. IzolacjÍ wykonano z naturalnej lub
syntetycznej gumy, øy≥y skrÍcone sπ
z krÛtkim skokiem. ObwÛj tekstylny zinte-
growany jest z p≥aszczem. P≥aszcz ze-
wnÍtrzny wykonano na bazie neoprenu
(czarny, samogasnπcy).

Kranflex Nshtou dostÍpny jest takøe
w wykonaniach:
ï Kranflex VS ze wzmocnionym p≥asz-

czem zewnÍtrznym i wewnÍtrznπ linkπ
noúnπ z Kevlaru,

ï Kranflex PUR z bezhalogenowym p≥asz-
czem poliuretanowym i oplotem wzmac-
niajπcym z Kevlaru.

Neoflex ñ przewÛd sterowniczy
i przy≥πczeniowy

Neoflex przeznaczony jest w szczegÛl-
noúci do wszystkich maszyn i urzπdzeÒ,
ktÛre naraøone sπ na ciπg≥y wp≥yw pogody,
np. na urzπdzeniach suwnicowych i düwi-
gnicowych, na budowach i w stoczniach.
Neoflex w wykonaniu do 24 øy≥ moøe byÊ
teø stosowany w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych.
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Przewody do urządzeń
dźwignicowych
i suwnicowych Lapp Kabel
Piotr Sobkowiak

W budowie urzπdzeÒ düwigowych i suwnicowych d≥ugoúÊ øycia przewodÛw i ich niezawod-
noúÊ nabierajπ szczegÛlnego znaczenia. W sytuacji, kiedy liczy siÍ precyzja i bezpieczeÒstwo
pracy zastosowanie odpowiedniego przewodu zapewnia d≥ugie, bezusterkowe i wydajne dzia-
≥anie. Firma Lapp Kabel w gamie oferowanych produktÛw posiada odpowiednie przewody do
zamontowania w urzπdzeniach düwigowych i suwnicowych.

Rys. 1. Firma Lapp Kabel posiada w swojej ofercie przewody przeznaczone do montowania w urzπ-
dzeniach düwigowych i suwnicowych.



Linka noúna w centrum przewodu odciπøa go przy zabudowie
na d≥ugich odcinkach lub teø w przypadku wystÍpowania si≥ ciπ-
gnπcych. Przez wiele lat zachowuje on swoje szczegÛlne w≥asno-
úci, jakich naleøy oczekiwaÊ od tego typu przewodÛw. Pow≥oka
zewnÍtrzna na bazie neoprenu jest w duøym stopniu odporna na
czynniki takie jak kwasy, oleje, rozpuszczalniki i inne chemika-
lia. Jednoczeúnie dziÍki wytrzyma≥oúci, elastycznoúci i odporno-
úci na zdarcia chroni ona w wysokim stopniu u≥oøone pod niπ øy-
≥y. W≥aúciwoúci zastosowanych tworzyw umoøliwiajπ zarÛwno
pracÍ w szerokim zakresie temperatur od ñ25oC do+80oC, jak
i w szczegÛlnych úrodowiskach (np. woda morska czy przemys≥o-
wa). Mocna i elastyczna izolacja dobrze znosi nag≥e uderzenia
i naciski oraz ostre traktowanie. Minimalny promieÒ zgiÍcia dla
po≥πczeÒ ruchomych to 12,5 x úrednica przewodu.

W przewodzie Neoflex linki zbudowane sπ z bardzo cienkich
drucikÛw z miedzi elektrolitycznej. Izolacja øy≥ wykonana jest
z gumy, w úrodku znajduje siÍ specjalna linka noúna dla odciπøe-
nia. Przy mniejszej liczbie øy≥ linki odciπøajπce splecione sπ z øy-
≥ami. Same øy≥y splecione sπ razem, przy kilku warstwach w tym
samym kierunku, z bardzo krÛtkim skrÍtem. Przewiedziano jed-
nπ øy≥Í ochronna (øÛ≥to-zielona) w warstwie zewnÍtrznej. Pow≥o-
ka zewnÍtrzna wykonana jest ze specjalnej warstwy neoprenu
(czarna, samogasnπca).

Neoflex Flach

Neoflex Flach to p≥aski przewÛd düwignicowy odporny na wa-
runki pogodowe.

Przewody p≥askie wymagajπ mniej miejsca niø okrπg≥e i zastÍ-
pujπ czÍsto inne droøsze rozwiπzania np. szyny prπdowe. W po-
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Rys. 2. Kranflex Nshtou

Rys. 3. PrzewÛd sterowniczy i przy≥πczeniowy Neoflex

Rys. 4. Neoflex Flach

Rys. 5. Olflex Flach

Rys. 6. Olflex Lift T

Rys. 7. Olflex Trago 2S
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rÛwnaniu do przewodÛw okrπg≥ych, o tej
samej liczbie øy≥, pozwalajπ na stosowanie
mniejszych promieni zgiÍcia i w wielu
przypadkach na oszczÍdnoúÊ miejsca.

Neoflex Flach jest odporny na wystÍpu-
jπce na zewnπtrz warunki pogodowe i s≥u-
øy do zabezpieczenia pewnego funkcjono-
wania urzπdzeÒ døwigowych, pracujπcych
w trudnych warunkach úrodowiskowych,
na budowach, w stoczniach itp.

Temperatura pracy wynosi od ñ25oC do
+70oC, minimalny promieÒ zgiÍcia dla po-
≥πczeÒ ruchomych 10 x gruboúÊ przewodu.

W przewodzie Neoflex Flach linki zbu-
dowane sπ z bardzo cienkich drucikÛw
z miedzi elektrolitycznej. Izolacja øy≥ wy-
konana jest z gumy, øy≥y u≥oøone p≥asko.
Oznaczenia øy≥ zrealizowane wed≥ug
VDE 0293 (bia≥y nadruk na czarnych øy-
≥ach oraz øy≥a ochronna), Pow≥oka z neo-
prenu, czarna, samogasnπca.

Olflex Flach

Olflex Flach to p≥aski przewÛd do suw-
nic i wind do 35 m d≥ugoúci zwisu. Prze-
znaczony jest przede wszystkim do stoso-
wania wewnπtrz zamkniÍtych pomiesz-
czeÒ, w tym takøe w niøszych temperatu-
rach. Montuje siÍ go g≥Ûwnie w düwigni-
cach, suwnicach i innych urzπdzeniach
transportowych jako przewÛd przy≥πcze-
niowy do ruchomych czÍúci maszyn.
Zgodnie z okreúleniem VDE moøna te
przewody stosowaÊ jako przewody do
wind do 35 m wysokoúci (zwisu), oraz
przy prÍdkoúci ruchu do 1,6 m/s.

Temperatura pracy dla po≥πczeÒ rucho-
mych wynosi dla przewodÛw do 1,0 mm2

od 0oC do +70oC, a dla przewodÛw od 1,5
mm2 od ñ15oC do +70oC. Minimalny pro-
mieÒ zgiÍcia wynosi 10 x gruboúÊ przewo-
du dla po≥πczeÒ ruchomych.

W przewodzie Olflex Flach linki zbudo-
wane sπ z bardzo cienkich drucikÛw z mie-
dzi elektrolitycznej. Izolacja øy≥ wykonana

jest na bazie PVC odpornego na niskie
temperatury. Oznaczenia øy≥ wed≥ug
VDE 0293 (bia≥y nadruk na czarnych øy-
≥ach, oraz øy≥a ochronna). Pow≥oka ze spe-
cjalnej mieszanki na bazie PVC, odpornej
na zimno, czarna, samogasnπca.

Olflex Lift T

Sπ to przewody z aprobatπ VDE
o sprawdzonej jakoúci przeznaczone do
urzπdzeÒ düwignicowych. Olflex Lift T to
przewÛd, ktÛry daje pewnoúÊ zachowania
funkcji elektrycznych oraz w≥aúciwπ od-
pornoúÊ mechanicznπ wystÍpujπcπ przy
duøych d≥ugoúciach zwisu.

Duøe d≥ugoúci zwisu z powodu ciÍøaru
w≥asnego przewodu oraz si≥ wzd≥uønych
wymagajπ szczegÛlnej konstrukcji prze-
wodu. Najistotniejsze zadanie w tym za-
kresie przejmuje linka noúna wykonana
z konopii. Specjalny obwÛj i oplot wzmac-
niajπcy zabezpieczajπ przed negatywnymi
skutkami takimi jak np. prze≥amywanie øy≥
podczas ruchu przewodu.

W przewodzie Olflex Lift T linki zbudo-
wane sπ z bardzo cienkich drucikÛw mie-
dzianych. IzolacjÍ øy≥ wykonano na bazie
specjalnego PVC. Øy≥y skrÍcone sπ w jed-
nym kierunku wokÛ≥ linki noúnej z konopii
lub Kevlaru. Zastosowano obwÛj tekstylny
u≥atwiajπcy ruch miÍdzy øy≥ami a pow≥o-
kπ. Oplot wzmacniajπcy zrobiony jest ze
specjalnej kombinacji w≥Ûkien tekstylnych.
Pow≥okÍ zewnÍtrznπ wykonano z odpornej
na zimno i warunki pogodowe mieszanki
na bazie PVC ñ czarnej, samogasnπcej.

DostÍpne sπ wersje:
ï ÑciÍøkaî z linkπ stalowπ (do 150 m zwi-

su) Olflex Lift S,
ï Ñlekkaî Olflex Lift.

Olflex Trago 2S

Olflex Trago 2S jest uøywany do ≥πcze-
nia paneli kontrolnych, oraz ma zastoso-

wanie jako wspomagajπcy sam siebie ka-
bel szybowy. Dwa naprzeciwleg≥e, rÛwno-
leg≥e nieskrÍtne stalowe noúniki, podczas
dzia≥ania przenoszπ nacisk. Maksymalny
udøwig wynosi 2100 N. Pozwala to na
swobodne przenoszenie instalacji o d≥ugo-
úci do 150 m.

W przewodzie Olflex Trago 2S linki
zbudowane sπ z bardzo cienkich drucikÛw
miedzianych, a izolacja øy≥ na bazie spe-
cjalnego PVC. Øy≥y skrÍcone sπ razem.
ObwÛj tekstylny u≥atwia ruch miÍdzy øy≥a-
mi a pow≥okπ. Oplot wzmacniajπcy wyko-
nano ze specjalnej kombinacji w≥Ûkien tek-
stylnych, natomiast p≥aszcz zewnÍtrzny ze
specjalnej mieszanki PVC (olejoodporny,
wodoodporny, zachowuje elastycznoúÊ
w niskich temperaturach, samogasnπcy).

Przy montaøu opisanych w artykule
przewodÛw i kabli naleøy zwrÛciÊ szcze-
gÛlnπ uwagÍ na jego poprawnoúÊ oraz na
úcis≥e przestrzeganie wytycznych monta-
øowych. Tylko dok≥adne i precyzyjne za-
montowanie przewodu firmy Lapp Kabel
daje gwarancjÍ odpwoedniej jakoúci
i trwa≥oúci. 

inø. Piotr Sobkowiak

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel Sp. z o.o.
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