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Multi-Contact

Multi-Contact, ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe 95-002 Smardzew
tel. 42 636 85 04, faks 42 6371391, poland@multi-contact.com, www.multi-contact.com

O FIRMIE

Szwajcarska firma  Multi-Contact to jeden z wiodących producentów 
systemów szybkozłączy elektrycznych na świecie od ponad 50 lat. 
W 2002 roku firma dołączyła do grupy  Stäubli. Jesteśmy dostawcą 
rozwiązań standardowych i specjalnie opracowanych na potrzeby 
danej aplikacji.
Obsługujemy dzisiaj większość gałęzi przemysłu, w tym samocho-
dowy, kolejowy, metalowy, lotniczy, obronny, elektroniczny i ener-
getyczny. Długoletnia i ścisła współpraca z klientami z  różnych 
branży pozwala nam oferować niezawodne rozwiązania przyłączy 
elektrycznych dopasowanych do potrzeb odbiorców.

SZYBKOZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE

Elektryczne złącza przemysłowe stanowią jedną z głównych grup 
produktowych  Multi-Contact. Oferujemy wykonania dla szerokiego 
wachlarza napięć i natężeń prądu, które wykorzystują opatentowaną 
technologię  Multilam zapewniającą minimalizację rezystancji kontak-
tów. Oferta złączy obejmuje m.in. wersje okrągłe  Powerline (prądy do 
6 kA oraz wersje wielopolowe), złącza silnikowe i kolejowe  Motorline/
Railwayline oraz gamę złączy miniaturowych takich jak  Miniline.

W aplikacjach maszynowych i automatyce przemysłowej dużą po-
pularność zdobyły złącza  Combi  Tacline. Jest to właściwie system 
złączy modułowych obejmujący różne typy kontaktów (przeznaczo-
nych do torów zasilających, sygnałowych, transmisji danych, itd.), 
do tego kilkanaście typów izolatorów i obudowy w kilku rozmiarach. 
Klienci mogą dobierać obudowy w wykonaniach metalowych i z two-
rzyw sztucznych. Warto dodać, że złącza zachowują stopień ochrony 
 IP65 wzdłuż kontaktów. Oprócz wersji elektrycznych oferujemy 
również moduły złączy do cieczy i gazów.

ZŁĄCZA DLA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Multi-Contact dostarcza również gamę produktów do zastosowań 
w automatyce oraz robotyce – m.in. z rodziny  Roboticline i Docking-
line. Są one przeznaczone do systemów sterowania, manewrowych 
oraz wymiany narzędzi w  robotach. Zapewniają dużą szybkość 
łączenia i rozłączania oraz wysoką liczbę cykli połączeniowych bez 
utraty jakości kontaktu elektrycznego. 

NOWOŚĆ!  ZŁĄCZA ZASILAJĄCE  ROBIFIX

Nowością wśród złączy zasilających zgrzewarki jest system złączy 
 RobiFix. Złącza te cechują się specjalną konstrukcją, która po-
zwala rozłączać i wymieniać podzespo-
ły robotów ręcznie, bez stosowania 
specjalnych narzędzi. Znacznie 
skraca to czasy przestojów 
technologicznych.
W  jednym złączu 
można stosować 
różne przekroje 
przewodów, zaś 
przenoszenie 
dużych prądów 
odbywa się z ochroną polaryzacji. Złącza cechują się napięciami 
do 1000  V i prądami do 180  A oraz stopniem ochrony  IP67. Ich 
obudowy są odporne na odpryski powstające w czasie zgrzewania. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.robifix.com.
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