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Nowa izolacja pozwoli≥a miÍdzy
innymi na poprawienie takich pa-
rametrÛw kabli jak:

ï zmniejszenie úrednicy zewnÍtrznej prze-
wodu ñ zmniejszenie gabarytÛw rucho-
mej aplikacji,

ï zmniejszenie wagi przewodu - zastoso-
wanie delikatniejszych systemÛw prowa-
dzenia przewodÛw, zmniejszenie poboru
energii potrzebnej do poruszania ca≥ego
uk≥adu oraz zwiÍkszenie prÍdkoúci i przys-
pieszeÒ,

ï zmniejszenie promieni giÍcia ñ porusza-
jπcy siÍ uk≥ad zajmuje mniej miejsca.
Cechπ wspÛlnπ wszystkich przewodÛw

do ciπg≥ego ruchu wyprodukowanych przez
firmÍ Lapp Kabel jest wykonanie øy≥ prze-
wodzπcych z bardzo cienkich drucikÛw
miedzianych skrÍconych w linki o bardzo
krÛtkim skoku skrÍtu, tworzπcych øy≥Í
klasy 6 (wg VDE 0295/IEC 60228). Wszys-
tkie przewody sπ niepalne wed≥ug normy
IEC 60332.1 (samogasnπce, nierozprzes-
trzeniajπce ognia).

Przewody typu FD

Jest to najwiÍksza grupa okrπg≥ych prze-
wodÛw do ciπg≥ego ruchu. Zastosowanie
znajdujπ najczÍúciej w prowadnicach ≥aÒ-
cuchowych. Podstawowymi przewodami z
podgrupy ÷lflex (zasilajπce i sterownicze)
sπ ÷lflex-FD Classic 810, wersja z ekra-
nem ÷lflex-FD Classic 810 CY, pojedyn-
cza øy≥a w podwÛjnej izolacji do przekroju
300mm2 ÷lflex-FD 90 oraz wykonanie
z ekranem ÷lflex-FD 90 CY.

Za sygnalizacjÍ i przesy≥ danych odpo-
wiada podgrupa Unitronic. Standardowa
wersja to Unitronic FD, z ekranem Uni-
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Przewody i akcesoria
do automatyzacji i robotyzacji
Jaros³aw £eñko

Firma Lapp Kabel wprowadzi≥a do swojej oferty wiele grup super giÍtkich przewodÛw przez-
naczonych do ciπg≥ego ruchu. Wykorzystywane sπ one m.in. w coraz bardziej zautomatyzo-
wanych procesach produkcji. Wprowadzone na rynek izolacje nowej generacji pozwoli≥y
zwiÍkszyÊ wymagania stawiane przewodom w ciπg≥ym ruchu, nie zmieniajπc poprzednich
w≥aúciwoúci elektrycznych.

Rys. 1. Super giÍtkie przewody przeznaczone do ciπg≥ego ruchu wykorzystywane sπ m.in. w coraz
bardziej zautomatyzowanych procesach produkcji
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tronic FD CY. ZarÛwno izolacja øy≥ jak
i p≥aszcz zewnÍtrzny wszystkich tych prze-
wodÛw wykonany jest ze specjalnej mie-
szanki PVC. Dodatkowo øy≥y obwiniÍte sπ
tkaninπ, co u≥atwia im pracÍ przy zginaniu.
Przewody te nadajπ siÍ do wiÍkszoúci zas-
tosowaÒ wewnπtrz budynku.

Do zastosowaÒ wymagajπcych wiÍkszej
odpornoúci mechanicznej i chemicznej
przeznaczone sπ przewody ÷lflex-FD Cla-
ssic 810 P, z ekranem ÷lflex-FD Classic
810 CP, Unitronic FD P, wykonanie z ek-
ranem Unitronic FD CP, oraz z øy≥ami
skrÍcanymi w pary Unitronic FD CP (TP).
DziÍki wykonaniu p≥aszcza zewnÍtrznego
z poliuretanu przewody te charakteryzujπ
siÍ wiÍkszπ odpornoúciπ na úcieranie, zadra-
pania, sπ odporne na promieniowanie UV
(zastosowanie na zewnπtrz), oraz takie
czynniki jak benzyny, oleje, hydrolizÍ
i bakterie. 

NajwiÍksze wymagania spe≥niajπ prze-
wody ÷lflex-FD 855 P, z ekranem ÷lflex-
FD 855 CP, oraz Unitronic FD P plus,
wykonanie z ekranem Unitronic FD CP
plus, parowany Unitronic FD CP (TP)
plus. DziÍki wykonaniu izolacji øy≥ z termo-
plastycznych elastomerÛw i p≥aszcza zew-
nÍtrznego z poliuretanu zachowujπ wszyst-
kie w≥aúciwoúci poprzedniej grupy. Ponad-
to sπ bezhalogenowe i mogπ pracowaÊ
w temperaturze do -40oC.

Warte podkreúlenia sπ rÛwnieø prze-
wody z podgrup:
ï Lapptherm FD plus, z ekranem Lap-

ptherm FD (C) plus ñ na podwyøszone
temperatury do 120oC,

ï ÷lflex-SERVO-FD ñ do po≥πczeÒ z sil-
nikami DNC, dostÍpny rÛwnieø w wersji
ekranowanej oraz z kombinowanymi øy-
≥ami (zasilanie i sterowanie we wspÛlnym
p≥aszczu), rÛwnieø w standardzie DESI-
NA,

ï Unitronic BUS FD do zastosowaÒ w sys-
temach PROFIBUS, INTERBUS czy
Device Net 

Przewody typu Robot

Przewody ÷lflex-Robot 900 P i wersja
ekranowana obwojem z cynowanych dru-
cikÛw miedzianych ÷lflex-Robot 900 CP
tworzπ grupÍ specjalistycznych przewo-
dÛw bÍdπcπ dope≥nieniem omÛwionej
wczeúniej grupy przewodÛw FD. Sπ one
bowiem dodatkowo odporne na skrÍcanie
wzd≥uø osi przewodu +/- 360o. Przewody
te doskonale nadajπ siÍ do transmisji syg-
na≥Ûw sterujπcych, pomiarowo-kontrol-

nych, jak teø do zasilania. Moøna je stoso-
waÊ wszÍdzie tam, gdzie wystÍpujπ jed-
noczeúnie naprÍøenia skrÍcajπce i zginajπ-
ce, np.: na ramionach robotÛw montaøo-
wych i spawalniczych, na automatach po-
dawczych, sto≥ach obrotowych. Izolacja
øy≥ z termoplastycznych elastomerÛw i p≥a-
szcza zewnÍtrznego z poliuretanu pozwala
na zachowanie tak wysokich w≥aúciwoúci,
jak najlepsze przewody z grupy FD.

Przewody typu Spirex

Przewody spiralne produkowane sπ
z izolacjπ poliuretanowπ i gumowπ. Te wy-
trzyma≥e materia≥y sprawiajπ, iø przewody
odporne sπ na zadrapania, warunki pogo-
dowe, mikroby, hydrolizÍ, wiÍkszoúÊ ole-
jÛw, t≥uszczy i chemikaliÛw. Mogπ praco-
waÊ w temperaturze do -30oC, a rozciπgajπ
siÍ nawet do d≥ugoúci rÛwnej czterokrotnej
d≥ugoúci spoczynkowej. DziÍki swoim
w≥aúciwoúciom znalaz≥y zastosowanie miÍ-
dzy innymi w przemyúle, budownictwie,
rolnictwie, a nawet w sprzÍcie medycz-
nym. Na uwagÍ zas≥uguje Spirex Data ñ
przewÛd spiralny z ekranem.

Przewody do düwigÛw i düwignic

NiezawodnoúÊ i d≥uga øywotnoúÊ to naj-
waøniejsze cechy przewodÛw stosowa-
nych w urzπdzeniach düwigowych. W swo-
jej ofercie firma Lapp Kabel posiada kilka
grup przewodÛw do düwigÛw w dwÛch ro-
dzajach izolacji. Przewody z izolacjπ na
bazie PVC sπ odporne na warunki pogodo-
we, temperaturÍ do -15oC. Øy≥y zabezpie-
czone sπ obwojem tekstylnym, co popra-
wia elastycznoúÊ przewodu i zabezpiecza
przed zaburzeniem geometrii øy≥. Ich przed-
stawicielami sπ: ÷lflex Lift T z linkπ noúnπ
z konopii lub ze stalowπ linkπ noúnπ ÷lflex
Lift S oraz ÷lflex Trago 2S, ktÛry posiada
naprzeciwleg≥e, rÛwnoleg≥e do osi przewo-
du dwie linki stalowe. Przewody ze stalo-
wymi linkami wspomagajπcymi pozwalajπ
na zwis przewodu nawet do 150 m.

Neoflex jest przewodem, ktÛrego izo-
lacjÍ øy≥ wykonano z gumy, a p≥aszcz zew-
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Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Robot 900DP

Rys. 3. PrzewÛd Spirex 540 P
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nÍtrzny ze specjalnej mieszanki polichlo-
roprenowej (Neopren). Produkt zosta≥
wzmocniony mechanicznie poprzez nylo-
nowe lub stalowe (w zaleønoúci od iloúci
øy≥) linki noúne. Jest odporny na wiele
czynnikÛw takich jak kwasy, oleje, roz-
puszczalniki, woda morska i trudne warun-
ki pogodowe ñ nawet do -25oC. NajczÍú-
ciej wykorzystywany jest w urzπdzeniach
budowlanych i stoczniach.

Przewody p≥askie dedykowane do düwig-
nic, rÛwnieø wystÍpujπ w dwÛch rodzajach
izolacji. Na bazie specjalnego PVC produ-
kowany jest ÷lflex Flach ñ do zastosowaÒ
wewnπtrz budynku ñ oraz Neoflex Flach ñ
w izolacji z Neoprenu odpornego na trudne
warunki pogodowe. Firma Lapp Kabel po-
siada takøe w swojej ofercie systemy szyn
i wÛzkÛw kablowych, dedykowanych dla
przewodÛw p≥askich.

Warto wspomnieÊ o przewodach z pod-
grupy Kranflex, ktÛre przeznaczone sπ do
stosowania w takich urzπdzeniach düwigo-
wych czy transportowych, gdzie w trakcie
pracy przewÛd zostaje wielokrotnie zwija-
ny i odwijany z bÍbna i/lub w sposÛb wy-
muszony prowadzony jest na rolkach. Izo-
lacja przewodu wykonana jest z Neoprenu
ñ wysoce wytrzyma≥ego zarÛwno na wa-
runki pogodowe jak i czynniki chemiczne
i mechaniczne.

Akcesoria w ciπg≥ym ruchu

Z uwagi na koniecznoúÊ zapewnienia
bezpieczniejszej i bardziej usystematyzo-
wanej pracy przewodÛw, firma Lapp Ka-
bel proponuje uzbrajaÊ przewody bÍdπce
w ciπg≥ym ruchu w prowadnice ≥aÒcucho-
we. Prowadnice sπ nie tylko dodatkowym
zabezpieczeniem mechanicznym, ale prze-
de wszystkim uniemoøliwiajπ plπtanie siÍ
przewodÛw, a co najwaøniejsze zapewnia-
jπ im bezpieczne promienie giÍcia. Poza
tym prowadnicπ, razem z przewodami
moøna przenosiÊ úwiat≥owody, wÍøe hy-
drauliczne i pneumatyczne. W Polsce fir-
ma Lapp Kabel wspÛ≥pracuje z producen-
tem prowadnic Brevetti Stendalto. Zakres
oferty obejmuje:
ï serie: lekkπ, úredniπ i ciÍøkπ ñ prowad-

nice do pracy w aplikacjach z krÛtkim

skokiem, do kilku metrÛw, od drukarek,
przyrzπdÛw mierniczych, po obciπøenia
rzÍdu kilkudziesiÍciu kilogramÛw na
metr,

ï seriÍ úlizgowπ ñ do pracy na d≥ugich dys-
tansach, rzÍdu kilkudziesiÍciu metrÛw,
np. suwnice,

ï seriÍ zamkniÍtπ ñ przewody w prowad-
nicy sπ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocπ pokryw, np.
ochrona przed wiÛrami,

ï seriÍ robot - do prowadzenia przewodÛw
zmuszonych do ruchu obrotowego wzglÍ-
dem w≥asnej osi, np. ramiÍ robota obra-
cajπce siÍ wokÛ≥ w≥asnej osi w zakresie
0-360o,

ï seriÍ stalowπ ñ do najwyøszych obciπ-
øeÒ, rzÍdu kilkuset kilogramÛw na metr.
Do produkcji prowadnic plastikowych

firma Brevetti Stendalto opracowa≥a spec-
jalny materia≥ na bazie poliamidu wzmoc-
nionego w≥Ûknem szklanym, Brylon 6.
G≥Ûwne cechy tego materia≥u to:
ï duøa odpornoúÊ na naprÍøenia,
ï niski wspÛ≥czynnik tarcia,
ï samogaúniÍcie,
ï odpornoúÊ na UV,
ï odpornoúÊ na takie czynniki jak: oleje,

smary, benzyny, wodÍ,
ï temperatura pracy: od -25oC do +125oC

(w przypadku ciπg≥ej pracy w zakresie
poniøej -15oC i powyøej 95oC wytrzy-
ma≥oúÊ mechaniczna moøe byÊ obni-
øona).
WszÍdzie tam, gdzie nie ma moøliwoúci

zastosowania prowadnicy, proponuje siÍ
uøycie giÍtkich wÍøy os≥onowych typu
Silvyn RILL ñ poliamid, Silvyn FPS ñ
miÍkkie PVC ze spiralπ z izolowanego
drutu stalowego, Silvyn FD-PU ñ miÍkki

poliuretan ze spiralπ z izolowanego drutu
stalowego. Ewentualnie d≥awnic z odgiÍt-
kπ, ktÛra uniemoøliwia Ñz≥amanieî øy≥
przewodu w czasie intensywnej pracy
w miejscu jego mocowania.

Istnieje kilka typÛw takich d≥awnic,
m.in.: Skintop BS - w ca≥oúci wykonany
z poliamidu, IP 68, Skintop SR - mosiÍøna,
niklowana z neoprenowπ odgiÍtkπ, Skintop
SR-SV mosiÍøna, niklowana z vitonowπ
odgiÍtkπ, co umoøliwia pracÍ nawet w tem-
peraturze +165oC. Wszystkie wykonania
produkowane sπ zarÛwno z gwintem PG
jak i metrycznym.

Jaros≥aw £eÒko

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 4. PrzewÛd Olflex Trago 2S

Rys. 5. Prowadnica ≥aÒcuchowa z przewodami do
ciπg≥ego ruchu

Rys. 6. 
Wπø 
Silvyn FPS

Rys. 7. Skindicht BS

Rys. 8. Skindicht SR


