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O budowy mają opatentowany 
innowacyjny system zamyka-
nia i otwierania tzw. „quick-

release”. Przemyślana konstrukcja po-
zwala na swobodny montaż dławnic ka-
blowych, złączy i daje możliwość przy-
mocowania obudowy do ściany albo na 
szynę TH35. Dodatkowo dzięki kolo-
rowym zaślepkom do zawiasów klient 
sam może zdefiniować stronę otwiera-
nia drzwiczek. 

Odpowiadając na rosnące potrzeby 
klientów, rodzina Bocube została uzu-
pełniona o kolejną nową wersję wyko-
naną w technologii odlewu aluminio-
wego pod nazwą Bocube Aluminium. 
Jest to produkt o funkcjach ukierunko-
wanych, aby chronić wrażliwą elektro-
nikę w trudnych warunkach środowi-
skowych. W odróżnieniu od standardo-
wych odlewów aluminiowych zapew-
nia ona szeroką gamę rozwiązań, któ-
re czynią tą obudowę optymalnym roz-
wiązaniem dla profesjonalnych urzą-
dzeń elektronicznych. Bocube Alumi-
nium ma być również alternatywą dla 
tych klientów, którzy chcą nadać swo-
im skrzynkom łączeniowym odrobinę 
nowoczesnego designu. 

Nowa obudowa jest zamykany za 
pomocą śrub. Zawiasy służą tylko po 
to, aby zamaskować otwory na śruby. 
Mimo tych zmian obudowa zachowa-

ła typowe cechy charakterystyczne dla 
całej serii Bocube wykonanej z tworzy-
wa z zastosowaniem tak dobrze już po-
znanego i docenionego systemu: „quick 
release” i jest kompatybilna mechanicz-
nie. To wyjątkowe rozwiązanie pozwa-
la klientowi skorzystać z różnych obu-
dów bez konieczności przeprojektowy-
wania urządzenia. 

Cechy charakterystyczne serii Bocube  
Aluminium: 
•	 8 dostępnych rozmiarów,
•	 2 dostępne kolory: jasny szary RAL-

7035 oraz ciemny szary RAL7024. 
Pozostałe kolory dostępne na życzenie, 

•	 nowoczesny design,
•	 zintegrowany zawias w standardzie, 
•	 rozstaw otworów montażowych pod 

płytki PCB kompatybilny z wersją pla-
stikową, 

Bocube – nowa seria innowacyjnych 
obudów firmy Bopla

•	 wszystkie śruby zamaskowane za po-
mocą dekoracyjnej pokrywy zawia-
sów. Możliwość dostarczenia jej w róż-
nych kolorach, 

•	 wszystkie części obudowy wykona-
ne z aluminium a dodatkowo istnie-
je opcja wykonania obudowy w wersji 
z ochroną EMC,

•	 wstępne przygotowanie obudowy pod 
montaż elementu wyrównującego ciś-
nienie i zapobiegającego kondensacji, 

•	 opcjonalnie można zamówić wieko 
wstępnie przygotowane pod montaż 
klawiatury membranowej,

•	 stopień klasy szczelności IP 66/67, któ-
ry można podwyższyć nawet do 69K, 

•	 możliwość wykonania specjalnego 
pokrycia obudowy według życzenia. 
Wszystkie te cechy pozwalają klien-

towi na dopasowanie obudowy do jego 
indywidualnych potrzeb a Bocube Alu-
minium zyskuje miano produktu „szy-
tego na miarę”.Naszym klientom oferujemy: 

• obudowy do urządzeń elektronicznych: z  tworzyw sztucznych, metalowe, 
z zabezpieczeniem EMC,

• obudowy do pracy w trudnych warunkach – maksymalny stopień ochrony IP 67, 
• szafy/kasety 19”,
• obudowy do montażu na szynę, dla elektroniki,
• przełączniki i złącza,
• zapewniamy wiercenie/frezowane otworów oraz montaż małych serii i prototypów,
• systemy prowadzenia kabli: dławnice i przepusty z tworzywa, mosiądzu, stali 

nierdzewnej, stopień ochrony do IP 69 K,
• oferujemy pełne systemy ochrony i prowadzenia kabli: peszele kablowe, korytka  

i kanały przemysłowe.

Wyjątkowy, innowacyjny, wszechstronny – tymi słowami firma Bopla opisuje 
jedną z serii swoich obudów o nazwie Bocube. Jej znakami charakterystyczny-
mi jest aż 11 dostępnych rozmiarów, które z użyciem standardowych akcesoriów 
dają 66 możliwych wersji ściśle dopasowanych do potrzeb klienta. 


