
ÖLFLEX® CONNECT
FRA LAPP

Unik produksjon 
- 100 % kvalitet 
for hastighet og pålitelighet





RIKTIG KONTAKT 
PÅ RETT STED
Uansett hva du trenger din ferdig konnekterte 
løsning til , så kan vi hjelpe deg. Vår serie  
ÖLFLEX® CONNECT core line inneholder ferdige 
løsninger som passer til en rekke industrielle 
standarder. Vårt standardutvalg inneholder 
servokonnektering for bl.a. Siemens®,  
Rockwell®, Lenze®, SEW® og Bosch Rexroth®.

På forespørsel kan vi også tilby riktig servo- 
løsning fra andre produsenter i tillegg til kunde-
spesifiserte, ikke-standardiserte løsninger.
Vi har løsninger for både statiske og bevegelige 
applikasjoner, og gir deg riktig løsning til ditt 
behov.

Ønsker du kundespesifisert merking eller 
spesifikk emballasje ordner vi det, slik at 
du raskest mulig får ditt produkt frem til 
bestemmelsesstedet.

SYSTEMLØSNINGER FRA LAPP



RIKTIG KONTAKT 
TIL ALLE BEHOV
Vår V4.0 sirkulære kontakt for motor- 
enden er sabotasjesikker takket være den 
pressede klemringen.

Den er også tilgjengelig som en ny og kraftigere 
kontakt med bedre EMC-skjerming. Kontakten 
er vibrasjonsbestandig og plassbesparende, og 
har IP 67 tetning mot vanninntrenging i tilfelle 
midlertidig nedsenking. 

Vi har også mye å tilby i kontroll-enden:  
vår spesialutviklede servokontroller-kontakt 
i ”book-size” leveres med en sikker crimp- 
kontakt og lås som samsvarer med  
Siemens®-standarden. Vi kan også skaffe kon-
takter fra andre produsenter på forespørsel.

100 % GODKJENT - 100 % KVALITETSIKKER KONTAKT

LAPP konnektor i ”book-size”  
i hh.t Siemens® standard. 

LAPP V4.0 sirkulær konnektor



SERVOLØSNINGER
FRA LAPP
ÖLFLEX® CONNECT servo kombinerer vår 
ÖLFLEX® CONNECT core line 742 eller 752 
med våre V4.0 sirkulære kontakter. Siden 
produktene som blir satt sammen er aner-
kjente produkter fra vår portefølje vil slutt-
produktet også ha den unike kvaliteten og 
utførelsen man er vant til når man kjøper 
LAPP-produkter.

Våre tilkoblingsløsninger er innovative, og med 
vårt brede produktutvalg kan vi lage løsnin-
ger som oppfyller alle industrielle standarder.  
Vi følger produksjonen gjennom alle faser via 
vårt laboratorium slik at du som kunde kan 
være trygg på produktets kvalitet, varenes 
tilgjengelighet når du trenger dem og vår fag-
kunnskap. Vi oppfyller gjeldende kvalitetsstan-
darder både lokalt og globalt.

INNOVASJON BYGGET PÅ KVALITET



AUTOMASJON
MED HØY KVALITET
Vi har utviklet en unik produksjonsprosess, 
slik at vi til enhver tid kan tilby ferdige  
servokabler av ypperste kvalitet.

LAPP har utviklet en maskin som foretar nesten 
hele produksjonen automatisk. Den eneste  
manuelle operasjon er å sette inn lederne,  alt 
annet foregår automatisk.

Alle ferdigmonterte produkter blir kontrollert 
før de forlater produksjonslinjen. Derfor kan du 
som kunde være trygg på at alle ferdig konnek-
terte produkter har samme høye kvalitet.

100 % TESTET - 100 % KVALITET



INGEN  
ELEKTROMAGNETISKE 
FORSTYRRELSER
I vår automatiserte prosess, krymper vi hver  
leder i kabelen og kontaktene ved hjelp av mas-
kiner som overvåker krympstyrken. Resulatet 
blir sikker og pålitelig kontaktkvalitet. 

Under prosessen blir skjermen dyttet bakover 
inn i kontakthuset (ikke kuttet). Etter montering 
har man derfor fortsatt 360 grader skjerming 
i kontakthuset. Denne 360 graders effekten 
forbedrer den elektromagnetiske skjermingen 
med 400 % (6dB) sammenlignet med konven-
sjonelle løsninger og reduserer dermed risiko-
en for forstyrrelser i elektriske systemer.

For mer informasjon om vår semi-automatiserte 
produksjonsprosess, besøk  
www.lappkabel.com/semi-automated

FORBEDRET ELEKTROMAGNETISK KOMPABILITET



RASK LEVERING,  
UANSETT HVOR DU ER
For oss har kunden alltid førsteprioritet. Vi 
har utviklet et eget logistikksystem som gjør 
at du som kunde får dine produkter raskt og  
effektivt. Takket være vårt omfattende lager 
kan vi tilby både standard og ekspresslevering. 
For deg betyr det at vi kan sende deg dine varer 
allerede 72 timer etter mottatt ordre dersom 
det haster. Dette gjør oss også til en ideel part-
ner for små kvanta eller hastebestillinger.

Med vårt globale produksjons- og logis-
tikknettverk, kombinert med våre mange  
distribusjonspartnere og selskaper, er vi 
alltid nær deg og kan tilby raske leveranser 
- uansett hvor i verden du skulle trenge  
varene.

RASK LEVERING - OVER HELE VERDEN



DIN PARTNER  
FOR KONNEKTERTE  
LØSNINGER
Om du har behov for en enkel komponent 
eller trenger hjelp til et større prosjekt  
hjelper vi deg gjerne.

Vår ÖLFLEX® CONNECT SERVO ekspert  
Gjøran Lerskallen vil mer enn gjerne hjelpe deg 
å finne en løsning for dine konnekteringsbehov.

Kontakt Gjøran på tlf 907 40 607 eller  
epost: gjoran.lerskallen@lappgroup.com

Hvis du allerede vet hva du trenger,
Benytt vår servokonfigurator  
og bestill den standardløsningen du trenger 
i ønsket lengde der. Velg riktig applikasjon, 
konnekteringsløsning, kabel og kabellengde.

Se vår hjemmeside: www.lapp.no
TA KONTAKT!







LAPP Norway AS
Eikringen 11, 3036 Drammen
Postboks 2274 Strømsø
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