
Strategia rozwoju i zwiększone możliwości 

nowej firmy zaowocowały wkrótce zdoby-

ciem nowych rynków i ekspansją za grani-

cę. Działająca na trzech obszarach konty-

nentalnych EMEA (Europa Północna, Środ-

kowa i Wschodnia), APAC (Azja i Pacyfik) 

oraz w Północnej i Południowej Ameryce, 

w 40-stą rocznicę jubileuszu (obchodzo-

ną w 2009r.) Grupa HUBER+SUHNER wraz 

ze swoimi 18 spółkami – córkami prezen-

tuje się jako globalny potentat techniki 

optycznej i elektrycznej.

W 2002 roku w Polsce, na południe od Gdańska, powstał zakład 

obecnie zajmujący powierzchnię 7500 m2 i zatrudniający około 500 

pracowników. Produkcja prowadzona jest zarówno dla rynku komu-

nikacyjnego, jak i dla rynków transportowego i przemysłowego, przy 

zastosowaniu wszystkich trzech głównych technologii: wysokich czę-

stotliwości, światłowodów i niskich częstotliwości.” 

W 2009 roku do zespołu HUBER+SUHNER dołączył Pan Artur Sinder-

man, obejmując stanowisko Dyrektora Operacyjnego – Prokurenta. 
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krótko o historii firmy
„HUBER+SUHNER to dwie sprawdzone na rynku firmy szwajcarskie, któ-

re w 1969 r. zdecydowały połączyć swoje siły, aby wspólnie wypraco-

wać dobrą pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku światowym.

Jeszcze dziś nazwa firmy wskazuje na obu pionierów szwajcarskich: 

Gottlieba Suhner z Appenzell, który w 1864 r. położył kamień wę-

gielny pod zakłady Suhner oraz Hansa Rudolfa Huber, założyciela 

fabryki w Pfäffikon.

Dzięki połączeniu się w 1969r. spółek akcyjnych R.&E.Huber, Pfäffikon 

i Suhner & Co. AG, Herisau, w HUBER+SUHNER S.A. powstała 

w Szwajcarii na początku lat 70-tych potęga na rynku przewodów 

i komponentów elektrycznych. Obie firmy jeszcze przed fuzją zade-

cydowały, aby poza produkcją tworzyw sztucznych rozwinąć pro-

dukcję kabli i wtyczek, przede wszystkim dla potrzeb technologii 

wysokich częstotliwości. 

W ten sposób ze związku liczącego sobie 1800 pracowników powstał 

jeden z pięciu największych producentów kabli w Szwajcarii.

Z biegiem lat HUBER+SUHNER przekształcił się z podwykonawcy spe-

cjalistycznych produktów w firmę, która posiada ugruntowaną facho-

wą wiedzę w licznych dziedzinach technologii i wie, jak je powiązać ze 

sobą, by stworzyć, wyprodukować i dostarczyć dopasowane do po-

trzeb odbiorcy, indywidualne rozwiązanie systemowe. ciąg dalszy na str. 2

Artur Sinderman
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WSPółPRACA „SZytAtAt NA MiARę” 
Wywiad z Arturem Sindermanem, Dyrektorem Operacyjnym - Prokurentem HUBER+SUHNER Sp. z o.o. w Polsce
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PARtNERZy HELUKABEL
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droga do sukcesu
- Droga do sukcesu to ładne sformułowanie, jako inżynier chciałbym je 

doprecyzować, najchętniej ubrać we wskaźniki, oczywiście widać je jako 

efekt naszej pracy, chociażby efekt finansowy, ale o tym później. 

Do H+S Polska przyszedłem z firmy Sonion Polska, z województwa za-

chodnio-pomorskiego. Wiedza i umiejętności związane z produkcją dla 

branży medycznej oraz osiągnięte sukcesy w zakresie wdrażania technolo-

gii Word Class Management przeniosłem na grunt H+S PL. Dotychczasowe 

doświadczenia i osiągnięcia zawodowe wykorzystuję w pełni na nowym 

stanowisku.

Muszę przyznać, ze wymagam wiele, tak od siebie samego, jak i od innych, 

przede wszystkim ważne są dla mnie zaangażowanie, dyscyplina pracy 

i twórcze działanie. to też staram się przekazywać swojemu zespołowi, 

tym samym atmosfera w pracy jest na poziomie koleżeńskim – co ułatwia 

komunikację, tworzenie jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Zespół, z któ-

rym pracuję, to kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wszystkie 

działy mają określone zadania w łańcuchu produkcyjnym – każde ogniwo 

jest ważne, każde zadanie musi być przygotowane perfekcyjnie. Wdro-

żenia nowej technologii lub też projektu podejmujemy się po dogłębnej 

analizie. Zdarza się że rezygnujemy z niektórych projektów – jeśli analiza 

przynosi zbyt wiele wątpliwości, czy też osiągnięcie wyniku końcowego 

nie miałoby spełniać naszych oczekiwań. 

W minionym 2010 roku, po poprzednich dwóch latach kryzysowych w na-

szej branży - osiągnęliśmy najlepszy wynik operacyjny w historii H+S w Pol-

sce. Jesteśmy z tego dumni. Szczególnie istotna była tu i oczywiście nadal 

jest współpraca na linii Szwajcaria – Polska. Polityka finansowa firmy wraz 

z jej zapleczem są gwarantem solidności i jakości produkowanego asorty-

mentu wyrobów. Równie ważnym elementem w naszych działaniach jest 

dobór klientów - kontrola ich zdolności finansowych. Musimy pracować 

z poczuciem gwarancji o dalszy los firmy, a tym samym jej pracowników. 

Plany, projekty… wdrożenie
Najważniejszym osiągnięciem obecnego roku, a sądzę, że i wyzwaniem 

na najbliższy okres są cele, które zostały zawarte w projekcie strategii 

rozwoju HUBER+SUHNER w Polsce na najbliższe 3 - 5 lat, a zatwierdzone 

przez Zarząd HUBER+SUHNER w Szwajcarii. Podstawę planu stanowi pełen 

pakiet serwisu świadczonego dla klienta. Od analizy zaplecza produkcyjne-

go, technologii, zdolności logistycznych w celu osiągnięcia jak najlepszego 

wyniku finalnego. Jakość produkcji oraz terminowość są naszą dewizą. 

Nasza produkcja, praktycznie w całości, opiera się na materiale powie-

rzonym przez klienta. Dlatego tak ważne są technologia i logistyka wraz 

z zespołami wspomagającymi, zapewniające kompletny serwis dla klienta. 

Swoją produkcję lokujemy w trzech głównych rynkach: komunikacji, trans-

porcie i przemyśle. W całości technologia opiera się na wysokich często-

tliwościach, światłowodach i niskich częstotliwościach. Jest to wielowy-

miarowa płaszczyzna, dzięki której produkt finalny jest wykorzystywany 

przez potentatów w branżach systemów kablowych dla urządzeń takich 

jak transport szynowy, samochodowy czy lotniczy. 

Realizacja kolejnych projektów była możliwa dzięki zmianom w zakresie 

logistyki produkcji i procesów technologicznych. Dla poszukiwania i śle-

dzenia dostępnych nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji, utwo-

rzyliśmy stanowisko inżyniera ds. ciągłego doskonalenia. Stąd też, na po-

czątku 2011 roku szukaliśmy rozwiązań umożliwiających stworzenie Cen-

trum cięcia – jednego z ważniejszych ogniw w procesie produkcji zgodnej 

z naszym profilem i tu pojawiła się możliwość wykorzystania kompetencji 

firmy HELUKABEL..

oferta HeLUkaBeL – projekt „uszyty na miarę”
Jednym z problemów z jakim borykaliśmy się, a wynikającym z obrotu po-

wierzonym materiałem, jest jego inwentaryzacja. ten problem jest w bez-

pośredniej relacji z procesem przygotowania elementów do produkcji. 

Poszukiwanie rozwiązań i kompetencja inżynierów procesów produkcyj-

nych we współpracy z Menadżerem Produktu z HELUKABEL Polska, zaowo-

cowała realizacją projektu.

Po wspólnej analizie problemu wybraliśmy zestaw 15 stojaków LAGBOi S 

i przewijarkę ręczną MESSROL i. Całość układu wraz z modernizacją pro-

cesu produkcyjnego, pozwoliła na skrócenie czasu przygotowania wiązek 

kablowych na etapie przygotowawczym. Dzisiaj centrum cięcia jest wzor-

cowym rozwiązaniem dla tego typu procesu produkcyjnego. 

Projekt „Vienna” (Wiedeń) – wykonanie wiązek kablowych do pojazdów 

szynowych, produkowanych dla miasta Wiedeń (Austria) zyskał nowe 

tempo produkcji, ograniczenie czasu przygotowania logistyki produkcji 

i pełną harmonię współpracy pomiędzy działami.

W ostatnim czasie dokonaliśmy uroczystego uruchomienia tego procesu 

– w wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele zakładów produkcyjnych 

z Niemiec oraz ze Szwajcarii. Nowe rozwiązanie spotkało się z dużym zain-

teresowaniem i będzie w najbliższym czasie powielany w innych zakładach 

HUBER+SUHNER. 

Obecnie, na etapie dopasowań technologii produkcji są projekty stojaków 

wielofunkcyjnych dla przewodów o małej średnicy. 

HeLUkaBeL – partner na przyszłość
Podsumowując naszą dotychczasową współpracę chciałbym serdecznie 

podziękować Dyrektorowi Generalnemu oraz całemu zespołowi HELUKA-

BEL Polska za zaangażowanie w tworzenie nowatorskich rozwiązań. Wła-

ściwy dobór podzespołów tworząc rozwiązania „szyte na miarę”. Zawsze 

cenimy sobie tego typu partnerską współpracę.

Pracownikom obydwu firm – życzę na nadchodzący 2012 rok, aby owoco-

wał on dalszą współpracą, oby prognozy ekonomiczne na najbliższy czas 

nie dotknęły w żaden sposób naszych firm, ale były czasem intensyfikacji 

działań w na wielu płaszczyznach powodując powstawanie nowych, cieka-

wych i użytecznych rozwiązań. 

dziękuję za spotkanie.

Wywiad przeprowadził :

Artur Block

Menadżer Produktu – Osprzęt kablowy

HELUKABEL Polska Sp.zo.o.

ciąg dalszy ze str. 1



e-faktury i B2B w HELUKABEL Polska
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Multimedialne oblicze  
HELUKABEL Polska
HELUKABEL Polska Sp.zo.o. wychodząc naprzeciw potrzebom swo-

ich partnerów, stworzył nowe narzędzia elektroniczne dla ułatwienia 

i przyśpieszenia obsługi klientów. Jednym z pierwszych była strefa 

B2B (2006 rok). Jest to internetowa platforma dostępu do składa-

nia zamówień a także poglądu przy opracowywaniu ofert dla klienta 

finalnego. Spersonalizowany dostęp daje wiele możliwości w zakre-

sie współpracy handlowej. Użytkownik ma także do dyspozycji wiele 

opcji w zakresie obrotu produktami z oferty handlowej, w tym też 

wskazanie docelowego miejsca dostawy- innego niż siedziba firmy.

Wszelkie pytania odnośnie strefy B2b, prosimy kierować do Działu 

Handlowego. Kontakt: http://www.helukabel.pl/regiony

HeLUkaBeL Polska  
jako pierwsza firma  
w branży kablowej  
wprowadziła do obieguwprowadziła do obiegu

Nowe możliwości w dobie poczty elektronicznej oraz sprzyjające 

przepisy prawne, pozwalają na wprowadzanie nowych rozwiązań 

w obrocie dokumentami handlowymi. 

W trosce o poprawę jakości usług świadczonych przez HELUKABEL 

Polska sp. z o.o. oraz o środowisko naturalne, zaproponowaliśmy 

szybką, a zarazem bardzo wygodną formę otrzymywania faktur za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wystawione przez naszą firmę faktury elektroniczne spełniają 

wszystkie wymogi określone przepisami prawa zawarte w Rozpo-

rządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie 

„Wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także 

przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu kon-

troli skarbowej tych faktur”. 

Nowe przepisy dają możliwość wyboru sposobu archiwizowania do-

kumentów: formę elektroniczną bądź papierową. 

Zatem faktury, które są wysłane mailowo w formacie PDF mogą zo-

stać wydrukowane i przechowywane w tej formie.

Jak każda nowość, na etapie wdrożenia budziła mieszane uczucia 

wśród partnerów handlowych. Jednak po okresie pierwszych mie-

sięcy, opinie wszystkich korzystających z tej formy były jednakowe 

– bardzo dobre rozwiązanie!

jakie korzyści daje e-f@ktura? 
Otrzymywanie faktur elektronicznych to przede wszystkim regularne 

oraz szybkie otrzymywanie rachunków, przy jednoczesnym ograni-

czeniu kosztów archiwizacji. Skraca czas przesłania dokumentów od 

dostawcy do odbiorcy, tym samym wyklucza błąd operatora pocz-

towego i wszelkie zdarzenia losowe związane z przesyłkami listowy-

mi. Dokumenty (faktury) – trafiają do upoważnionej osoby w firmie 

równolegle z wysyłką towaru z magazynu HELUKABEL. 

Ograniczamy duże ilości papieru, tonerów i energii - przez co chro-

nimy nasze środowisko naturalne. Na koniec 2011 roku, 85% faktur 

jest przesyłana w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania w zakresie wdrożenia faktur elektronicznych, prosi-

my kierować do działu księgowości. 

Kontakt: biuro@helukabel.pl lub +48 46 858 01 00.

wprowadziła do obiegu



Dosyć często w aplikacjach dźwigowo – transportowych pracujący 

na otwartej przestrzeniu np. w portach, zamiast przewodów płaskich 

neo-FlacH stosowane są okrągłe przewody nsHtÖu. Przewody te na-

wijane są na specjalne bębny kablowe, które mogą pracować w pionie 

lub poziomie w zależności od konstrukcji suwnicy lub żurawia. Posiadają 

one oplot tekstylny w oponie wewnętrznej, jako element wzmacniający 

i zabezpieczający przed skręcaniem się kabla wokół własnej osi. Dzię-

ki neoprenowej powłoce zewnętrznej przewód nsHtÖu odporny jest 

na działanie ozonu, promieniowania UV, olei, tłuszczy, rozpuszczalników 

oraz na chemikalia.

W napędach jazdy i przemieszczania ładunków coraz częściej znajdują 

zastosowanie napędy falownikowe, za pomocą których możemy w spo-

sób płynny regulować prędkość ruchów roboczych suwnicy. W zależno-

ści od wymagań użytkownika istnieje możliwość wyposażenia suwnicy 

w enkodery, zapewniające przesył informacji z toru jazdy suwnicy do 

falownika. Układy takie mogą realizować funkcję pozycjonowania ła-

dunku. Do takich zastosowań należy używać specjalnych ekranowanych 

przewodów płaskich. Firma HelukaBel® do takich zastosowań poleca 

dwa typy płaskich przewodów ekranowanych. Pierwszym typem jest 

przewód pVc-FlacH-cy który zalecany jest do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń ze względu na powłokę ze specjalnego PVC i zakres tem-

peratury pracy dla połączeń ruchomych od -5°C do +70°C. Drugim 

typem jest natomiast przewód neo-FlacH-c (mcHÖu), który tak jak 

przewód neo-FlacH ma izolację ze specjalnej gumy neoprenowej. Oba 

wyżej wymienione przewody posiadają ekran miedziany, którego sto-

pień pokrycia przewodów wynosi ok. 85%.

Dla przewodów płaskich z żyłami roboczymi poniżej przekroju 2,5 mm2 

należy przyjąć 10% więcej żył niż jest to konieczne – jako żyły rezerwowe.

Zdjęcia umieszczone w tym artykule otrzymano dzięki uprzejmo-
ści firmy przedsiębiorstwo Hak sp. z o.o.

tecHnika dźwigowa

Przewody sterownicze i zasilające produkcji  
HELUKABEL® w układach realizacji 
transportu bliskiego, podnoszenia 
i manipulowania różnego rodzaju ładunkami.

Urządzenia dźwigowo-transportowe nazywane też przeładunkowymi, 

służą do realizacji transportu bliskiego, czyli do poziomego lub piono-

wego przemieszczania ładunków w obrębie np. magazynu, placu skła-

dowego, hali fabrycznej lub innego obiektu przemysłowego. Główną 

grupą powyższych urządzeń stanowią suwnice. Realizują one prace 

przeładunkowe i transportowe w przestrzeni długości toru jazdy w po-

mieszczeniach zamkniętych jak i na otwartej przestrzeni. W zależności 

od wielkości i przeznaczenia suwnicy, stosuje się różne rozwiązania kon-

strukcyjne w których wyróżnia się między innymi: suwnice bramowe, 

podwieszane czy pomostowe.

Układ zasilania oraz sterowania pracą toru jazdy wraz ze specjalnymi prze-

wodami sterowniczymi są najważniejszym elementem każdej suwnicy.

Firma HelukaBel® jest producentem kabli oraz przewodów sterowni-

czych do zastosowania w energetyce oraz w wielu gałęziach przemysłu. 

Centrala naszej firmy znajduje się w Hemmingen koło Stuttgartu. Posia-

da ona oddziały terenowe i przedstawicielstwa handlowe w 59 krajach 

na całym świecie. Jednym z podstawowych przewodów stosowanych 

w aplikacjach transportowo – dźwigowych jaki możemy zaproponować 

jest przewód pVc-FlacH (H05VVH6-F/H07VVH6-F). Przewody te pro-

dukowane są w dwóch napięciach pracy w zależności od przekroju żyły 

roboczej. Dla przekrojów żyły roboczej od 0,5 mm2 do 1 mm2 napię-

cie pracy wynosi 300/500V, natomiast dla przekroju żyły roboczej od  

1,5 mm2 do 70 mm2 napięcie pracy wynosi 450/750V. W przewodach 

tego typu żyły ułożone są równolegle. Do 5 żył roboczych kolorystyka 

żył wykonana jest wg normy DiN VDE 0293 – 308 czyli np. dla przekroju 

5G6 jest następująca (żyła czarna, brązowa, szara, niebieska oraz żółto – 

zielona), natomiast od 7 do 24 żył roboczych, żyły są czarne numerowa-

ne z żyłą żółto – zieloną. Przewody te ze względu na temperaturę pracy 

w zakresie pracy elastycznej, tj. od –5°C do +70°C mogą być stosowane 

w pomieszczeniach zamkniętych. Zewnętrzna powłoka przewodów tych 

jest wykonana ze specjalnego olejoodpornego PVC w kolorze czarnym. 

W przypadku pracy suwnicy na otwartym terenie należy użyć przewo-

dów płaskich w izolacji ze specjalnej gumy neoprenowej, które posiadają 

oznaczenie neo-FlacH (nGFlGÖu). izolacja ta odporna jest na działa-

nie warunków atmosferycznych. temperatura pracy tego przewodu dla 

połączeń ruchomych wynosi od - 25°C do +60°C. Kolorystyka żył tego 

przewodu jest taka sama jak przewodu płaskiego w izolacji ze specjalne-

go PVC. Oba wyżej wymienione typy przewodów poddawane są testom 

na działanie płomieni zgodnie z normą iEC 60332-1. 

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice • kontakt: tel.+48 46 858 01 00 • e-mail: przewody@helukabel.pl



PVc-FLacH (H05VVH6-F/H07VVH6-F)
Giętki. Do 5 żył – żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308, powyżej 7 

numerowane, olejoodporny. temperatura pracy: połączenia ruchome od -5°C 
do+70°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C. Liczba żył od 4 do 24. 

Przekroje żył od 0,75 mm² do 70 mm².

neo-FLacH (ngFLgÖU)
Giętki. Do 5 żył - żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308 powyżej 7 

numerowane, olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne,  
temperatura pracy: połączenia ruchome od -25°C do+60°C, ułożenie na stałe od 

-40°C do +80°C. Liczba żył od 4 do 24. Przekroje żył od 1,5 mm² do 120 mm².

PVc-FLacH-cy
Giętki. Do 5 żył – żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308, powyżej 6 żył 

numerowane, olejoodporny, ekran miedziany. temperatura pracy: połączenia 
ruchome od -5°C do+70°C, ułożenie na stałe od -40°C do +70°C.  

Liczba żył od 4 do 56. Przekroje żył od 0,5 mm² do 25 mm².

neo-FLacH-c (McHÖU)
Giętki. Do 5 żył – żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308 , powyżej 7 żył 

numerowane, olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne, ekran miedziany. 
temperatura pracy: połączenia ruchome od -25°C do+60°C, ułożenie na stałe od 

-40°C do +80°C. Liczba żył od 4 do 12. Przekroje żył od 1,5 mm² do 2,5 mm².

nSHtÖU
Giętki, numerowany, olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne, 0,6/1kV.
temperatura pracy: połączenia ruchome od -35°C do+70°C, ułożenie na stałe od 

-40°C do +70°C. Liczba żył od 3 do 30. Przekroje żył od 1,5 mm² do 95 mm².

jz-600
Giętki, numerowany, metrowany, 0,6/1kV, odporny na warunki atmosferyczne. 

temperatura pracy: połączenia ruchome od -5°C do+80°C, ułożenie na stałe od 
-40°C do +80°C. Liczba żył od 2 do 100. Przekroje żył od 0,5 mm² do 185 mm².

titaneX® H07rn-F
Giętki. Do 5 żył – żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308, powyżej 7 

numerowane, olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne. temperatura 
pracy: połączenia ruchome od -25°C do+55°C, ułożenie na stałe od -25°C do 

+75°C. Liczba żył od 1 do 24. Przekroje żył od 1 mm² do 240 mm².

jz-600-y-cy
Giętki, numerowany, metrowany, ekran miedziany, 0,6/1kV, odporny na warunki 

atmosferyczne. temperatura pracy: połączenia ruchome od -5°C do+80°C, 
ułożenie na stałe od -40°C do +80°C. Liczba żył od 2 do 25.  

Przekroje żył od 0,5 mm² do 185 mm².

neoPren
Giętki, numerowany, olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne,  
linka nośna z sizalu lub konopii. temperatura pracy: połączenia ruchome  

od -25°C do+60°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C,  
Liczba żył od 3 do 61. Przekroje żył od 1 mm² do 16 mm².

trago
Giętki, numerowany, linka nośna z konopii,  

temperatura pracy: połączenia ruchome od -15°C do+40°C,  
ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. Liczba żył od 7 do 24,  

Przekroje żył od 0,75 mm² do 1 mm².

LiFt-2S
Giętki, numerowany, 2 linki nośna stalowe,  

temperatura pracy: połączenia ruchome od -15°C do+40°C,  
ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. Liczba żył od 8 do 25,  

Przekroje żył od 1 mm² do 1,5 mm².

nSSHÖU
Giętki. Do 5 żył – żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308 powyżej 7 

numerowane, odporny na tłuszcze, oleje i chemikalia, 0,6/1kV. temperatura pracy: 
połączenia ruchome od -25°C do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C. 

Liczba żył od 1 do 18. Przekroje żył od 1,5 mm² do 120 mm².

yeLLowFLeX
Giętki, żyły kolorowe zgodnie z DiN VDE 0293-308, odporny na warunki 

atmosferyczne oraz hydrolizę. temperatura pracy: połączenia ruchome od -25°C 
do+100°C, ułożenie na stałe od -50°C do +100°C. Liczba żył od 2 do 5.  

Przekroje żył od 1 mm² do 4 mm².

MULtiFLeX 512-PUr
Bardzo giętki, numerowane, metrowany, olejoodporny, odporny na warunki 

atmosferyczne. temperatura pracy: połączenia ruchome od -40°C do+80°C, 
ułożenie na stałe od -50°C do +80°C. Liczba żył od 2 do 65,  

Przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm².

SUPertronic-c-PUrÖ
Bardzo giętki, żyły kolorowe wg DiN 47100, metrowany, ekran miedziany, 

olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne. temperatura pracy:  
połączenia ruchome od -40°C do+70°C, ułożenie na stałe od -50°C do +70°C. 

Liczba żył od 2 do 25. Przekroje żył od 0,14 mm² do 0,34 mm².

MULtiFLeX 512-c-PUr
Bardzo giętki, numerowane, metrowany, ekran miedziany, olejoodporny,  

odporny na warunki atmosferyczne. temperatura pracy:  
połączenia ruchome od -40°C do+70°C, ułożenie na stałe od -50°C do +70°C,  

Liczba żył od 2 do 65. Przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm².

tecHnika dźwigowa • WyBRANE PRZEWODy
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Przewody sterownicze i zasiające w aplikacjach dźwigowo-transportowych (wybrane produkty)
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dławnice plastikowe Stk-F
do przewodów płaskich 

dławnice plastikowe HSk-k-FLaka 
do przewodów płaskich

dławnice plastikowe HSk-eX-e
wykonania specjalne

 

materiał: Poliamid bezhalogenowy, wolny od 

związków fosforu oraz kadmu i wolny od silikonu,

Zakres temperatur: –20°C/+60°C,

klasa ochrony: iP 54, iP 65 

z dodatkowym o-ringiem doszczelniającym 

powierzchnie stykową,

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 2÷5 mm lub 5÷12 mm

- szerokość przewodu 5÷16 mm lub 34÷35 mm

materiał: Poliamid V0 według UL94, 

wkładka z Elastomeru

Zakres temperatur: –40°C/+100°C,

klasa ochrony: iP 65, iP 68 

przy idealnym dopasowaniu przewodu tylko  

z zastosowaniem o-ringu

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 5÷12 mm

- szerokość przewodu 11,5÷38 mm

dostępny w kolorach: 
szary/RAL 7035 oraz czarny/RAL 9005

materiał: Poliamid V0 według UL94, 

wkładka z Elastomeru, AtEX ii2G 1D

Zakres temperatur: –20°C/+95°C,

klasa ochrony: iP 65, iP 68 

przy idealnym dopasowaniu przewodu tylko  

z zastosowaniem o-ringu

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 6÷12 mm

- szerokość przewodu 12÷33,5 mm

dostępny w kolorach: 
szary/RAL 7035 oraz czarny/RAL 9005
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dławnice metalowe StS-F 
do przewodów płaskich

dławnice metalowe HSk-M-FLaka
do przewodów płaskich 

dławnice metalowe HSk-M-eX-e
wykonania specjalne

materiał: Mosiądz niklowany, wkładka 

profilowana i dociskowa – stal galwanizowana

Zakres temperatur: -20°C/+80°C,

klasa ochrony: iP 54, iP 65 

z dodatkowym o-ringiem doszczelniającym 

powierzchnie stykową,

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 2-5÷5-12 mm

- szerokość przewodu 5-16÷34-35 mm

materiał: Mosiądz niklowany, wkładka zaciskowa 

– Poliamid, uszczelka kształtowa – Elastomer, 

o-ring - NBR

Zakres temperatur: –40°C/+100°C,

klasa ochrony: iP 65, iP 68 

przy idealnym dopasowaniu przewodu tylko  

z zastosowaniem o-ringu

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 5÷12 mm

- szerokość przewodu 11,5÷38 mm

materiał: Mosiądz niklowany, wkładka zaciskowa 

– Poliamid, uszczelka kształtowa – Elastomer,  

o-ring – NBR, AtEX ii2G 1D

Zakres temperatur: –20°C/+95°C,

klasa ochrony: iP 65, iP 68 

przy idealnym dopasowaniu przewodu tylko  

z zastosowaniem o-ringu

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 6÷12 mm

- szerokość przewodu 12÷38 mm
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wkładka do dławnic przelotowych wkładka do dławnic HSk kontrnakrętki do dławnic

materiał: Uszczelka SBR, wkładka profilowana 

– stal galwanizowana

Zakres temperatur: –20ºC/+80ºC,

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 2÷5 mm lub 5÷12 mm

- szerokość przewodu 5÷16 mm lub 34÷35 mm

materiał: Elastomer,

Zakres temperatur: –40ºC/+100ºC,

Zakres rozmiarów:
- grubość przewodu 5÷12 mm

- szerokość przewodu 11,5÷38 mm

materiał: Poliamid, Polistyren, Mosiądz niklowany

Zakres temperatur: –40ºC/+100ºC, 

Metal do 200ºC

Zakres rozmiarów:
Pg 7 -48, M12-63 x1,5, NPt 3/8” – 1” 

Plastikowe z kołnierzem lub bez 



MeSSroL i
urZądZenie do roZwijania Ze sZpul i BęBnów 

Rodzina produktów MESSROL daje wiele możliwości w zakresie wykorzystania  

jak i konfiguracji. Dla najbardziej wymagających proponujemy gotowe zestawy (zdjęcie obok).

Dla indywidualnych potrzeb proponujemy konfigurację wg. potrzeb. 

w skład urządzenia wchodzą podzespoły: 
• Rama (podstawa)

• Układ pomiarowy

• Zestaw do centrowania, prowadzenia przewodów. Zadaniem zestawu jest przejęcie  

obciążeń i naprężeń związanych z rozwijaniem przewodu ze szpuli

• Chwytak nawojowy (wielkość zależna od przekrojów przewodów)

• Wyposażenie dodatkowe – nożyce z chwytakiem montażowym (umożliwia stałe  

posadowienie nożyc względem układu pomiarowego, co wyklucza błąd pomiaru)

    

Rama (podstawa) posiada system blokady kół, co zabezpiecza urządzenie przed przemieszczaniem w czasie przewijania. Układ pomiarowy propo-

nowany w tym zestawie posiada dokładnośc +/-0,5%. Całość zestawu pozwala na przewijanie przewodów o max.średnicy zewnętrznej do 30mm 

( tylko przewody 5 lub wyższej klasy giętkości). Układy nawojowe dla całej rodziny MESSROL – dostosowujemy do potrzeb użytkownika.

System MESSROL i dedykowany jest do przewijania z podstaw zewnętrznych, na których posadowiony jest bęben lub szpula kablowa.

NOWE KiERUNKi ROZWOJU OFERty HANDLOWEJ HELUKABEL®

ProSty, niezawodny SySteM  
SkŁadU PrzewodÓw i jego 
MetraŻowanie

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

W pierwszej edycji kwartalnika przedstawiliśmy Państwu ogólny zarys 

oferty produktowej dotyczącej systemów magazynowania, konfekcjo-

nowania i pomiaru kabli / przewodów. Otrzymaliśmy sporo pytań na te-

maty związane ze szczegółami oferty handlowej, produkcji KABELMAtmaty związane ze szczegółami oferty handlowej, produkcji KABELMAtmaty związane ze szczegółami oferty handlowej, produkcji KABELMA ®t®t . 

Wychodząc naprzeciw, w kolejnych edycjach będziemy przedstawiali 

poszczególne grupy produktów. 

SySteMy ManUaLne
system messrol

Nożyce MAtNożyce MAtNożyce MA iS 25M – z mocowaniemChwytak nawojowyUkad pomiarowyRama MESSROL 1

MeSSroL ii
urZądZenie do prZewijania Z krążków  
luB opakowań ZastępcZycycy H (WCZEŚNiEJ MEtRAżOWANyCH)

MESSROL ii jest przykładem podręcznej przewijarki ze stołem podawczym.

Analogicznie jak w wersji i - elementy składowe mogą być dobierane indywidualnie. 

Odróżnia je element pomiaru i brak montażu bezpośredniego dla nożyc. Prosty zestaw  

pozwala na metrażowanie mniejszych ilości przewodów – jest to związane z max. ciężarem  

przewodu jaki możemy nałożyć na stół podawczy. Nie zaleca się stosowanie układu  

MESSROL ii do przewijania z podstaw magazynowych

NAjPROStSZym ROZWiąZANiEm DlA iNStAtAt lAtAtA ORóW jESt StOjAk
ringo 750
Składany, przenośny stojak do przewodów. Jego parametry mechaniczne:

Wyskość nawoju: 720 mm

Max.średnica podstawy: 350mm

Wymiary po złożeniu: 160x1100mm

Możliwość zakupu torby transportowej

w kolejnych wydaniach kwartalnika przedstawimy podstawy transportowe: stacjonarne i mobilne – ułatwiające przewijanie przewodów 
z bębnów i szpul. Zapraszamy do lektury.

Odróżnia je element pomiaru i brak montażu bezpośredniego dla nożyc. Prosty zestaw  

pozwala na metrażowanie mniejszych ilości przewodów – jest to związane z max. ciężarem  

przewodu jaki możemy nałożyć na stół podawczy. Nie zaleca się stosowanie układu  
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Szanowni Państwo, 
korzystając z okazji jaką są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, chciałbym 
złożyć wszystkim osobom współpracującym z firmą HELUKABEL Polska 
najserdeczniejsze życzenia.

Mijający rok dla wielu spośród nas był bardzo ciężki ale przyniósł też wiele radości. 
Życzę nam wszystkim, byśmy nawet w najczarniejszych momentach potrafili 
dostrzec światełko nadziei, by problemy nie stawały się barierą hamującą działanie 
lecz były rodzajem sprężyny pozwalającej wznieść się na wyższy pułap.

Zewsząd dochodzą głosy, że zbliżający się rok będzie trudniejszy od obecnego.  
Życzę tak Państwu, jak i sobie, by te groźby oczywiście były czcze, ale życzę przede 
wszystkim, by podejmowane przez nas decyzje nie wynikały ze strachu, a jedynie ze 
świadomych i przemyślanych koncepcji, kierując się zasadą, iż gdy wszyscy myślą tak 
samo nikt nie myśli zbyt wiele. Życzę więc Państwu indywidualnego myślenia jako 
jednej z recept na zbliżający się rok.

Boże Narodzenie to święta rodzinne, a dla wielu spośród nas rodzina jest wartością 
najważniejszą. Życzę zatem nam wszystkim, byśmy mogli jej poświęcić tyle czasu, 
by żaden z jej członków nie czuł się osamotniony. Życzę także, by rodziny doceniały 
i wspierały nas, bo każdemu jest to potrzebne.

Na koniec życzę jeszcze Państwu tylu sukcesów, by pozwoliły na samozadowolenie 
ale i pozostawiły mały niedosyt i głód nowych.

Dyrektor Generalny
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Leszek Wojtalik

ZaprasZamy cZytelników kwartalnika do udZiału w konkursie
Zaloguj się na http://www.helukabel.pl/konkurs 

Praktyczne i atrakcyjne nagrody!!!

Świąteczny  
konkUrS rodzinny




