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Firma HELuKaBEL polska sp. z o.o. powstała w 2000 r. Jest od-
działem niemieckiego przedsiębiorstwa, działającego blisko 35 lat. 
Specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji kabli, przewodów oraz 
osprzętu kablowego dla wszystkich branż i wszelkich zastosowań. 

KABLE i przEwodY
Standardowy zakres produkcji kabli i przewodów dla wielu zastosowań obej-
muje ponad 33 000 produktów dostępnych z magazynu. Są odporne na czyn-
niki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, czy promieniowanie.

 � przewody sterownicze
Przewody te są nieodzownym elementem systemu 
umożliwiającego bezkonfliktowy przepływ danych, jak 
też zasilania. Możemy zaoferować Państwu większość 
z tych przewodów do użytkowania w wielu gałęziach 
przemysłu. 

Katalog kable i przewody – rozdział A

 � przewody do serwonapędów
Przewody te mogą mieć różne przekroje i dedykowaną 
konstrukcję żył, z przyczyn technicznych, specyficznych 
dla danej aplikacji wykorzystywane są wybrane mate-
riały izolacyjne powłoki, budowa i sposób ekranowania. 

Katalog kable i przewody – rozdział D

 � przewody do przesyłu danych
Nasi klienci z szerokiej oferty mogą wybrać przewody 
do przesyłu danych. W zależności od wymaganych 
aplikacji, solidności, elastyczności wykonania, niezbęd-
nym może okazać się użycie odpowiedniego ekrano-
wania. W takich przypadkach dysponujemy pełnym  
i rzetelnym doradztwem technicznym. 

Katalog kable i przewody – rozdział B

 � przewody do sieci Bus • Światłowody
Szybki dostęp do informacji ma szczególne znaczenie dla 
przemysłu i organizacji biur, których sukces ekonomicz-
ny pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem i dyspo-
nowaniem danymi. Dobrze rozbudowane drogi informa-
cji i infrastruktura oznaczają przewagę nad konkurencją. 
Warunkiem wymiany informacji jest fizycznie połączenie
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systemów kabli do transmisji danych. Firma HELUKABEL® 
dostarcza odpowiednie kable do wszystkich popularnych 
systemów BUS: ASI, CAN, DeviceNet, EIB, INTERBUS, 
PROFIBUS.

Katalog kable i przewody – rozdział R

 �  przewody odporne na działanie  
wysokich temperatur

W przypadku wysokich i niskich temperatur oraz ich 
częstych zmian, należy używać specjalnych izolacji żył  
i przewodów. Oferujemy Państwu przewody, których za-
stosowanie nieodzowne jest w hutach, stalowniach, od-
lewniach oraz cementowniach. Są one używane również 
w przemyśle samolotowym i stoczniowym, cegielniach, 
urządzeniach kuchennych, pomiarowych i w wielu innych 
dziedzinach. Oferujemy przewody odporne na działanie 
temperatury w zakresie od  -190°C do +1200°C.

Katalog kable i przewody – rozdział E

 � przewody tItaNEX® i tItaNEX® prEMIuM
Przewody te mogą być stosowane w warunkach przemy-
słowych (olejoodporność) oraz wszędzie tam gdzie wy-
magana jest odporność na działanie wody. W przypadku 
przewodów TITANEX® PREMIUM możliwość ciągłego 
zanurzenia w wodzie do głębokości 10 m.

Katalog kable i przewody – rozdział I

 � Kable energetyczne
Kable do układania bezpośrednio w ziemi lub w betonie 
oraz wewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych, mo-
krych lub wilgotnych oraz wszędzie tam, gdzie występuje 
zróżnicowane  ryzyko wystąpienia szkód mechanicznych.

 � Kable bezpieczeństwa
Stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest szczegól-
ne zabezpieczenie przeciwpożarowe, m.in. w budynkach 
użyteczności publicznej. 

 � Kable średniego napięcia
Izolacja wykonana z XLPE w sieciach średniego napięcia 
wyróżnia się bardzo dobrymi elektrycznymi, mechanicz-
nymi i termicznymi właściwościami.

Katalog kable i przewody – rozdział Q



osprzęt KaBLoWY
Uzupełnieniem oferty handlowej w zakresie przewodów i kabli jest szeroki 
wybór osprzętu kablowego zgodny z aktualnymi wytycznymi i normami.
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 �  Dławiki kablowe: z tworzyw, metalowe,  
do zastosowań specjalnych,  
do kabli ekranowych,  
do stref zagrożonych wybuchem

Zadaniem ich jest trwałe i stabilne połączenie kabli lub 
przewodów z obudową. Wykorzystywane są do urzą-
dzeń i maszyn, pulpitów sterowniczych. Przy doborze 
korzystamy z wyznaczonych parametrów pracy:
- stopnia szczelności wyrażanym wartością IP,
- temperaturą pracy,
- materiałem z jakiego jest wykonany,
- odpornością środowiskową.

Katalog Osprzęt kablowy – rozdział A 

 � złącza wielopinowe - HELutEC®

Okrągłe złącza dedykowane dla połączeń w automa-
tyce. Istnieje możliwość prefabrykacji. Pełna konfi-
guracja i dobór.

Katalog Osprzęt kablowy – rozdział K 

 � prowadnice kablowe
Ich głównym zadaniem jest prowadzenie przewodu 
lub grupy przewodów po określonym torze pracy.  
W prowadnicach typu EFK możemy równolegle pro-
wadzić instalacje elektryczne, sprężonego powietrza 
lub cieczy. Spotykamy takie rozwiązania w transpor-
cie poziomym jak i pionowym, a także w robotyce.

Katalog Osprzęt kablowy – rozdział D

 � systemy ochrony przewodów i kabli
Jest to kompleksowa oferta produktowa, pozwa-
lająca na pełną lub częściową osłonę instalacji, 
zgodnie z potrzebami użytkownika.

Katalog Osprzęt kablowy – rozdział B i C

pozostałe w ofercie osprzęt kablowy:
 � Materiały izolacyjne i rury termokurczliwe
 � Narzędzia



    Zapraszamy do kontaktu z naszymi
    Przedstawicielami Techniczno-Handlowymi

    Spełniamy wymagania normy ISO 9001:2008

 � KABELMAT®

Produkty marki KABELMAT® to kompletna oferta handlowa syste-
mów przewijania, pomiaru, przechowywania, konfekcjonowania ka-
bli i przewodów. Urządzenia te pozwalają na automatyzację prac 
związanych z przewijaniem, krążkowaniem oraz nawijaniem ka-
bli i przewodów. Oferta KABELMAT® obejmuje również wyposaże-
nie magazynowe, które rozwiązuje problemy w zakresie ekspozycji  
i przechowywania produktów nawiniętych na szpule i bębny. 

Dlaczego HELUKABEL Polska?

* Obecnie jesteśmy największym i najnowocześniejszym  

poza terenem Niemiec oddziałem HELUKABEL® na świecie

* Posiadamy, stałą kadrę menadżerską, rozpoznawalną markę,  

bardzo dobre zaplecze logistyczno-magazynowe, rozbudowaną  

sieć dystrybucyjną

* Jesteśmy otwarci na nowe technologie

* Klienci cenią nas za fachowe indywidualne podejście i profesjonalne 

doradztwo w zakresie doboru odpowiednich produktów

* Od wielu lat inwestujemy w szkolenia wewnętrzne dla pracowników 

firmy, hurtowni, projektantów, inżynierów i instalatorów
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Centrala HELUKABEL Polska

realizacja zamówień z magazynu w polsce w ciągu 24 h.

gdYNiA
ul. Hutnicza 3, budynek B1 
81-212 Gdynia
tel. +48 58 733 01 45  
fax +48 46 858 01 18 

BIELsKo-BIaŁa 
ul. Montażowa 7 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 33 821 12 96 
fax  +48 46 858 01 18

pozNaŃ 
ul. Jawornicka 8 
60-161 Poznań 
tel. +48 61 868 95 91 
fax +48 46 858 01 18 

WroCŁaW 
ul Siostrzana 4/1 
53-029 Wrocław 
tel. +48 71 348 33 03 
fax  +48 46 858 01 18

Biura regionalne:

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
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