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SYSTEMY 
KABELMAT®

PRECYZYJNE WYKONANIE
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

PRZEWIJANIE 
POMIAR

MAGAZYNOWANIE



Produkty marki KABELMAT®, to kompletna oferta handlowa 
systemów przewijania, pomiaru, przechowywania i konfekcjo-
nowania kabli i przewodów, a także doradztwo techniczne. 

Budowa i jakość produktów wynika z wielu lat doświadczeń w sektorze 
magazynowania i logistyki produkcji. Urządzenia te pozwalają na auto-
matyzację prac związanych z przewijaniem, krążkowaniem oraz nawija-
niem kabli i przewodów. 

Ułatwiają odwijanie kabli z dużych bębnów oraz szpul. Ponadto umoż-
liwiają precyzyjny pomiar długości przewodów oraz cięcie ich na odpo-
wiednie odcinki. 

Oferta KABELMAT® obejmuje również wyposażenie magazynowe, które 
rozwiązuje problemy w zakresie ekspozycji i przechowywania produk-
tów nawiniętych na szpule i bębny.

Produkty KABELMAT® pozwalają na indywidualne dopasowanie ele-
mentów do potrzeb użytkownika. Wyraża się to m.in. poprzez zmianę 
chwytaków (szpul nawojowych) w systemach manualnych, po dobór 
elementów dodatkowych w największych zestawach UMROL ( bębny 
2500mm, 6 ton udźwigu). Przy zakupie urządzeń i systemów na życzenie 
użytkowników przeprowadzamy instruktaż związany z obsługą urządzeń 
oraz ich konserwacją.
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SYSTEMY MANUALNE 
To przede wszystkim przewijarki i stoły podawcze gdzie ręcznie dokonu-
jemy przewijania i nakładania przewodów.

SYSTEMY ZAUTOMATYZOWANE
Najczęściej wybieraną przez użytkowników serią urządzeń o bardzo 
praktycznej funkcjonalności jest rodzina przewijarek MOTROL .

Oferujemy je w wielkości 500, 800 i 1000. Zależnie od wielkości max 
średnicy szpul (bębnów) na jakie mogą być przewijane przewody. Do 
każdego z tych wariantów proponujemy rozszerzenie funkcjonalności 
poprzez elementy wymienne jak i mocowane na stałe (gilotyny przelo-
towe do cięcia kabli).



UKŁADY POMIAROWE
Dla każdego rozwiązania systemu przewijania , proponujemy optymalny 
układ pomiarowy. 

Oferta zawiera najprostsze - ręczne pomiary, do systemów z pełną wi-
zualizacją pomiaru i prędkości przewijania
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TECHNIKI MAGAZYNOWANIA
Każdy użytkownik znajdzie tu rozwiązania dla swoich potrzeb, od 
stojaków warsztatowych po układy produkcyjne, aż do wysokiego 
składowania - dla systemów magazynowych.



Kable i przewody są jednym z głównych elementów w technologii 
budowania, konstrukcjach maszyn i urządzeń, telekomunikacji oraz 
wielu innych dziedzinach. Bardzo często, w krótkim czasie potrzebne 
są konkretne typy, oraz długości przewodów. Aby spełnić wszystkie 
te wymogi następuje szereg wewnętrznych procesów magazynowych: 

mierzenie, cięcie, przewijanie, przechowywanie

Dlatego planując taki system, ważny jest dobór odpowiednich maszyn 
i urządzeń oraz prawidłowe ich oprogramowanie. KABELMAT® oferuje 
odpowiednie rozwiązania, dostosowane do wymagań rynku.

Zapewniamy pełne doradztwo techniczne w zakresie:

• Produktów i ich doboru

• Logistyki procesów produkcji

• Procesów magazynowania



HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
tel.: +48 46 858 01 00
fax: +48 46 858 01 17
e-mail: biuro@helukabel.pl
 osprzet@helukabel.pl

Realizacja zamówień z magazynu w Polsce w ciągu 24 h.

Centrala HELUKABEL Polska
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