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• Cabluri și conductori cu dimensiuni între 0,05 mm² și  
 1.000 mm²
• Suprafață de producție de 40.000 m²
• 23 sisteme de extrudare
• 19 mașini de trefilat
• 50 mașini de împletit

• Sisteme de testare în lanț portcablu cu lungime de :  
 1 m, 3 m, 5 m, 6 m, 18 m, 20 m și 40 m; 
• accelerații de până la 50 m / s²; 
• viteze de până la 10 m / s
• Sisteme de încercare la îndoire si torsiune

• Turn de testare a torsiunii pentru cabluri destinate  
 turbinelor eoliene
• Sisteme de testare la foc
• Sisteme de testare la abraziune

PRODUCȚIE
Suntem specializați în producerea de cabluri și conductori de înaltă calitate.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
Cabluri și conductori - Fabricate în Germania

La cele două fabrici ale noastre din Germania, producem 
în jur de un milion de kilometri de conductor în fiecare 
an, utilizând cele mai moderne echipamente de pro-
ducție. Această cantitate de conductor este suficientă 
pentru a face înconjurul Pamântului de 25 de ori. Ino-
văm permanent tehnologia de automatizare, tehnolo-
gia datelor, construirea de tehnologii dar și industria de 
energie regenerabilă prin utilizarea celor mai noi materi-
ale, optimizând în mod constant metodele de producție 
și colaborând cu institutele internaționale de testare. 
Oferim o gamă largă de certificări germane și internați-
onale, cum ar fi VDE, CE, TÜV, HAR, UL, CSA, EAC, CCC 
și Germanischer Lloyd. HELUKABEL® deține și o fabrică 

Dezvoltăm soluții optime de cabluri pentru clienții noștri, 
concentrându-ne pe produse destinate aplicațiilor cu fl-
exare continuă și cu un grad ridicat de integrare verticală. 
Durabilitate ridicată din punct de vedere chimic, electric și 
mecanic, rază mică de îndoire, precum și durate excepțio-
nale de viață sunt parte a cerințelor clienților noștri. Produ-

sele noi sunt testate într-un centru de cercetare și dezvolta-
re de ultimă generație pentru a ne asigura că acestea sunt 
adecvate pentru aplicații practice și sunt pregătite pentru 
producția de serie. Prin inspectarea aleatorie de eșantioane 
în timpul producției, ne asigurăm că produsele noastre în-
deplinesc cele mai înalte standarde de calitate. 

Cifrele cheie de producție :

Facilitățile noastre de testare:

de producție în orașul chinez Taicang (Shanghai) din 
2014. În această unitate, producem cabluri și conduc-
tori de înaltă calitate, flexibile și continue, în conformit-
ate cu standardele chineze și internaționale, în principal 
pentru piața asiatică.



CENTRE LOGISTICE
Redefinirea logisticii în industria cablurilor.

• 40.500 compartimente pentru paleți ce pot susține  
 greutăți ale tamburilor până la 1.500 kg
• 670 spații de depozitare destinate pentru încărcări  
 grele, ce pot susține greutăți ale tamburilor până la  
 4.000 kg
• 36.800 spații de depozitare destinate colacilor de  
 cabluri și accesoriilor

Suplimentar alte locații logistice și de vânzări în alte 32 de țări.

• 5.000 m² spațiu de depozit și 50.000 m² spațiu  
 pentru depozitare în aer liber
• 11.000 de tamburi cu cabluri masive în stoc
•  Prelucrarea automată a tamburilor de cablu cu o înălțime 
 de până la 2,80 m și o greutate de până la 10 tone
• 10 mașini de rebobinare

HELUKABEL® deține cel mai mare și mai modern centru 
de distribuție pentru cabluri și conductori din Europa, 
în Hemmingen, Germania (în apropiere de Stuttgart).
Majoritatea celor 33.000 de articole sunt stocate în de-

pozit, având o suprafață de peste 160.000 m². Depozitul 
central pentru cabluri subterane, medie tensiune și alte 
infrastructuri este situat în Neuenhagen, Germania, la 
est de Berlin.

Facilitățile depozitului Hemmingen / Stuttgart Facilitățile depozitului Neuenhagen/Berlin

GESTIONAREA CABLURILOR
Concentrați-vă pe afacerea dumneavoastră iar noi ne vom ocupa de stocare și livrare în funcție  
de nevoile dumneavoastră.

• Reduceți stocul și minimalizați angajamentul de capital
• Utilizați spațiile de depozitare și resursele pentru alte  
 activități
• Evitați crearea de stocuri excesive
• Livrarea cablurilor și conductorilor la lungimile și  
 marcajele solicitate pentru utilizări ulterioare
• Fiabilitatea aprovizionării datorită realizări de  
 stocuri tampon

Beneficiile dumneavoastră:



Puteți găsi mai multe referințe la: www.helukabel.com/en/about-helukabel/references/references.html

REFERINȚE

Transport
Cavotec Fladung

Acest cablu de putere ce funcționea-
ză la 400 Hz alimentează aeronavele 
la sol, odată ce motoarele sunt op-
rite.Cablul de rulare este utilizat în 
permanență în aeroporturile din în-
treaga lume și rezistă la temperaturi 
ridicate, îngheț și la manevrabilitate 
aspră pe asfalt datorită unei izolații 
exterioare foarte robuste.

Manipularea materialelor
Liebherr

Liebherr se bazează pe dispozitivele 
de acționare electrică pentru a-și 
alimenta cele mai mari mașini de 
manipulare. Cablurile pentru siste-
mul de acționare al mașinii LH 150 
EC High Rise necesită o rază îngustă 
de îndoire, precum și o rezistență ri-
dicată la radiații UV, ulei hidraulic și 
vibrații puternice.

Inginerie Mecanică
Grupul Homag

Grupul Homag utilizează cabluri 
flexibile și foarte flexibile în toate 
tipurile de mașini. În colaborare 
cu un partener local de asamblare, 
sunt livrate în timp către instalațiile 
de producție, seturi de cabluri gata 
de instalat. 

Alimente și băuturi
Fabrică de bere Krombacher

Cea mai mare fabrică privată de 
bere din Germania folosește un ca-
blu din fibră optică cu rezistență la 
zdrobire și sfărâmare, cu o armătură 
de oțel, pentru a conecta diverse 
stații din cadrul fabricii de îmbutelie-
re cu centrele logistice și cu clădirile 
de administrație, pentru a permite 
un flux continuu de date.

Automotive
Eisenmann

Majoritatea cablurilor de date și ca-
blurile de comandă cu agrementare 
UL sunt instalate în cele mai moder-
ne vopsitorii. Izolația cablului cu re-
zistență termică și chimică permite 
ca sute de mii de autoturisme să fie 
vopsite în fiecare an.

Robotică
Grupul BMW

Unui robot îi sunt necesare 57 de 
secunde pentru a construi o ușă 
pentru BMW X1. Cablurile robotice 
speciale, rezistente la torsiune, 
permit  producerea în fiecare an 
a 700.000 de uși față și spate.



CABLURI ȘI CONDUCTOARE INDUSTRIALE
Un portofoliu extins de produse pentru o gamă largă de industrii și aplicații.

• Cabluri de control flexibile 
• Cabluri pentru transmisia de date
• Cabluri pentru lanț portcablu
• Cabluri pentru motoare,  
 servomotoare și de reacție
• Cabluri rezistente la temperatură

• Cabluri cu izolație de cauciuc și  
 rezistente la intemperii
• Cabluri de tracțiune
• Cabluri pentru roboți
• Cabluri plate și de tip panglică
• Conductori

• Cabluri coaxiale
• Cabluri Halogen-free
• Cabluri cu aprobări internaționale
• Cabluri fotovoltaice
• Cabluri pentru turbine eoliene

Cablurile și conductorii industriali au făcut parte întot-
deauna din activitatea principală a companiei. În fiecare 
zi, produsele noastre dovedesc cât de fiabile sunt într-o 
gamă largă de aplicații la nivel mondial. Prin crearea 

strategică de centre de competență, putem oferii clienți-
lor noștri expertiză specializată. Împreună, inovăm și 
stabilim noi standarde.

Gama noastră completă de produse standard și disponibile în stoc cuprinde:

CABLURI ȘI CONDUCTORI DE INFRASTRUCTURĂ
Printr-o notificare prealabilă, livrăm direct și în termen de la depozit către șantierele clienților.

Produsele noastre pentru alimentarea cu energie, tele-
comunicații și tehnologiile de construcție, joacă un rol 
esențial în furnizarea de energie electrică către public și 
în furnizarea unor transmisii de date neîntrerupte. Cali-

tatea înaltă și fiabilitatea produselor noastre garantează 
liniștea dumneavoastră, făcând din noi un partener im-
portant în Germania și în lume.

Portofoliul nostru include:

Puteți găsi mai multe informații în catalogul 
nostru "Cabluri, conductori și accesorii".

• Cabluri pentru clădiri rezidențiale
• Cabluri de telecomunicații și fibră optică
• Cabluri de medie tensiune

• Cablurile de incendiu
• Cabluri subterane
• Cabluri rezistente în foc



TEHNOLOGIA MEDIA
Mărcile noastre HELUSOUND®, HELULIGHT® și HELUEVENT® garantează o calitate excelentă a sunetului, 

efecte extraordinare de iluminare și o calitate excepțională a imaginii.

• Cabluri audio AES / EBU
• Cabluri DMX
• Cabluri pentru difuzoare
• Cabluri hibride
• Cabluri multiconductor

• Load cables
• Cabluri pentru microfoane
• Cabluri video de ultimă generație
• Tehnologia conexiunii
• Cabluri Halogen-free
• Soluții personalizate de cablu

Evenimentele muzicale și de teatru de pe scenele Eu-
ropei au rulat fără probleme timp de mulți ani datorită 
cablurilor noastre. Acestea sunt, de asemenea, utiliza-
te în televiziunea profesională, radio și echipamente de 
studio, precum și la evenimentele de scară largă. Gama 

noastră de cabluri pentru tehnologia media include 
cabluri pentru utilizare în interior și în exterior și ga-
rantează o calitate ridicată a transmisiilor atât în in-
stalații fixe, dar și în mișcare.

Solicitați un catalog la:
www.helukabel.com/publicationorder

Solicitați un catalog la:
www.helukabel.ro/publicationorder

Gama noastră cuprinde:

TEHNOLOGIA DE DATE, REȚEA ȘI BUS
HELUCOM® și HELUKAT® oferă soluții de cablare pentru întreaga infrastructură de rețea ale companiilor.

• Tehnologia de conectare prin fibră optică
• Tehnologia de fixare a cablurilor de cupru
• Tehnologia de procesare și măsurare
• Componente active

• Fibră optică
• Cabluri de date
• Cabluri BUS
• Rack-uri

HELUKABEL® oferă o gamă largă de servicii pentru date, 
rețele și tehnologii BUS, selectate prin analiză de către 
experți, pentru a furniza cablurile și accesoriile corecte - 
toate dintr-o singură sursă.

Produse pentru tehnologia de rețea și automatizare:

•



HELUKABEL® produce cabluri și conductori în funcție de 
nevoile individuale ale clienților și de cerințele specifice 
ale aplicațiilor. Construcția cablurilor și materialele sunt 
alese în funcție de specificațiile aplicației, luând în con-
siderare parametri cum ar fi intervalul de temperatură la 
care va funcționa, capacitatea de rezistența la tracțiune 
și torsiune, la ciclurile necesare de îndoire, capacitatea 

de răsucire și rezistența chimică. Mai mult decât atât 
designul special al cablului se completează prin diferite 
tehnici de ecranare, soluții de reducere a tensiunii reali-
zate cu fire de aramidă sau oțel, tipuri de armătura din 
oțel sau sârmă de oțel, combinații de secțiuni de con-
ductori și construcții hibride incluzând componente de 
fibră optică precum și furtunuri pentru diverse medii.

ACCESORII PENTRU CABLURI
Completarea firească pentru gama noastră de cabluri.

CABLURI SPECIALE
Dezvoltăm soluții optime pentru cabluri personalizate.

• Presetupe
• Lanț portcablu
• Tuburi termocontractibile
• Grupare, legare și fixare

• Etichetare și marcare
• Pini și papuci de cablu
• Tuburi de protecție rezistente la

temperaturi înalte

Indiferent dacă este vorba de conectare sau protecție, 
este necesar să aveți o tehnologie de conectare potrivită 
pentru o fiabilitate optimă, pe termen lung a cablurilor. 
De aceea oferim accesorii potrivite pentru cablurile și 

conductorii noștri. Acestea sunt stocate în 
peste 36.800 de spații, în depozitul no-
stru complet automatizat, având dispo-
nibilitatea livrării imediate din stoc.

Accesoriile includ:

• Cabluri hibride pentru roboți și automatizare
• Cabluri de tracțiune pentru lifturi și macarale
• Cabluri pentru senzori, actuatoare și distribuție
• Cabluri pentru lanț portcablu în aplicații foarte

dinamice

Exemple:

Solicitați un catalog la:
www.helukabel.com/publicationorder

• Sisteme de tuburi de protecție a  cablurilor
• HELUTEC® conectori de semnal și putere Scule
• Terminale și manșoane de conectare

• Cabluri rezistente la noroi pentru
industria petrolului și industria marină

• Cabluri rezistente la temperatură
pentru managementul traficului

• Cabluri de date pentru industria 4.0



Suplimentar alte locații logistice și de vânzări în alte 32 de țări.
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CE NE DEOSEBEȘTE

LOGISTICĂ

• 33000+ articole
disponibile în stoc

•  Concept logistic de
ultimă generație

• Serviciu de livrare în 24 de ore

PRODUCȚIE
• Șase locații de

producție și asamblare
în întreaga lume

CONȘTIENTIZARE PENTRU  
CALITATE ȘI ECOLOGIC CU MEDIUL

•  ISO 9001, 14001 și 50001

•  Energia furnizată de propria instalație
solară și biogaz, a companiei

PRODUSE

•  Cabluri, conductori și accesorii 
dintr-o singură sursă

FUNDAȚIE SOLIDĂ

Companie de familie fondată în 1978

“HIDDEN CHAMPION“

• € 502 milioane cifră de afaceri

• 1200 de angajați

GLOBAL

• 52 de locații în 33 de țari

• Livrare la timp în 160 de țări

LOCAȚII 

HELUKABEL® Africa de Sud
Telefon: +27 11 462 8752 
info@helukabel.co.za

HELUKABEL® Austria
Telefon: +43 7224 90555 0 
office@helukabel.at

HELUKABEL® Belgia 
Telefon: +32 24 81 00 20 
info@helukabel.be

HELUKABEL® Brazilia
Telefon: +55 (19) 3514-4370 
info@helukabel.com.br

HELUKABEL® Bulgaria
Telefon: +359 888189638 
info@helukabel.bg

HELUKABEL® Canada
Telefon: +1 289 444 5040 
sales@helukabel.ca

HELUKABEL® Cehia
Telefon: +42 0312 672 620 
prodej@helukabel.cz

HELUKABEL® China
Telefon: +86 21 58693999 
info@helukabel.com.cn

HELUKABEL® Corea de Sud
Telefon: +82 51 9728646 
info@helukabel.co.kr

HELUKABEL® Danemarca
Telefon: +45 24241044 
kim.hansen@helukabel.dk 

HELUKABEL® Elveția
Telefon: +41 56 4181515 
contact@helukabel.ch

HELUKABEL® Emiratele Arabe Unite
Telefon: +971 48 87 95 94 
info@helukabel.ae

HELUKABEL® Finlanda/CableX Oy
Telefon: +358 8800 020 
cablex@cablex.fi

HELUKABEL® Franța
Telefon: +33 389 627562 
info@helukabel.fr

HELUKABEL® India
Telefon: +91 22 25 18 58 41 
info@helukabel.in

HELUKABEL® Indonezia
Telefon: +62 213 848872 
sales@helukabel.co.id

HELUKABEL® Italia
Telefon: +39 039 6081503 
info@helukabel.it

HELUKABEL® Malaezia
Telefon: +603 7885 8724 
sales@helukabel.com.my

HELUKABEL® Mexic
  Telefon: +52 442 209 6400  

 info@helukabel.mx

HELUKABEL® Olanda
Telefon: +31 495 499 049 
info@helukabel.nl

HELUKABEL® Polonia
Telefon: +48 46 85 80 10 0 
biuro@helukabel.pl

HELUKABEL® Portugalia
Telefon: +351 239 099596 
geral@helukabel.pt

HELUKABEL® Regatul Unit 
Telefon: +44 151 345 0808 
info@helukabel.co.uk

HELUKABEL® Rusia
Telefon: +7 812 449 10 60 
info@helukabel.ru 

HELUKABEL® Singapore
Telefon: +65 65 54 6170 
sales@helukabel.com.sg

HELUKABEL® Spania/Urkunde 
Telefon: +34 943744264
urkunde@urkunde.es

HELUKABEL® Suedia
Telefon: +46 8 55 77 4280 
info@helukabel.se

HELUKABEL® Tailanda
Telefon: +66 2927 3570 3 
info@helukabel.co.th 

HELUKABEL® Turcia
Telefon: +90 212 502 41 95 
info@helukabel.com.tr

HELUKABEL® USA
Telefon: +1 847 930 5118 
sales@helukabel.com

HELUKABEL® Vietnam
Telefon: +84 8 38443698 
info@helukabel.com.vn

HELUKABEL® Romania 
Sos. de centura 1D, Chiajna, Ilfov
Telefon: +40 310699085
office@helukabel.ro

HELUKABEL® Germania  – Sediu principal
Dieselstr. 8-12, 71282 Hemmingen
Telefon: +49 7150 9209-0 
info@helukabel.de


