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Snabbare och enklare  
kan det inte bli!

SKINTOP® CUBE
Lapp Group har lanserat ett nytt kabelgenomföringssystem som är enkelt, snabbt 
och säkert, och som dessutom har en hög kvalité. Det finns kabelgenomförings- 
system sedan tidigare på marknaden, men inget som når upp till den kvalitet,  
den flexibilitet och det breda användningsområde som SKINTOP® CUBE har.

SKINTOP® CUBE kabelgenomföringssystem består endast av en  
ram, SKINTOP® CUBE Ram, och flexibla cliptätningsmoduler,  
SKINTOP® CUBE Modul. Modulerna snäpps enkelt  
fast runt kabeln. Därefter klickas modulen fast i ramen.  
Effekten blir exakt positionering, skydd mot vibrationer,  
dragavlastning och täthet enligt skyddsklass IP64.  
Inga ytterligare delar behövs för montering. Snabbare  
och enklare kan det faktiskt inte bli!

Modulernas dimensionsområde kan 
varieras, tack vare ett flexibelt tätnings-
material för maximal tätning och dragav-
lastning. Det behövs endast fyra olika 
moduler för att täcka kabeldiametrar 
från 4 mm upp till 16 mm (4–6 mm, 6–9 
mm, 9–12 mm och 12–16 mm). Blind-
moduler finns också tillgängliga.

Den stabila, glasfiberförstärkta, 
ramen av polyamid finns till-
gänglig i två storlekar. Antingen 
för 16-pols (36x86 mm) eller för 
24-pols (36x112 mm) kontakt-
hålsbild. Det innebär att man 
kan föra igenom 8–10 kablar, 
med olika dimensioner, på en 
minimal yta.

De flexibla clipmodulerna i polyamid, med sitt specialutveck-
lade tätningssystem, består av två identiska delar som applice-
ras direkt på kabeln utan något tätningsmaterial, passdelar eller 
specialverktyg. SKINTOP® CUBE-modulen kan demonteras från 
ramen lika lätt som den monteras. Vid demontering av enskild 
kabel behöver inte ramen tas bort från apparatskåpet/kaps-
lingen, inte heller modul från kabel.

En annan stor fördel är att man med SKINTOP® CUBE-systemet 
kan montera clipmodulerna redan på kontakteringsstadiet. Det 
sparar mycket tid, logistik och planering inför slutmonteringen.

Art nr Benämning/storlek Kabeldimensioner ∅ mm Max antal kablar Antal/enhet
SKINTOP® CUBE Ram

52220000 SKINTOP® CUBE Ram 16 8 1

52220001 SKINTOP® CUBE Ram 24 10 1
SKINTOP® CUBE Modul

52220002 SKINTOP® CUBE Modul 20x20 LITEN 4–6 5

52220003 SKINTOP® CUBE Modul 20x20 STOR 6–9 5

52220004 SKINTOP® CUBE Modul 20x20 BLIND 5

52220005 SKINTOP® CUBE Modul 40x40 LITEN 9–12 5

52220006 SKINTOP® CUBE Modul 40x40 STOR 12–16 5

52220007 SKINTOP® CUBE Modul 40x40 BLIND 5
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Ett innovativt och flexibelt 
kabelgenomföringssystem
 Delbara clipmoduler för montering av färdigkontakterad kabel
 Ramen kan vara kvar på apparat skåp/kapsling  

när respektive modul monteras eller demonteras
 Stort dimensionsområde
 Få ingående delar
 Snabb och enkel montering och demontering
 Vibrationsskydd
 Dragavlastning
 Inga tätningsmaterial, passdelar eller specialverktyg  

behövs vid montering
 Skyddsklass IP64
 Beständig mot olja, fetter och UV.

Flexibelt användningsområde  
med SKINTOP® CUBE
 Enkel installation av kontakterad kabel
 Överallt där kabel installeras i apparatskåp/kapsling
 Elektriska installationer
 Inom automationsindustrin
 I alla installationer där mer än en kabel erfordras
 Inom maskinbyggnadsindustrin.

De delbara clipmodu-
lerna i polyamid består 
av två identiska delar 
som enkelt snäpps 
ihop runt kabeln

Endast 4 olika modu-
ler för att täcka kabel-
dimensioner från  
4–16 mm

Patenterat tätnings-
system med flexibelt 
dimensionsområde

Clipmodulerna lös- 
görs och monteras  
enkelt med en vanlig  
spårskruvmejsel

Integrerad flatpackning 
för perfekt tätning

Tätningslist runt 
hela modulen

Vikbar klämkonsol 
för enkel plug-in av 
modulerna
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Miltronics huvuDkontor, lager- och 
logistikcenter ligger i Nyköping. Ett 
lokalkontor för den danska marknaden 
finns i Greve, söder om Köpenhamn. 

Miltronic ingår i LappGruppen, en  
global koncern med stor forsknings-  
och utvecklingsverksamhet, egen  
produktion och 40 säljbolag över hela 
världen.

I Europa finns koncernen i nästan  
alla länder. Utanför Europa har 
LappGruppen säljbolag i Brasilien, 
Kanada, Kina, Indien, Indonesien, 
Sydkorea, Malaysia, Mexico, 
Filippinerna, Singapore, Sydafrika, 
Thailand, Förenade Arabemiraten,  
USA och Vietnam. 

Miltronic – en del  
av lappGruppen

Miltronic kundservice

0155-777 80
Beställningar och frågor om vårt sortiment.  
Vi hjälper dig också med din order. 

E-post order@miltronic.se
orderfax 0155-777 02
leveransupplysningar 0155-777 81

Melker Wallin
076-811 99 22

D3
Fredrik Gustafsson
huvudansvarig D4
070-399 25 25

D4
Johan Watz
070-304 21 77

D5
ola Bergfall
070-671 49 10
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Daniel Jackson
070-550 79 78
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Per Elfgren 
Försäljningschef 
0155-777 82 

ulf Franzén
070-656 53 90

D17
Daniel Janén
070-556 13 33
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Distriktssäljare
närhEt, kvalitEt och koMPEtEns Miltronic har ett omfattande och till 
vissa delar komplext produktutbud. Våra distriktssäljare är därför en av 
de starkaste länkarna till dig som kund. De möter dig och din verksam-
het, ser behoven och möjligheterna. Distriktssäljarnas fokus ligger på 
optimala tekniska lösningar, kostnadseffektivitet och långsiktighet.  
I utvecklingsarbeten bidrar Miltronics produktchefer med sin kompetens. 

under samma dag gör vi årsavtal kring inköp av  
standardkabel, tar in order på buntband och diskuterar  
val av specialkabel och kontaktdon till maskiner som ska  
exporteras till usa. olika lösningar – lika viktiga.”
pEr ELFGrEN, FörSäLjNINGSchEF

Ett företag inom lappGruppen
Miltronic aB  Box 1022 . 611 29 Nyköping . Besök Kungshagsvägen 7 
Telefon 0155-777 00 . Fax 0155-777 01 . info@miltronic.se . www.miltronic.se


