
Umění dokonalého kabelu



Kabely jsou životně důležité pro přívod

energie do složitých strojů, zařízení

a systémů. Ať už jsou vystaveny

extrémnímu mechanickému namáhání,

leží uprostřed Severního ledového

oceánu, odolávají prudkému horku nebo

putují nekonečným vesmírem – ve všech

těchto situacích musí prvotřídní kabel

obstát.

Ve společnosti HELUKABEL jsme si stanovili

za cíl přivést energii a komunikaci do svého

cíle spolehlivě a bez přerušení za všech

možných i nemožných podmínek. Více

než 1,700 zaměstnanců na 55 místech

v 36 zemích světa pro to vynakládá

maximální úsilí. Naším každodenním

cílem je najít pro Vás správné kabelové

řešení, které Vám dá svobodu

soustředit se na důležitější věci, než je

kabel. Protože teprve potom pro Vás a

Vaši aplikaci vytvářejí naše produkty

skutečnou přidanou hodnotu.

To je význam našeho příslibu

„Channeling Power“.



Zvenčí byste si nevšimli, ale uvnitř

milionů vysoce výkonnostních systémů

a komponentů ve světě najdete stále

více kabelů a vodičů od HELUKABELU.

To by nemělo být překvapením, neboť

během naší více než 40-ti leté historie

jsme neustále rozvíjeli široké spektrum

odbornosti a vědomostí v mnoha

průmyslových odvětvích a klíčových

technologiích. Ať už jste obchodní

zástupce, designer kabelů či vedoucí

pobočky, v HELUKABELU vždy najdete

správného partnera orientujícího se

v technickém žargonu. U nás nemusíte

svá zadání a potřeby vysvětlovat natřikrát.

Pokud si stále nejste jisti, co potřebujete

v rámci Vaší aplikace, pak to určitě zjistíme

společně. A pokud zrovna nemáme

specifický produkt k dispozici, vyvineme

pro vás individuální kabelové řešení,

které se přesně přizpůsobí Vaším

přáním a specifikacím. Takto funguje

zákaznický servis ve společnosti

HELUKABEL.



Průmysl
Máte-li nastavené vysoké cíle, rozhodně

nechcete být limitováni možnostmi kabelu.

Tempo často se měnících požadavků

udává krok všude, ať už se jedná

o strojírenství, automobilový průmysl,

elektrický průmysl či průmyslovou

automatizaci. To, co se na první pohled

zdá triviální, může ve skutečnosti vznášet

nároky na provedení kabelu k jeho

limitům. V takové chvíli je obzvláště

důležitá přesnost a spolehlivost.

Ve spolupráci s našimi průmyslovými

zákazníky jsme se v průběhu desetiletí

nikdy nepřestali učit a přizpůsobovat

naše produkty i sebe novým výzvám.

Proto můžete HELUKABEL najít všude

po světě, obzvláště tam, kde je kladen

důraz na odolnost kabelu a nejvyšší

přesnost – samozřejmě podle

mezinárodních norem a ověřených

standardů.

Infrastruktura
Díky HELUKABELU nemusí moderní bu- 

dovy, dopravní a technická infrastruktura

procházet těžkými chvílemi ani při ma- 

ximálním vytížení. Naše kabely udržují

v chodu infrastrukturu a tok informací

pro miliony lidí denně. Společně s našimi

zákazníky touto cestou přispíváme

významnou měrou k pokroku

a bezpečnosti.

Mobilita
Budoucnost přepravy je v elektrickém

pohonu. HELUKABEL je inovátorem

na poli dobíjení elektromobilů a jejich

kabeláže v rozsahu od sportovních aut

až po elektrifikaci vysokorychlostních

tratí hromadné veřejné dopravy.

Obnovitelné zdroje energie
Při výrobě elektrické energie ze slunce

a větru hraje rozhodující roli trvanlivost

a účinnost. I zde HELUKABEL významně

přispívá k udržitelnosti do budoucna.

Technika médií
Párty bez zvuku? Stále více organizátorů

akcí, provozovatelů vysílaní, ale také

výrobních společností spoléhá na řešení

od HELUKABELU, aby zajistili, že každá

událost bude výjimečná, a to i v extrém-

ních podmínkách.



Kabel je jen tak dobrý jako mysl pokládající

ty správné otázky už před samotným 

vytvářením kabelu. V HELUKABELU máme

spoustu prvotřídních vývojářů, zabírajících

se každý den těmito otázkami, hledajíce

ideální řešení. Výzvy, kterým moderní kabely  

a vodiče čelí, jsou rozmanité: pohyblivé 

aplikace v řádu desítek milionů cyklů,

extrémní mechanické a chemické zatížení,

složité poloměry ohybu nebo prostorově

úsporná hybridní řešení - na všechny tyto

otázky přináší HELUKABEL odpovědi,

které Vás posunou vpřed.

Aby při náročném každodenním používání

nevznikly žádné stížnosti, prochází

každý nový produkt přísným testováním

v našem výzkumném a vývojovém centru

ve Windsbachu nedaleko Norimberku.

Zde jsou kabely ohýbány a natahovány,

drceny a páleny. Ve speciálních pecích

pro stárnutí kabelů simulujeme cestování

časem na konec životnosti kabelu a ještě

dál. Samozřejmostí je i testování parametrů  

podle mezinárodních norem. S pečetí  

a podpisem.





Bez kabelu neproudí ani data, ani elektřina.

Jde-li vše podle plánu, na kabely se

soustředí jen málo pozornosti. Porucha

stroje nebo chybějící kabeláž však vede

nevyhnutelně k pozdržení dokončení ce- 

lého projektu a tato situace přináší kritické

chvíle.

V HELUKABELU cílíme na řešení potíží

v co nejkratším čase. Proto jsme vybudovali

největší logistické centrum pro distribuci

kabelových produktů v Evropě. V plně

automatizovaném vysokoregálovém

skladu je uloženo více než 33 000 

produktů. Díky tomu jsme schopni

okamžitě reagovat na všechny požadavky

a kdykoli Vám poskytnout ten správný

produkt. Náš status ‚známého odesílatele‘

u Federálního leteckého úřadu nám

umožňuje odbavit a provést bezpečnostní

kontrolu ve skladišti, což značně urychluje

přepravní proces. Navíc máme 32 dalších

skladišť na 5 kontinentech, není tedy

problém objednat si naše produkty

ve španělštině, ruštině, čínštině a dalších

23 jazycích.



SPOLEHLIVOST
·  rodinný podnik od roku 1978

GLOBÁLNÍ POKRYTÍ 
·  55 poboček ve 36 zemích

·  expedice ve stanoveném termínu do 160 zemí

„HIDDEN CHAMPION“
· obrat 600 milionů eur 

· 1.700 zaměstnanců

PRODUKTY
·  kabely, vodiče a kabelové příslušenství pro 

průmysl a infrastrukturu z jednoho místa

LOGISTIKA
·  33.000 položek na skladě

· nonstop dodavatelský servis

· nejmodernější koncept logistiky 

VÝROBA
·  7 výrobních a montážních závodů po celém světě

KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
· ISO 9001 & 14001 & 50001



Asie
HELUKABEL Spojené arabské emiráty, Dubaj

HELUKABEL Čína, Šanghaj

HELUKABEL Indie, Bombaj

HELUKABEL Indonésie, Jakarta 

HELUKABEL Malajsie, Kuala Lumpur

HELUKABEL Myanmar, Rangún

HELUKABEL Singapur, Singapur 

HELUKABEL Jižní Korea, Pusan 

HELUKABEL Thajsko, Bangkok 

HELUKABEL Vietnam, Ho Či Minovo Město

Amerika
HELUKABEL Kanada, Toronto

HELUKABEL Mexiko, Querétaro

HELUKABEL USA, Chicago

HELUKABEL Brazílie, Campinas

HELUKABEL Peru, Lima

Afrika
HELUKABEL Jihoafrická republika, Johannesburg 

Evropa
HELUKABEL Německo, Stuttgart

HELUKABEL Belgie, Brusel

HELUKABEL Bulharsko, Sofie

HELUKABEL Dánsko, Kodaň

CableX Oy - Finsko, Turku

HELUKABEL Francie, Mulhouse 

HELUKABEL Itálie, Milán

HELUKABEL Nizozemsko, Eindhoven

HELUKABEL Polsko, Varšava

HELUKABEL Portugalsko, Coimbra

HELUKABEL Rumunsko, Bukurešť

HELUKABEL Rusko, Petrohrad

HELUKABEL Švédsko, Stockholm

HELUKABEL Švýcarsko, Curych

URKUNDE - Španělsko, San Sebastian

HELUKABEL Česká republika, Praha

HELUKABEL Turecko, Istanbul

HELUKABEL Maďarsko, Budapešť

HELUKABEL UK , Liverpool 

HELUKABEL Rakousko, Linz
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