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HELUKABEL I SIFFROR

Helukabel grundades 1978 och är i dag en av världens 

ledande och mest innovativa tillverkare av ledningar och 

kablar till i stort sett alla industriella branscher. Huvud-

kontoret ligger i Tyskland med tillhörande anläggningar 

för produktion och distribution, och dotterbolagen åter-

finns i 28 länder (2018) fördelade över alla världsdelar. 

Verksamheten i Sverige startade år 1990. 

PRODUKTIONSDATA

● Kablar och ledningar från 0,05 till 1 000 mm2

● Årlig produktionskapacitet: 1 miljon km

● Produktionsyta: 50 000 m2

● Standardsortiment: 33 000 produkter

● Centrallager i Hemmingen: 160 000 m2

● Lager i Berlin: 5 000 m2 inomhus, 50 000 m2 utomhus

● Lager i Stockholm: 2 500 produkter, 1 300 pallplatser
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Industrikablarna Topflex, Topserv och Topgeber för 

motor/servo/feedback representerar några av Helukabel 

Sveriges mest uppskattade produktslag.

 Detta kvalitetssortiment är resultatet av ett fortlöpande 

forsknings- och utvecklingsarbete hos Helukabel för att 

alltid kunna erbjuda den bästa lösningen på varje kunds 

kabelbehov. Ett konkret exempel: UL-normen för servo- 

och feedbackkablar är 80 °C. Problemet är att motor-

miljöer ofta utsätter kablarna för högre temperaturer. 

Marknadsnormen svarar alltså inte mot verklighetens 

krav. Det gör däremot Topserv- och Topgeberserierna 

som nyligen uppgraderats från 80 °C till 90 °C. 

 Fördelarna är uppenbara. Högre värmebeständighet 

hos kablarna innebär fler tillämpningar, längre livslängd 

och ytterst förbättrad ekonomi. 

HALOGENFRIA CERTIFIERADE MOTOR, SERVO & FEEDBACK AUTOMATION

Kontrollkablar för automation inom processsindustrin 

(livsmedel, pappersbruk, stålverk, förpackning osv) är en 

av Helukabel Sveriges viktigaste produktgrupper.

 Det avgörande här är att våra högkvalitativa kablar 

och tillbehör (släpkedjor, förskruvningar, kontakter mm) 

garanterar hållbara och absolut tillförlitliga system som 

klarar av den automatiserade tillverkningens höga meka-

niska påfrestningar och repetitiva rörelser.

 Nämnas bör också att våra förmonterade servomotor- 

och givarkablar till de ledande tillverkarna av drivsystem 

erbjuder ett ekonomiskt alternativ till kablar i släpkedjor.

 Lägg till detta det avgörande skälet att alltid välja 

Helukabel framför marknadens övriga kabelleverantörer: 

Vi har det multinationella företagets resurser och det 

lokala företagets personliga bemötande. 

CE-certifiering är ett europeiskt krav som inte erkänns 

i länder utanför vår handelsregion. Ska man till exempel 

sälja produkter i USA gäller amerikanska föreskrifter och 

standarder såsom UL och CSA. 

 Förkortningen UL står för Underwriters Laboratories 

och är ett globalt oberoende certifieringsinstitut som 

tar fram säkerhetsstandarder med krav för i synnerhet 

elektriska enheter och komponenter. Och CSA betyder 

Canadian Standards Association och är Kanadas mot-

svarande institut. Deras elektriska säkerhetsstandarder 

påminner ofta om de amerikanska kraven.

 Helukabel Sverige har ett omfattande sortiment av 

kontrollkablar som är certifierade för de flesta branscher 

och länder jorden runt. De är en av fördelarna med att 

vara en global kabelleverantör.

ALLA SLAGS KONTROLLKABLAR – FRÅN STANDARD TILL SKRÄDDARSYTT

Halogenfria kablar, som är en av Helukabel Sveriges 

mest efterfrågade produktkategorier, håller på att helt 

ersätta PVC-kablar. De är i dag lika mjuka och flexibla att 

montera som de traditionella kablarna samtidigt som de 

har betydande fördelar, hälsomässigt och ekonomiskt.

 När halogenfri plast brinner utvecklas nämligen inte 

den svarta, giftiga rök som är farlig att inandas och som 

försvårar utrymning av lokalen på grund av dålig sikt. 

Dessutom skadas inte heller elektronik och maskiner av 

den saltsyra som bildas när PVC-röken blandas med 

vatten. Därför har halogenfria kablar blivit det självklara 

valet i nya offentliga byggnader och industrier.

 Helukabel har tagit fram ett heltäckande sortiment av 

lättmonterade halogenfria kontrollkablar för alla behov

– kablar som befrämjar hälsa, ekonomi och miljö. 

- Har ni...   - Ja, det har vi


