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Miltronic presenterar Bocube Alu – ny 
kopplingslåda för tuffa industriapplikationer 
 
Tyska Bopla har ett av marknadens största utbud av standardkapslingar för såväl industri- som 
elektronikbranschen. Nu introducerar Miltronic Bocube Alu, en ny serie aluminiumkapslingar 
från Bopla som är konstruerad för att klara svåra industriförhållanden och erbjuder högsta 
skyddsklass IP 69. Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö är exempel på 
användningsområden för denna nya serie. 

Miltronic, en av marknadens ledande leverantörer av specialkabel, kabeltillbehör, kapslingar och 
automationsprodukter, introducerar nu en funktionell nyhet från tyska Bopla. Med sin innovativa design 
är den nya kapslingsserien Bocube Alu trendsättande inom sin sektor. Detta är nämligen en 
elektronik- och industrikapsling som skyddar känsliga komponenter även i svåra förhållanden och 
erbjuder högsta skyddsklass med IP 66/67/69. Alla kapslingskomponenter - inklusive gångjärn, som 
internt är integrerade med höljet som standard - är gjorda av metall. Den nya serien finns i åtta 
standardstorlekar. 

En av de unika fördelarna med nya Bocube Alu är att kapslingslocken kan monteras med valmöjligheten 
att de kan öppnas åt vänster eller åt höger beroende på preferens. De finns med en slät yta eller med 
en försänkt yta för montering av membrantangentbord.  

Denna nya serie av kapslingar ger hög mekanisk stabilitet, möjlighet till god EMC-skärmning, och är 
resistent mot kemikalier. Kapslingarna är också förberedda för skydd mot kondens genom att en 
membranventil enkelt kan monteras skyddat i botten. Samtidigt är de resistenta mot UV-ljus och 
förändringar i temperatur vilket gör dem lämpliga för utomhusbruk inom jordbruket, trafiken eller sektorn 
för förnybar energi. Bocube Alu kan även levereras i andra färger vid förfrågan eller med en speciell 
saltvattentålig lack för användning på till exempel fartyg. 

– Det här är första gången vi har kapslingar med så hög skyddsklass som IP 69, säger Johan 
Eriksson, produktchef på Miltronic. Det gör att produkten passar bra utomhus men även i tuffa 
industrimiljöer där den klarar av bland annat högtryckstvätt. Att den är så tålig är ett måste för att klara 
av temperaturväxlingar och för att se till att det inte kommer in något vatten. Det här ser vi som ett 
viktigt tillskott till vårt kapslingsprogram då vi vill erbjuda de säkraste och mest funktionella 
produkterna på marknaden.  

Produkterna levereras direkt från Miltronics lager i Nyköping och genom leverantören sker vidare 
kundanpassning efter önskemål.  

 
 
Faktaruta: 
- Färg: Ljusgrå 



- Material: Kapslingen är gjord av pressgjuten aluminium GD Al Si 12, gångjärn och 
designlock av anodiserad aluminium Al Mg Si 0,5 och skruvarna av rostfritt stål 
- Skyddsklass: IP66/ IP67/ IP69 
- Packning: Oförlorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C). Silikonpackning "SIL" med stort 
temperaturområde (-60°C till +200°C) på förfrågan 

 

 
Miltronic presenterar Bocube Alu, en ny serie aluminiumkapslingar från Bopla. 

 
Högupplöst bild på produkten finns bifogad. För frågor kring bilder kontakta Viktoria Sundin, Inmema 
PR, på 073-660 81 76 eller viktoria.sundin@inmema.com. 

 
För mer information kontakta:  
Johan Eriksson, produktchef Miltronic 
Telefon: 0155-777 71 
Mobil: 070-544 34 33 
E-mail: johan.eriksson@miltronic.se 
 

Om Miltronic 
Miltronic 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 och är 
koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Miltronics huvudkontor ligger i 
Nyköping, där även lager, logistikcenter och resurser för kundanpassad tillverkning finns. Vid 
produktionsanläggningen i Hultsfred spiraliseras kabel. Ett lokalkontor för den danska marknaden 
finns i Greve, söder om Köpenhamn. Miltronic omsätter 287 MKR och har 90 anställda. 

 
Lapp Group 
Lapp Group är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen produktion 
och 41 säljbolag över hela världen. Företaget har 3 200 anställda. 
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