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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 drygt tjugo länder 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: 40 000 m2

● Standardsortiment: 33 000 produkter

● Centrallager i Hemmingen: 160 000 m2

● Lager i Berlin: 5 000 m2 inomhus, 50 000 m2 utomhus
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Generell specialist, det låter som en självmotsägelse 

men det är en klockren beskrivning av Helukabel, en av 

världens ledande och mest innovativa tillverkare av alla 

slags ledningar och kablar med tillbehör.

 Vårt sortiment av standardprodukter omfattar över 

33 000 artiklar som tillgodoser alla upptänkliga tekniska 

behov, oavsett samhällssektor och bransch: infrastruktur, 

industri, data/nätverk/buss, media, vindkraft mm. 

 Det heltäckande sortimentet är skäl nummer ett att 

anlita Helukabel. Det andra skälet är produkternas 

höga kvalitet. Våra tillverkningsanläggningar i Tyskland 

använder endast de senaste materialen och produktions-

metoderna i självklar linje med gällande internationella 

normer. Och för att säkerställa kvaliteten kontrolleras 

produkterna av ledande oberoende testinstitut.

Vår kanske populäraste produkt har inget artikelnummer 

– det är vår höga servicenivå med snabba leveranser. 

 Helukabel har byggt Europas största och modernaste 

distributionscentral för kablar och ledningar. Lejonparten 

av våra 33 000 produkter hanteras i ett 160 000 kvadrat-

meter stort lager i Hemmingen utanför Stuttgart. Tack 

vare det högteknologiska hanteringssystemet kan vi 

dagligen packa tusentals just in time-order för leverans 

till kunder runt hela världen. Och från vårt centrallager i 

Berlin skickar vi infrastrukturkablar direkt till våra kunders 

byggarbetsplatser var som helst på jordklotet.

 Varje hanterad beställning på Helukabel – stor eller 

liten – styrs av samma villkorslösa princip: Vår uppgift är 

att alltid leverera rätt produkt till rätt kvalitet och i rätt tid. 

Målet är att överträffa våra kunders förväntningar.

STANDARDKABLAR SPECIALKABLAR SERVICE & LOGISTIK FORSKNING & UTVECKLING

Det moderna samhällets blodomlopp och nervsystem 

utgörs av ledningar och kablar designade för tusentals 

specialuppgifter inom alla sektorer och branscher.  

 Arbetet att utveckla dessa produkter går aldrig i mål 

här på Helukabel utan pågår oförtrutet. Vårt huvudfokus 

ligger på kablar för rörlig installation med hög vertikal 

integration och vi utvecklar hållbara produkter som klarar 

de mest extrema förhållanden, som till exempel kemisk 

och mekanisk stress kombinerat med liten böjradie och 

ett stort antal böjningscykler.

 Nya kabelprodukter underkastas krävande test i vårt 

moderna laboratorium för att garantera att de klarar 

sin uppgift ute i verkligheten. Väl i standardsortimentet 

upprätthålls produkternas kvalitet med slumpmässiga 

kontroller under produktionen.

 

Varje gång en standardkabel inte svarar mot kundens 

önskemål får vi på Helukabel möjlighet att visa vår fulla 

innovativa kompetens genom att skräddarsy en produkt 

enligt kundens tekniska kravspecifikation. Det gäller 

oftast kablar anpassade för extrema förhållanden, som 

till exempel temperatur, böjningscykel, vridningsförmåga, 

lindningsegenskap eller kemikalieresistens.

 I många av dessa specialanpassade kablar används 

olika mantlingstekniker, hybridsammansättningar, kom-

binationer av ledartvärsnitt och dragavlastare från Kevlar 

samt runda eller platta stålförstärkningar.

 Allmänt kan sägas om Helukabels specialprodukter 

att vi har erövrat rollen som innovationsledande inom 

flera kvalificerade sektorer, såsom industriell automation, 

datateknik och förnybar energi (sol- och vindkraft). 

- Har ni...   - Ja, det har vi
ALLT FRÅN STANDARD TILL SKRÄDDARSYTT FÖR SNABBA LEVERANSER


