
System sk≥ada siÍ z oúmiu podstawo-
wych elementÛw, jest prosty w mon-
taøu i w uøytkowaniu. BazÍ kon-

strukcji stanowiπ szeúciometrowe szyny
profilowane (U-kszta≥tne) SGZ 30 (rys. 1),
wykonane ze stali ocynkowanej.

Waønym elementem jest szyna naroøna
SBZ 30 (rys. 2), o promieniu zagiÍcia
1000 mm i maksymalnym kπcie 90∞. S≥uøy
ona do zmiany kierunku trasy.

System montuje siÍ za pomocπ dwÛch
rodzajÛw elementÛw. SHW 30 (rys. 3)
przeznaczony jest do mocowania szyn na
powierzchniach poziomych (np. sufit).
Spe≥nia teø funkcjÍ ≥πcznika szyn. Drugi to
SHS 30 (rys. 4) do zamocowaÒ piono-
wych. RÛwnieø moøna go stosowaÊ jako
≥πcznik.

WÛzki kablowe

Wykonane z ocynkowanej stali wÛzki
kablowe KWZ 30 (rys. 5), dziÍki kÛ≥kom
zamocowanym na ≥oøyskach kulkowych,
poruszajπ siÍ wewnπtrz odpowiednio wy-
profilowanych szyn. Zapewnia to lekkie
i bezzak≥Ûceniowe prowadzenie.

Waønym elementem wÛzka jest uchwyt
do mocowania kabla wyposaøony w spe-
cjalnie ukszta≥towane gumowe p≥ytki. Ich
zadaniem jest ochrona podwieszonego
przewodu przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Element ten wykonany jest
w trzech wersjach dla rÛønych szerokoúci
kabla (25, 50, 75 mm).

Na poczπtku systemu naleøy zastosowaÊ
wÛzek kablowy MWZ 30 (rys. 6), z dodat-
kowπ obejmπ do podwieszania i prowadze-
nia. Na koÒcu montuje siÍ klemÍ odciπøa-
jπcπ EKZ 30 (rys. 8). Jest ona zbudowa-
na podobnie jak wÛzek KWZ 30, lecz nie
posiada kÛ≥ek. Przytwierdza siÍ jπ do szy-
ny na sta≥e za pomocπ úruby. Ponadto na
obu koÒcach systemu montuje siÍ stopery
STZ (rys. 7). Zapobiegajπ one wypadniÍ-
ciu wÛzkÛw z szyn.

Okablowanie

System prowadzenia kabli przewidziany
jest dla p≥askich przewodÛw düwignico-
wych typu Neoflex Flach, oraz ÷lflex
Flach produkcji Lapp Kabel. Wymagajπ

one mniej miejsca niø okrπg≥e. Pozwalajπ
rÛwnieø na znacznie mniejsze promienie
zginania przewodu podczas pracy, nie
skrÍcajπ siÍ, dobrze uk≥adajπ podczas prze-
suwania oraz zapewniajπ bezawaryjne po-
≥πczenia.
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System prowadzenia kabli
firmy Lapp Kabel

CzÍstym problemem konstrukcyjnym jest doprowadzenie przewodu sterowniczego lub zasi-
lajπcego do urzπdzeÒ ruchomych w taki sposÛb, aby nie utrudnia≥ pracy i nie by≥ naraøony
na uszkodzenia. Artyku≥ prezentuje system stalowych podwiesi kablowych firmy Lapp Kabel
dajπcy jednπ z moøliwoúci wykonania odpowiednich drÛg dla po≥πczeÒ.

Paweł Pracz

Rys. 1. Szyna prosta SGZ o profilu U-kszta≥tym
i d≥ugoúci 6 m

Rys. 2. Szyna naroøna SBZ

Rys. 3. Mocowanie szyny SHW do przykrÍcania
do poziomych elementÛw

Rys. 4. Mocowanie szyny SHS do przykrÍcania
do pionowych elementÛw

Rys. 5. WÛzek kablowy KWZ 30 dostÍpny w wy-
konaniach dla szerokoúci 25, 50 i 75 mm

Rys. 6. WÛzek kablowy MWZ 30 z dodatkowπ
obejmπ

Rys. 7. Stoper STZ zapobiegajπcy wypadniÍciu
wÛzka

Rys. 8. Klema EKZ 30 mocowana w celu odciπ-
øenia przewodu od napiÍÊ wzd≥uønych



DziÍki niewielkiej iloúci elementÛw i nieskomplikowanej kon-
strukcji, montaø systemu moøe przeprowadziÊ takøe monter o nie-
wielkim doúwiadczeniu.

Pawe≥ Pracz

Autor jest  pracownikiem

firmy Lapp Kabel Sp. z o.o.
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Rys. 9. Schemat systemu podwiesi kablowych

Rys. 10. Przyk≥ad praktycznego zastosowania konstrukcji Lapp Kabel

Rys. 11. Kable dedykowane dla systemu Lapp Kabel. Od gÛry: Neoflex Flach
i ÷lflex Flach 

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl
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