NOVÝ
ÖLFLEX® CLASSIC 110

LAPP KABEL s. r. o. slaví 20 let působení na českém a slovenském trhu a zároveň
uvádí na trh nový ÖLFLEX® CLASSIC 110 s ještě lepšími vlastnostmi

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

INOVACE

ORIENTACE NA ÚSPĚCH

RODINNÉ HODNOTY
Oskar Lapp

Hodnoty LAPP GROUP

VYTVÁŘÍME SPOJENÍ
Milníky v historii značky ÖLFLEX®
V roce 1959 uvedl Oskar Lapp na trh první průmyslově
vyrobený ﬂexibilní a olejům odolný ovládací kabel s barevným značením žil. Tímto vynálezem provedl revoluci
na trhu spojovacích technologií. Jeho inovace přinesla
významnou úsporu času, neboť již nebylo potřeba
protahovat jednotlivé žíly a propojené svazky žil hadicemi. Od té doby jde tento úspěch značky ÖLFLEX®
ruku v ruce s úspěchem a rozvojem celé společnosti.

ÖLFLEX® – první průmyslově
vyrobený oleji odolný kabel
s barevným kódováním žil

1957

1959

Oskar Lapp založil ve
Stuttgartu společnost U.I. Lapp
KG (dnes U.I. Lapp GmbH)

1970
ÖLFLEX® – kabel
s číslovanými žilami

Už více než padesát let spojují zákazníci na celém
světě jméno Lapp s inovacemi, bezpečností a spolehlivostí. Značková kvalita v každém detailu a široká nabídka produktů nám umožňují být leaderem
v oboru. Těší nás, že můžeme nabídnout vhodné řešení
v oblasti kabelové a spojovací techniky pro celou
řadu aplikací v nejrůznějších oborech – od strojírenství přes potravinářský průmysl až po energetiku či
solá
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ÖLFLEX® CY – kabel
se stínícím opletem

1972

Díky svým klíčovým vlastnostem – ﬂexibilitě, odolnosti
proti olejům a univerzálnosti použití splňuje ÖLFLEX®
nejnáročnější požadavky na elektrické i mechanické
vlastnosti. Může být použit jak pro pevné uložení,
tak i do energetických řetězů. K dispozici je mnoho
variant tohoto kabelu se speciﬁckými vlastnostmi pro
jednotlivé konkrétní aplikace. Ať si vyberete jakoukoliv
z nich, můžete si být jisti, že s kabely ÖLFLEX® vytvoříte
ří
te to pr
prav
avéé sp
spoj
ojen
ení.í.

ÖLFLEX® SERVO – kabel
k napájení servomotorů

1976
ÖLFLEX® 450 P – kabel
s PUR pláštěm

1980

JASNÁ BUDOUCNOST
Vývoj nových kabelů ÖLFLEX®

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Nové provedení ÖLFLEX® CLASSIC 110

Za dobu fungování společnosti jsme uvedli na trh množství produktů pro speciﬁcká
průmyslová odvětví a aplikace. V současné době uvádíme na trh novou generaci kabelů
ÖLFLEX®. Rostoucí požadavky ze strany průmyslu společně s tlakem na zvyšování efektivity
byly rozhodujícími faktory, které vedly skupinu Lapp k uvedení nového konceptu kabelů
ÖLFLEX® do praxe. Z komplexního výzkumu a vývoje vyplynuly nejdůležitější vlastnosti,
které odlišují ÖLFLEX® od jiných produktů a rovněž možnosti dalších vylepšení. Např. vysoce výkonný ÖLFLEX® CLASSIC 110 je nyní dokonce použitelný v energetických řetězech.
Díky 145 rozměrovým variantám a až 100 žilám je vhodný prakticky pro jakoukoliv aplikaci.

-

Založení LAPP KABEL s. r. o.
v České republice

ÖLFLEX® bezhalogenový

1983

1984

ÖLFLEX® FD – vysoce
ﬂexibilní kabel pro použití
v energetických řetězech

Nový ÖLFLEX® CLASSIC 110 obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách

Sídlo společnosti LAPP KABEL s.r.o.

1992
ÖLFLEX® ROBOT – kabel
pro vysoké zatížení na
ohyb a zkrut v robotice

1993

1998

Založení LAPP
SLOVENSKO,
s. r. o.

2003

ÖLFLEX® CLASSIC – inovovaný kabel
s tenčím vnitřním pláštěm a izolací
vodičů určenou pro vysoké nároky
na ﬂexibilitu a dielektrickou pevnost

odolnost proti plameni podle IEC 60332-1-2
dobrá chemická odolnost
teplotní rozsah při ﬂexibilním použití od −15 °C do +70 °C
možnost použití v energetických řetězech (více informací v katalogovém listu)
odolnost proti torznímu namáhání (více informací v katalogovém listu)
odolnost proti olejům (více informací v katalogovém listu)
pro pevné uložení a pro ﬂexibilní použití, ne však pro trvale se opakující vratné
pohyby nebo zatížení v tahu
- suché nebo vlhké prostory při normálním mechanickém namáhání

Zahájení výroby
kabelové konfekce
v Holešově

Výročí 50 let
ÖLFLEX® na trhu

2004

2009

ÖLFLEX® ROBUST – kabel vhodný do každého počasí pro používání v prostředí
s oleji, chemikáliemi, chladicími a mazacími prostředky a s vodou

2012
Uvedení nového ovládacího
kabelu ÖLFLEX® CLASSIC 110

LAPP KABEL s. r. o.
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