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Wydanie Swiąteczne SSwiąteczne Swiąteczne SSwiąteczne S
Szanowni Państwo,
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spokoju, rodzinnych spotkań. Dla wielu 

z nas jest to najpiękniejszy czas w roku, czas kiedy możemy wreszcie odpocząć, 

zapomnieć o telefonach, e-mailach, stresie i pośpiechu. Kiedy nadchodzi wigilijny 

wieczór i zasiadamy wspólnie do odświętnie przystrojonych stołów zapominamy 

o krzywdach, żalach i urazach, dzielimy się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy. 

Szanowni Państwo, w naszych codzienny kontaktach nierzadko zapominamy 

o życzliwości, uśmiechu, wzajemnym zrozumieniu. Jesteśmy zapędzeni 

i zapracowani, nie słuchamy się. 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia są doskonałym momentem abyśmy jak 

napisał ks. Jan Twardowski podali sobie ręce, uśmiechnęli się do siebie i przebaczyli.

Z tej okazji chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 
bożonarodzeniowe. Życzymy, aby nadchodzący rok niósł ze sobą szczęście, 
zadowolenie i satysfakcję zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 
Aby mieli Państwo duże pokłady sił do zwalczania pojawiających 
się problemów i zawsze widzieli na końcu drogi światełko nadziei. 

Życzymy, by w nadchodzącym nowym roku, życie stawiało na Państwa 
drodze samych dobrych, uczciwych ludzi, oszczędzając niepowodzeń, 
niemiłych niespodzianek. Wszyscy mamy marzenia i chcemy żeby się spełniały, 
dlatego życzymy Państwu spełnienia tych małych i większych, tych bardziej 
i mniej osiągalnych marzeń, bo to one nadają sens naszemu życiu.

Mamy nadzieję, iż zbliżający się czas Bożego Narodzenia spędzicie Państwo 
ze Swoimi najbliższymi, rodzinami, przyjaciółmi w cieple domowego ogniska, 
a nadchodzący Nowy Rok 2013 na wspaniałej szampańskiej zabawie.

Zarząd i Pracownicy 
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy
się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć
miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać
sobie ręce. Dlatego, żeby
uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie
przebaczać.

 ks. Jan Twardowski



 

Zagadnienia techniczne – prowadnice kablowe EFK
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Zasady budowy prowadnic 
kablowych – metodyka
Zmiany technologiczne, rozwój technik trans-

portu w zakresie przemieszczania układów 

automatyki spowodowały stworzenie nowego 

rozwiązania – ruchomych elementów osłaniają-

cych przewody / wiązki przewodów. Natchnie-

niem była obserwacja przyrody i jej dostosowa-

nie do zaistniałych warunków, elementy które 

dzięki mechatronice możemy dostosować.

Dynamika powstawania transportu mediów 

jakimi są sygnały sterujące czy poziomy zasila-

nia – to początek rozwiązań przenoszenia grup 

przewodów. Spotykamy je w najprostszych 

aplikacjach po skomplikowane rozwiązania wy-

stępujące w strefach zagrożonych wybuchem 

czy w warunkach czynnych chemicznie. 

Początki takich rozwiązań to systemy szpul 

i trzymaczy kablowych dla elementów rucho-

mych, kolejne to systemy podwieszane (tzw. 

„system firankowy”) po rozwiązania prowad-

nic a nawet spiral osłonowych. Trudno byłoby 

jednoznacznie określić datę początkową tych 

zmian jako że klasyfikacja jest tu najtrudniejsza, 

a do dziś nie znamy wszystkich. Wiele aplikacji 

do dziś dnia wykorzystuje te najstarsze metody, 

a to głównie dlatego, że są najprostsze i czę-

stotliwość ich pracy jest niewielka.

Jednak tam, gdzie istotne są powierzchnie – 

wysokości pracy, częstotliwość przesuwu czy 

w końcu metoda i niezawodność rozwiązań – 

tu polecamy rozważenie zmiany na prowadnicę 

kablową / łańcuch kablowy.

Dla celów ujednolicenia nazewnictwa, w ma-

teriałach HELUKABEL takie rozwiązania okre-

ślane są mianem „prowadnic kablowych” lub 

„prowadnicą”. 

W tym wydaniu naszego kwartalnika chcieliby-

śmy przybliżyć Państwu temat prowadnic ka-

blowych. Ponieważ jako producent kabli i prze-

wodów, w tym przewodów 6 klasy, giętkości  

oferujemy również prowadnice kablowe do 

tych przewodów. 

Szerzej zagadnienie prowadnic jak i bezpośred-

nio z tym związanych przewodów opisaliśmy 

w „Poradniku doboru i montażu” (wyd. 2012).

Uwaga dla bardziej dociekliwych: w charaktery-

stykach opisywanych przewodów, w tym dłu-

gości pracy, zauważycie Państwo różnice - są 

one wynikiem ciągłego doskonalenia produk-

tów opuszczających naszą linię produkcyjną. 

Aktualne dane zawarte są w opisach produk-

tów na kartach umieszczonych w wersji elek-

tronicznej katalogu: 

www.helukabel.pl/katalog/index.html

Metodyka doboru 
przewodów do pracy  
w prowadnicach kablowych
Prawidłowy dobór przewodów pracujących 

w aplikacjach z prowadnicami kablowymi spro-

wadza się w pierwszej kolejności do wyznacze-

nia przekroju żyły roboczej spełniających waru-

nek doboru przekroju przewodu ze względu na 

obciążalność prądową długotrwałą:

Podczas przepływu prądu elektrycznego 

w żyle przewodu następuje wydzielanie się 

ciepła zgodnie z prawem Joule’a-Lenza. Ciepło 

powstające w przewodzie powoduje wzrost 

jego temperatury i częściowo jest oddawane 

do otoczenia. Aby nie dopuścić do uszkodze-

nia bądź zniszczenia izolacji przewodu, jego 

temperatura nie może przekroczyć maksy-

malnej temperatury długotrwałej, dla której 

zachowany jest bilans cieplny między ciepłem 

wytworzonym w przewodzie, a oddanym do 

otoczenia. Warunek ten będzie spełniony 

w momencie gdy maksymalny prąd płynący 

w żyle IB będzie mniejszy od prądu dopusz-

czalnego długotrwale .

przy czym prąd IB wyznacza się w następujący 

sposób:

a) dla obwodów jednofazowych

b) dla obwodów trójfazowych

gdzie:

 – dopuszczalna długotrwała 

obciążalność prądowa dla danego 

typu i przekroju przewodu [A]

 – prąd obliczeniowy [A]

 – moc obliczeniowa [W]

 – napięcie fazowe

 – napięcie międzyfazowe [V]

 – współczynnik mocy,  

przyjmuje się 0,95

Kolejnym ważnym parametrem przewodów 

pracujących w prowadnicy kablowej jest mi-

nimalny promień gięcia przewodu . 

Minimalny promień gięcia przewodu jest to 

najmniejszy możliwy do uzyskania łuk nie po-

wodujący uszkodzenia izolacji przewodu i obli-

czany jest z następującego wzoru:

gdzie:

 – współczynnik dla połączeń dynamicznych 

charakterystyczny  

dla każdego przewodu

 –  średnica zewnętrzna przewodu

Powyższe wartości należy odczytać z karty ka-

talogowe przewodu przeznaczonego do pracy 

w prowadnicy kablowej.

Przykładowe obliczenia w „Poradniku”. 

Dobór prowadnic 
kablowych 
W celu właściwego doboru rozwiązania rucho-

mego połączenia prowadnicy kablowej wyko-

najmy kilka podstawowych analiz tego zagad-

nienia. Pamiętając o tym, iż zasada działania 

prowadnicy kablowej daje nam oszczędności 

względem tradycyjnej metody (np suwnicowe 

rozwiązania wiszącej grupy przewodów, tzw. 

„firanki”). Możemy je zebrać w kilku krokach:



 

krok 1
Określamy wymiary prowadnicy 
kablowej, a w tym długość pracy 
prowadnicy kablowej.

Długość toru pracy [m] określamy poprzez 

dane toru po jakim będzie poruszał się pro-

wadnik, oczekiwane prędkości pracy [m/min] 

i przyspieszenia [m/s2].

Dane te będą potrzebne do obliczenia 

długości prowadnicy kablowej oraz para-

metrów zmiennych dla wybranej aplikacji. 

Zazwyczaj te dane otrzymujemy ze specyfi-

kacji maszyny/urządzenia na której ma pra-

cować prowadnica. 

krok 2
Zbieramy informacje nt. potrzebnych 
przewodów i innych mediów jakie 
chcemy umieścić w prowadnicy.

Będą potrzebne do właściwego doboru 

przewodów i innych elementów mających 

konstrukcyjne obostrzenia co do maksy-

malnej drogi pracy w układzie ruchomym, 

a także ilość cykli zginania przewodu (patrz 

„Tabela wyboru przewodów dla łańcuchów 

kablowych” – kolumna cykle). 

Dzięki temu określimy stopień wypełnienia 

i ciężar (z karty produktu) dla projektowanej 

prowadnicy. Wynikiem tego będą równole-

gle parametry promienia gięcia [r] przewo-

du / węża i jego średnica ∅ [mm] 

krok 3
Długość samonośna a może układ 
ślizgowy. 

Zależność stopnia wypełnienia i ciężar kon-

strukcji zależy od doboru rodzaju prowadni-

cy kablowej i jego konstrukcji.

Krok 4
Podział wewnętrzny – separatory

W przypadku stosowania przewodów o du-

żych średnicach musimy uwzględnić ich 

ułożenie na krańcach okna prowadnicy ka-

blowej. Pamiętajmy jednak, iż ciężar w ogni-

wie musi być rozmieszczony równomiernie 

– co będzie gwarantowało sukces bezawaryj-

nej pracy układu. Przewody ułożone w pro-

wadniku nie mogą się plątać ani krzyżować. 

krok 5
Mocowanie – układ startowy

Znając parametry pracy, należy dobrać sys-

tem mocowania. W naszej ofercie występu-

ją dwa zasadnicze typy. 

 Wykonanie z tworzywa (PA lub ESD)

– wraz z konstrukcją startową do mocowa-

nia przewodów. Głównie w układzie płaskim. 

Często stosowanym rozwiązaniem jest 

uchwyt czołowy – dający także możliwość 

mocowania do płaszczyzn poziomych.

➋ Wykonanie metalowe – tutaj wykorzystu-

jemy mocowanie zbieżne lub rozbieżne, za-

leżnie od dalszego układu pracy prowadnicy 

jak przewodów.

krok 6
Środowisko pracy

Bardzo istotnym elementem składowym 

naszego wyboru jest środowisko pracy ca-

łej aplikacji. Zapylenie, wilgotność, obecność 

czynników chemicznych czy też zaistniałe 

strefy zagrożenia wybuchem – będą tymi 

warunkami, które mają decydujący wpływ 

na rodzaj materiału izolacji zewnętrznej 

przewodów oraz użytego tworzywa dla na-

szej prowadnicy.

Posiadając podstawową wiedzę związaną 

z doborem przewodów i prowadnic kablo-

wych jesteśmy w stanie określić elementy 

składowe układu.

Wzory obliczeniowe dla każdego typu pro-

wadnicy z rodziny EFK umieszczamy w po-

szczególnych kartach produktowych.

Kolejne zebrane informacje umożliwiają we-

ryfikację Państwa doboru oraz konstrukcję 

kodu produktowego.

podsumowanie
Zgodnie z misją HELUKABEL®, „Dzielimy 
się naszym doświadczeniem” – w tym 

też w zakresie projektowania i doboru 

systemów ruchomych będących w naszej 

ofercie produktowej. Zalecamy, aby koń-

cowej weryfikacji dokonał HELUKABEL®

– poprzez zespół specjalistów. Niezbędne 

będą informacje opisane powyżej, jed-

nak możemy je zebrać podając:

  Długość pracy prowadnicy kablowej,

  Prędkość przesuwu,

  Ciężar wypełnienia – lub specyfikację 

przewodów / węży zastosowanych,

  Promień gięcia – zależny od aplikacji 

(mechanicznie), dla przewodów wyni-

kać będzie z danych produktu,

  oczekiwana ilość cykli,

  Warunki środowiskowe pracy układu
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 PrZEwoDy Do ProwaDnic łańcuchowych (WyBrANE PoZyCJE)

jZ-hf
bardzo giętki, numerowany, metrowany,  

temp. pracy: połączenia ruchome od -5°C do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C  
do +80°C, liczba żył od 2 do 65, przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm²,  

droga przesuwu w prowadnicy przy ilości do 25 żył – 10 m, powyżej 25 żył – 5 m

jZ-hf-cy
bardzo giętki, numerowany, metrowany, ekran miedziany,  

temp. pracy: połączenia ruchome od -5°C do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C  
do +80°C, liczba żył od 2 do 65, przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm²,  

droga przesuwu w prowadnicy przy ilości do 25 żył – 10m, powyżej 25 żył – 5 m

purö-jZ-hf
bardzo giętki, numerowany, metrowany, temp. pracy: połączenia ruchome od -5°C 

do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C, liczba żył od 2 do 65,  
przekroje żył od 0,5 mm² do 95 mm², droga przesuwu w prowadnicy 15 m

purö-jZ-hf-ycp
bardzo giętki, numerowany, metrowany, ekran miedziany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -5°C do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C, liczba żył od 2 do 65, 
przekroje żył od 0,5 mm² do 95 mm², droga przesuwu w prowadnicy 15 m

multiflex® 512-pur
bardzo giętki, numerowany, metrowany, temp. pracy: połączenia ruchome od -40°C 

do+80°C, ułożenie na stałe od -30°C do +80°C, liczba żył od 2 do 65,  
przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm², droga przesuwu w prowadnicy 100 m

multiflex® 512-c-pur
bardzo giętki, numerowany, metrowany, ekran miedziany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -40°C do+80°C, ułożenie na stałe od -30°C do +80°C, liczba żył od 2 do 
65, przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm², droga przesuwu w prowadnicy 100 m

multispeed® 500-pvc
bardzo giętki, numerowany, metrowany, odporny na wielokrotne zginanie i skręcanie, 

temp. pracy: połączenia ruchome od -5°C do +80°C, ułożenie na stałe: od -50°C  
do +80°C, liczba żył: od 2 do 42, przekroje żył od 0,5 mm² do 2,5 mm²,  

droga przesuwu w prowadnicy 100 m

multispeed® 500-c-pvc
bardzo giętki, numerowany, metrowany, odporny na wielokrotne zginanie i skręcanie, 
ekran miedziany, temp. pracy: połączenia ruchome -5°C  +80°C, ułożenie na stałe: od 

-50°C do +80°C, liczba żył: od 2 do 42, przekroje żył od 0,5 mm² do 2,5 mm², droga 
przesuwu w prowadnicy 100 m

multispeed® 500-pur
bardzo giętki, numerowany, metrowany, odporny na wielokrotne zginanie i skręcanie, 

temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do +80°C, ułożenie na stałe: od -50°C  
do +80°C, liczba żył: od 2 do 42, przekroje żył od 0,5 mm² do 2,5 mm²,  

droga przesuwu w prowadnicy 450 m

multispeed® 500-c-pur
bardzo giętki, numerowany, metrowany, odporny na wielokrotne zginanie i skręcanie, 

ekran miedziany, temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do +80°C, ułożenie na 
stałe: od -50°C do +80°C, liczba żył: od 2 do 42, przekroje żył od 0,5 mm² do 2,5 mm², 

droga przesuwu w prowadnicy 450 m

multispeed® 500-tpe
bardzo giętki, numerowany, metrowany, odporny na wielokrotne zginanie i skręcanie, 

temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do +80°C, ułożenie na stałe: od -50°C  
do +80°C, liczba żył: od 2 do 42, przekroje żył od 0,5 mm² do 35 mm²,  

droga przesuwu w prowadnicy 450 m

multispeed® 500-c-tpe
bardzo giętki, numerowany, metrowany, odporny na wielokrotne zginanie i skręcanie, 

ekran miedziany, temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do +80°C, ułożenie na 
stałe: od -50°C do +80°C, liczba żył: od 2 do 25, przekroje żył od 0,5 mm² do 4 mm², 

droga przesuwu w prowadnicy 450 m

supertronic®-pvc
bardzo giętki, żyły kolorowe wg DIN 47100, metrowany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -5°C do +70°C, ułożenie na stałe: od -40°C do +70°C, liczba żył: od 2 do 
25, przekroje żył od 0,14 mm² do 0,34 mm², droga przesuwu w prowadnicy 5 m

supertronic®-c-pvc
bardzo giętki, żyły kolorowe wg DIN 47100, metrowany, ekran miedziany, temp. pracy: 

połączenia ruchome od -5°C do +70°C, ułożenie na stałe: od -40°C do +70°C, liczba żył:  
od 2 do 25, przekroje żył od 0,14 mm² do 0,34 mm², droga przesuwu w prowadnicy 5 m

supertronic®-purö
bardzo giętki, żyły kolorowe wg DIN 47100, metrowany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -5°C do +70°C, ułożenie na stałe: od -40°C do +70°C, liczba żył: od 2 do 
25, przekroje żył od 0,14 mm² do 0,34 mm², droga przesuwu w prowadnicy 5 m

supertronic®-c-purö
bardzo giętki, żyły kolorowe wg DIN 47100, metrowany, ekran miedziany, temp. 

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,  

droga przesuwu w prowadnicy 15 m
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 PrZEwoDy Do robotyKi (WyBrANE PoZyCJE)

super-paar-tronic-c-pur
bardzo giętki, parowany, żyły kolorowe wg DIN 47100, metrowany, ekran miedziany, 

temp. pracy: połączenia ruchome od -40°C do +70°C, ułożenie na stałe: od -50°C  
do +70°C, liczba par: od 2 do 14, przekroje żył od 0,25 mm² do 1 mm²,  

droga przesuwu w prowadnicy 30 m

kompospeed® 600/600-c
bardzo giętki, podwójna izolacja, 0,6/1 kV, dostępny również z ekranem miedzianym, 
temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do+90°C, ułożenie na stałe od -40°C do 

+100°C, liczba żył 1, przekroje żył od 6 mm² do 185 mm²,  
droga przesuwu w prowadnicy 100m

multispeed® 600-pur-j/-o
bardzo giętki, podwójna izolacja, 0,6/1 kV, temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C 

do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C do +90°C, liczba żył 1, przekroje żył od 6 mm²  
do 300 mm², żyła robocza w kolorze czarnym lub żółto –zielonym,  

droga przesuwu w prowadnicy 450 m

multispeed® 600-c-pur-j/-o
bardzo giętki, podwójna izolacja, 0,6/1 kV, ekran miedziany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -30°C do+80°C, ułożenie na stałe od -40°C do +90°C, liczba żył 1, 
przekroje żył od 6 mm² do 300 mm², żyła robocza w kolorze czarnym l 

ub żółto-zielonym, droga przesuwu w prowadnicy 450 m

topflex®-611-pur
bardzo giętki, numerowany, metrowany, 0,6/1 kV, temp. pracy: połączenia ruchome od 

-30°C do+80°C, ułożenie na stałe od -50°C do +90°C, liczba żył 4, przekroje żył od 1,5 
mm² do 120 mm², droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topflex®-611-c-pur
bardzo giętki, numerowany, metrowany, 0,6/1 kV, ekran miedziany, temp. pracy: 

połączenia ruchome od -30°C do+80°C, ułożenie na stałe od -50°C do +90°C, liczba żył 
4, przekroje żył od 1,5 mm² do 120 mm², droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topserv® 109
bardzo giętki, numerowany, 0,6/1 kV, ekran miedziany,  
temp. pracy: połączenia ruchome od -40°C do +80°C,  

ułożenie na stałe od -50°C do +90°C, liczba żył: 4,  
przekroje żył od 1,5 mm² do 70 mm²,  
droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topserv® 113
bardzo giętki, numerowany, 0,6/1 kV, ekran miedziany, para sterująca ekranowana, 

temp. pracy: połączenia ruchome od -40°C do +80°C, ułożenie na stałe od -50°C  
do +90°C, liczba żył: 4, liczba par sterujących: 1, przekroje żył roboczych od 0,5 mm² 

do 50 mm²,przekroje par sterujących: od 0,5 mm² do 1,5 mm²,  
droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topserv® 120
bardzo giętki, numerowany ekran miedziany, pary sterujące ekranowane, temp. 

pracy: połączenia ruchome od -40°C do+90°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C, 
liczba żył: 4, liczba par sterujących: 2 przekroje żył roboczych od 0,5 mm² do 50 

mm²,przekroje par sterujących: 1 mm², droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topserv® 121
bardzo giętki, numerowany,0,6/1 kV, ekran miedziany, pary sterujące ekranowane, temp. 

pracy: połączenia ruchome od -40°C do+80°C, ułożenie na stałe od -50°C do +90°C, 
liczba żył: 4, liczba par sterujących: 2 przekroje żył roboczych od 0,5 mm² do 50 mm², 

przekroje par sterujących: od 0,75 mm² do 2,5 mm², droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topgeber® 510
bardzo giętki, do enkoderów, żyły kolorowe, metrowany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -40°C do +80°C, ułożenie na stałe: od -50°C do +80°C, konstrukcja 
specjalna, droga przesuwu w prowadnicy 30 m

topgeber® 512 
bardzo giętki, do enkoderów, żyły kolorowe, metrowany, temp. pracy: połączenia 

ruchome od -20°C do +80°C, ułożenie na stałe: od -40°C do +80°C, konstrukcja 
specjalna, droga przesuwu w prowadnicy 30 m

roboflex 2001/2001-c – prZewody dla robotyki
bardzo giętki, odporny na skręcanie, żyły kolorowe wg DIN 47100 lub numerowane, 

spiralny ekran miedziany, metrowany, temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do 
+80°C, ułożenie na stałe od -40°C do +80°C, liczba żył: od 2 do 25, przekroje żył od 

0,25 mm² do 35 mm²

roboflex 150,…151,…152,…153 – prZewody dla robotyki
bardzo giętki, odporny na skręcanie, żyły kolorowe wg DIN 47100 lub numerowane, 

dostępny również w wersji ze spiralnym ekranem miedzianym, metrowany,  
temp. pracy: połączenia ruchome od -40°C do +80°C, konstrukcja specjalna

roboflex recycle  
prZewody dla robotyki oraZ prowadnic kablowych

bardzo giętki, odporny na skręcanie, żyły kolorowe wg DIN 47100 lub numerowane, 
dostępny również w wersji ze spiralnym ekranem miedzianym,  

zewnętrzna powłoka w kolorach: czarny, żółtym szarym,  
temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do +105°C, ułożenie na stałe od -40°C  

do +105°C, liczba żył: od 3 do 8, przekroje żył od 0,25 mm² do 0,75 mm²

roboflex recycle  
z zarobionymi końcówkami m12 lub m8

bardzo giętki, odporny na skręcanie, żyły kolorowe, końcówki męskie lub żeńskie, 
proste lub kątowe, standardowa długość przewodów: 1m, 1,5m, 3m, 5m, 10m,  

temp. pracy: połączenia ruchome od -30°C do+120°C, ułożenie na stałe od -40°C  
do +120°C, liczba żył: od 3 do 5, przekrój żyły roboczej 0,34 mm²
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Pamiętajmy aby zachować zasady opisane w pierwszym dziale Poradnika. 

W tym naczelną zasadę doboru luzu przewodów w ogniwie prowadnicy:  

10%, ale nie mniej niż 1,2 mm, nie pomijając grubości separatorów

ProwaDnicE - tabElE ZEbranE
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jestem Zainteresowany  
otrZymaniem oferty

KoD ProwaDnicy

0 0

Typ Wewnętrzny  
wymiar  
ogniwa

Promień  
gięcia

informację wyślij:  
FaX +48 46 858 01 17  
e-mail: osprzet@helukabel.pl

Nazwa firmy .......………....................................................................…………….

Imię i Nazwisko .....……….................................................................…………….

Adres ......................……….................................................................…………….

......................……….................................................................……………............

Telefon ...................……….................................................................…………….

e-mail ............................….................................................................…………….

Przypomnijmy raz jeszcze 
Dane o wielkościach mechanicznych i zdolności do pracy danego przewodu, czy 

grupy przewodów, są niezbędne do właściwego typowania prowadnicy.

Znając średnicę przewodów możemy dokonać wstępnego doboru typu prowad-

nicy kablowej. Wykonujemy symulację ułożenia przewodów wew. prowadnicy. 

Wynik określi nam max. powierzchnie potrzebne do pracy układu.

ty
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wyMiary wErSJa otwarta ParaMEtry

INNE  
Wewnętrzna 

wysokość
Wewnętrzna 

szerokość
Promień gięcia

Szczelina
Zamykany 

wew  
zakrętu

Zamykany 
zew

zakrętu

Droga pracy Prędkość Przyśpieszenie

od do od do [m] [m/s] [m/s²]

10.1 10 6 41 18 58 × 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0

14 14 16 40 25 75 × 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0

18.1
18 15 70 28 78

× 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0

18.2 × 3,0 * 5,0 * 5,0 *

25G 25 26 125 60 250 × 3,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0

3000 26 26 125 50 300 × 4,0 60,0 6,0 3,0 15,0 10,0

35 34 62 150 70 300 × 4.5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0

36G 36 62 125 80 200 × 4,0 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0

44 40 45 182 90 250 × 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0

52.2 52 45 546 100 350 × 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0

62.2 62 118 518 150 500 × 10,0 180,0 20,0 5,0 40,0 25,0

TYP Promień gięcia [mm]
WYMIARY OGNIW PROWADNIKA (wewnętrzny, zewnętrzny) [mm]

wew zew wew zew wew zew wew zew wew zew wew zew wew zew

10.1 18 28 38 48 58 * * 6 13 9 16 15 21 21 28 31 38 41 48 * *

14 * 25 38 48 75 * * * * * * 16 24 20 28 30 38 40 48 * *

18.1 * 25 38 48 78 * * * * * * 18 31 25 38 37 50 50 63 70 83

18.2 * 28 38 48 78 * * * * * * 18 31 25 38 37 50 50 63 70 83

25G 60 75 100 125 150 200 250 * * 26 44 37 55 62 80 87 105 101 119 125 143

3000 50 70 95 120 150 200 300 26 44 37 55 56 74 62 80 76 94 87 105 101 119

35 * 70 100 150 200 300 * * * 62 82 68 106 102 122 125 145 150 170 * *

36G * 80 100 125 150 200 * * * 62 82 86 106 102 122 125 145 * * * *

44 * 90 125 150 200 250 * 45 78 62 95 84 117 105 138 144 177 182 215 118-600 wew+33

52.2 100 150 200 250 300 350 * 45 77 62 94 71 103 84 116 96 128 107 139 121-600 wew+32

62.2 150 200 250 300 400 500 * 118 150 143 175 168 200 193 225 218 250 243 275 268-600 wew+32

Typ
Wew. wymiar 

ogniwa
Promień  

gięcia

KOD PROWADNICY (przykład) 0300 087 200 0 0 0 0

blokada w każdym ogniwie - bez skosu 0 0 Standard (PA)

blokada w każdym ogniwie - ze skosem 1 7 ESD (PA)

9 Wersja specjalna

Zatem kod zamówienia: 0300 087 200 0000

Kod zamówienia danego typu prowadnicy jest przedstawiony na każdej karcie 

produktu. Pierwsze pole – to typ prowadnicy EFK, szerokość prowadnicy, pro-

mień gięcia, wersja pracy (tu standardowo „0”*), rodzaj wykonania (materiał z ja-

kiego jest wykonany*).

Dla każdej prowadnicy przy typowaniu zamówienia – automatycznie do-
bieramy elementy początkowe właściwe dla danego typu prowadnicy.
 *) Zagadnienie do konsultacji z Działem osprzętu kablowego.



KabElMat – nowe rozwiązania w hEluKabEl®
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atraKcyJnE roZwiĄZania tEchnicZnE,  
atraKcyJnE ForMy EKonoMicZnE
Nowoczesne rozwiązania a zarazem proste 

w zastosowaniu - to nasza odpowiedź na 

Państwa pytania. Początek grudnia 2012 

w HELUKABEL® Polska to termin wdrożenia 

nowych rozwiązań w zakresie pomiaru, kon-

fekcjonowania elementów wspomagających 

codzienną sprzedaż przewodów jak i innych 

produktów dostarczanych na szpulach, bęb-

nach a nawet w tzw.zwojach (ringach). 

Stworzyliśmy nowe rozwiązania techniczne, 

jednocześnie proponując atrakcyjne pozio-

my cenowe. 

Poniżej charakterystyka produktów. Wszelkie 

zapytania ofertowe prosimy kierować do Dzia-

łu Handlowego – poprzez biura regionalne. 

 

Adresy biur :  

http://www.helukabel.pl/regiony

PrZEwiJarKi

MESSrol 1  
wersja manual / mobilna

Nowatorskie rozwiązanie 

Konstrukcyjne, dopasowane do 

potrzeb pomiaru magazynowego 

i konfekcji przewodów dla średnic 

do 30mm i promieniu gięcia 

przewodów od 150 mm.  

Max.średnica zwoju 600 mm

Max.obciążenie 25 kg

tiSchrol 2  
wersja manual / stacjonarna

Atrakcyjne rozwiązanie do pomiaru  

stacjonarnego. Wyjmowany układ pomiarowy 

daje możliwość pomiaru przewodów po za 

miejscem montażu podstawy.  

Dla średnic do 30 mm i promieniu gięcia  

przewodów od 150 mm.  

Max.średnica zwoju 600 mm.  

Max.obciążenie 25 kg

Dla szybszego przewinięcia z bębnów i szpul – zalecamy stosowanie podstaw stałych lub mobilnych ( na kółkach – jak na zdjęciu powyżej).  

Proponujemy stabilne, wytrzymałe przy małej masie własnej podstawy bębnowe.

PoDStawy bĘbnowE wÓZEK bĘbnowy

troMboi 500
Śred. szpuli 150-700 mm

Waga szpuli do 140 kg

Waga podstawy 8 kg

troMboi 800
Śred. szpuli 400-1000 m

Waga szpuli do 500 kg

Waga podstawy 21 kg

troMboi 2003
Śred. szpuli 500-1800 mm

Waga szpuli do 1500 kg

Waga podstawy 5,1 kg (para)

rinGo 750
H=750 mm, Ø 350 mm

Waga szpuli do 30 kg

Waga podstawy 8,5 kg

troMcar 1250
Przeznaczony do transportu 

ręcznego szpul i bębnów o śred. 

do 1250 mm i wadze do 700 kg

PoMiar rEGał warSZtatowy
Uzupełnieniem oferty są układy pomiaru 

bezpośredniego takie jak:
laGboi S

To prosty regał warsztatowy dedykowany do magazynowania 

bębnów i szpul. Dostępny również w wersji mobilnej.

Nośność regału:

• Stacjonarnie: 3000 kg

• Wersja mobilna max. 2200 kg

regał daje możliwość przechowywania szpul w konfiguracji: 

• 8 x Ø 600mm lub 

• 6 x Ø 800mm lub 

• 4 x Ø 1000mm

W skład regału wchodzą podzespoły:

• rama stacjonarna, ew.dodatkowe kółka umożliwiające 

przemieszczania regału

• 4, 6 lub 8 szt osi montażowych – dobieranych zależnie od 

przewidywanych max. obciążeń. 

Max średnica szpul: 1000 mm

MESSboi 10 

MESSboi M-30/012
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naszą firmę, jej historię tworzą ludzie oraz ich doświadczenia. 
Dzięki ich wiedzy, zaangażowaniu, kreatywności oraz kompe-
tencji powstaje obraz naszego przedsiębiorstwa.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy rok, to doskonała 

okazja, aby na łamach naszego kwartalnika zaprezentować Państwu na-

szą kadrę pracowniczą. W bieżącym wydaniu chcieliśmy zapoczątkować 

cykl prezentacji poszczególnych działów w naszej firmie, mając nadzieję, 

iż przyczynią się one do lepszego kontaktu z Państwem oraz wzmocnie-

nia relacji nie tylko na płaszczyźnie zawodowej ale także osobistej.

DZiał loGiStyKi i rEaliZacJi ZaMÓwiEń oraz DZiał MaGaZynu
od tych działów , rozpoczynamy naszą podróż po mapie organizacyjnej 

firmy HELUKABEL Polska

Pracownicy Magazynu
Zespół młodych, silnych i prężnych mężczyzn, 

zawsze chętnych do pracy. Wiedza i doświadczenie 

jakim dysponują pozwala na szybką i sprawną 

obsługę nawet najbardziej skomplikowanych 

zleceń. Nie ma zadań, których by się nie podjęli, 

nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Na czele 

zespołu stoją dwaj Brygadziści dbający o porządek 

i bezpieczeństwo pracy.

administracja (Magazynowa)
Fachowość, rzetelność oraz skrupulatność to cechy 

kolegów dbających o prawidłowe funkcjonowanie 

magazynowej administracji. odpowiedzialni 

za wszystkie przyjęcia, wysyłki, transport oraz 

weryfikację poprawności dostaw dbają o zgodność 

towarów i dokumentów przychodzących do 

Magazynu HELUKABEL Polska.

pierwszy plan: Sławek Wesołowski, 

dalej Witold Założyński

Dział realizacji Zamówień i logistyki
Tworzą go urocze, elokwentne i inteligentne Panie, 

których najważniejszym zadaniem jest kompleksowa 

obsługa klientów od strony składanych zamówień 

i ich realizacji. Wykorzystując najnowocześniejsze 

rozwiązania informatyczne nadzorują poprawność 

przebiegu procesu sprzedaży poprzez kontakt 

telefoniczny i mailowy zarówno z klientami, jak 

również oddziałami HELUKABEL Polska.

od lewej: Anna Karasiewicz, 

Agnieszka Sujka, Karolina Legięcka

Kierownik Działu logistyki i Magazynu
Marcin Kluczyński
Surowy, stanowczy i wymagający, tak 

w skrócie można opisać cechy kierownika 

Działu logistyki i magazynu HELUKABEL 

Polska. Silną ręką prowadzi zespoły, 

biorąc zarazem pełną odpowiedzialność 

za prawidłowe wypełnianie przez nich 

powierzonych zadań. Utrzymuje najwyższe 

standardy pracy dając przy okazji możliwości 

rozwoju i samodoskonalenia podległym 

pracownikom.

KLIENT

od lewej z przodu: radosław Kubiak, Sławek Kozłowski,Sebastian Pająk, 

Hubert Baka, z tyłu od lewej: Grzegorz Majchrzak, Mariusz Malinkiewicz,  

Grzegorz Wiejecki, Łukasz Chyła i na końcu z tyłu – Łukasz Biernat
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poznaj naszych pracowników


