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LAPP lanserar rund 
multigenomföring med innovativ  
gelteknologi och hög skyddsklass 
Nu utökar LAPP sortimentet av patenterade multigenomföringar med nya SKINTOP® MULTI-M  
i storlekarna M40, M50 och M63. Multigenomföringen är försedd med en unik gelteknologi och 
har en hög skyddsklass, IP68. 

SKINTOP® MULTI-M är försedd med vår unika gelteknologi som möjliggör absolut täthet runt kabeln 
och mot kapslingen/skåpet. Den är perfekt att använda i applikationer där många kablar eller slangar 
skall installeras på en begränsad yta, till exempel i ett skåp, och den runda formen gör den enkel att 
montera i ett borrat hål. När kabeln förs igenom punkteras gelen, som vill återgå till sin ursprungliga 
form, vilket ger både ett stort klämområde på 4 mm och en mycket bra dragavlastning. 
 
Multigenomföringen är halogenfri och kan även användas utomhus tack vare sin UV- och 
ozonbeständighet. 

”Det är kul att lansera en produkt som är så pass mycket bättre än befintliga produkter på marknaden. 
De stora svagheterna med multigenomföringar jämfört med förskruvningar har alltid varit sämre 
dragavlastning och lägre skyddsklass. Men med den unika gelteknologin har vi eliminerat dessa 
svagheter, samtidigt som fördelen med att få plats med många kablar på en liten yta kvarstår”, säger 
affärsutvecklare Johan Eriksson på LAPP. 

Högupplöst bild hämtas här. 
Affärsutvecklare Johan Eriksson, 0155-777 71 eller johan.eriksson@lappgroup.com.  
Pressansvarig Krister Karlsson, vd, 0155-777 82 eller krister.karlsson@lappgroup.com.  
 
 
Om LAPP Miltronic AB: Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, 
kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och 
kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till LAPP Group 
samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Vårt huvudkontor ligger i 
Nyköping, där även lager, logistikcenter och resurser för kundanpassad tillverkning finns. Ett 
lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB 
omsätter 382 MKR och har 90 medarbetare. 
 
Om LAPP Group: En global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen 
produktion och 44 säljbolag över hela världen. Koncernen har 4 200 medarbetare. 
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