ROBOTINTEGRATION OCH
MATERIALHANTERING

Lapp Group
Miltronic är ett helägt dotterbolag till tyska Lapp Group
och är koncernens försäljningsbolag på den svenska
och danska marknaden. Miltronics huvudkontor samt
lager- och logistikcenter ligger i Nyköping.
Koncerntillhörigheten ger oss möjlighet att ta fram
och erbjuda produkter för framtiden. Samarbeten och
kunskapsutbyten med våra kunder ger den bästa grunden för att möta framtidens krav och utmaningar.
Grundades 1957 av Oskar Lapp
Huvudkontor i Stuttgart, Tyskland
39 säljbolag och 100 representanter
över hela världen
17 egna produktionsenheter
3 300 anställda
Stor FoU-verksamhet, egna laboratorier
Utvecklar och tillverkar specialkabel
enligt kundernas specifikationer
Långtidstester, i laboratoriemiljö och
i verklig driftmiljö
Utvecklat klassiker som ÖLFLEX® och SKINTOP®
Lagerhåller 40 000 standardartiklar.

KABLAR

Kablar för all typ av installation i robotcell. Från flexibla servo-, bus-, opto- och datakablar
till styr- och kontrollkablar för fast förläggning.

FOTOCELLER/GIVARE

Fotoceller och givare för såväl krävande applikationer med visionsensorer och mätande analoga lasrar,
till enkel närvarodetektering med induktiva givare.

FÖRSKRUVNINGAR

Brett sortiment av förskruvningar, speciellt designade för tillverkande industrier, aggressiva och korrosiva miljöer.
I sortimentet finns även multigate och modulgenomförningar.

SKYDDSSLANG/KABELKANALER

Skyddsslangar och kabelkanaler i plast och metall. Vår breda kunskap och erfarenhet kombinerat med flexibla slangar
av hög kvalitet garanterar dig rätt produkt för din robotapplikation.

PRODUKTER
FÖR FLEXIBLA
APPLIKATIONER
KABELKANALER OCH KABLAR
FÖR FAST
FÖRLÄGGNING

DATA-, FEEDBACK- OCH
SERVOKABLAR

FÖRSKRUVNINGAR,
GENOMFÖRINGAR
OCH
KONTAKTDON

SPIRALKABEL

GIVARE
OCH
FOTOCELLER

KAPSLINGAR,
KOPPLINGSLÅDOR
OCH SKÅP

KONTAKTDON

Kontaktdon med hårda krav på pålitlighet och säkerhet. Miltronic har kontaktdon som tål smuts, fukt, omild behandling,
hög ström och spänning. Hos oss finner du rektangulära kontaktdon, cirkulära kontaktdon, MIL-don och mycket mer.

AUTOMATION

Intelligenta lösningar inom industriautomation. Allt från passiva komponenter som givarkablar, splitterboxar
och lösa kontakter till centraliserade och decentraliserade aktiva fältbussystem ryms i sortimentet.

SLÄPKEDJOR/ROBOTKEDJOR

I vårt sortiment finns allt från standardsläpkedjor i plast till robusta metallkedjor. ROBOTRAX för robotapplikationer
finns i en mängd variationer och kan användas istället för slang.

KUNDANPASSNING/MILTRONIC SYSTEMS

Servokablage, bearbetade och bestyckade kapslingar, dresspacks och dressade släpkedjor är bara några
av de kundanpassningar som vi erbjuder under namnet Miltronic Systems.
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0155-777 80
Kundservice

Beställningar och frågor om sortimentet
E-post order@miltronic.se

Leveransupplysningar
Teknisk support
Reklamationer och fakturafrågor

miltronic.se
e-Katalog
e-Shop
Product finders
Chatt
Nedladdningscenter

Miltronic AB
Box 1022 . 611 29 Nyköping . Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155  777 00 . info@miltronic.se . www.miltronic.se

