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Gecertificeerde UL Style Temperatuur upgrade 
 
HELUKABEL Servo- en feedbackkabels voldoen aan 90°C UL Style • 

Temperatuurstabiliteit van meer dan 30.000 uur bevestigd 

 

(Budel, 1 november 2017)   HELUKABEL introduceert haar hogere temperatuur servo- en 

feedbackkabels op de Elektro Vakbeurs in Hardenberg, op standnummer 453 in hal 4. 

HELUKABEL verbetert haar hele TOPSERV en TOPGEBER productpakket van 80°C naar 90°C 

UL styles en is daarmee de eerste fabrikant in Europa. 

 

Op dit moment is 80°C UL style de standaard. Uit technisch oogpunt is er veel voordeel te 

behalen met een hogere temperatuur bestendigheid bij motoraansluitingen in motorkasten of 

kleinere omgevingen, waarbij de temperatuur vaak de 80°C overstijgt. “Een hogere 

temperatuur bestendigheid zorgt voor een langere levensduur”, legt Thomas Pikkemaat, 

business manager bij de Windsbach productielocatie en Drive technology product manager 

van HELUKABEL, uit. 

Na uitgebreid testen kan HELUKABEL bevestigen dat de temperatuur bestendigheid tot 90°C 

meer dan 30.000 uur stand gehouden heeft. 

 

“In de afgelopen jaren hebben we onze materialen en productiemethoden geoptimaliseerd”, 

aldus Pikkemaat. “Tegenwoordig gebruiken we speciaal polypropyleen (PP) materiaal voor de 

aderisolatie, dat temperaturen tot 110°C kan weerstaan.” Voor de servo- en feedbackkabel 

buitenmantels gebruikt HELUKABEL PVC en PUR materiaal. Polyurethaan (PUR) heeft veel 

voordelen in dynamische sleepketting (drag chain) toepassingen, waar continue buigbaarheid 

en hoge slijtvastheid van het grootste belang zijn. 

 

HELUKABEL’s TOPSERV en TOPGEBER productpakket zijn vanaf december beschikbaar in 

90°C UL style. De overgang van 80°C naar 90°C zal automatisch verlopen. Behalve een andere 

mantelopdruk zijn er geen technische veranderingen, aangezien HELUKABEL al jaren 

succesvol polypropyleen toepast in haar kabels. 
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Legenda: 

HELUKABEL eerste Europese fabrikant met 

compleet pakket 90°C UL style servo- en 

feedback kabels. 


