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المركز اللوجستي 
تعريف جديد للوجيستك في مجال الكوابل

كابالت البنية التحتية – من مخزن برلين
خدمات فردية باوقات تسليم قصيرة

• 40500 مكان صف للباليتات 
• بكرات حتى قطر 1,4 م 

• 1500كغ كحد أقصى

• 670 مكان للصف
• بكرات يصل قطرها الى 2,2م

• 4000  كغ كحد أقصى

• 35900 موقع للتخزين في مخزن القطع الصغيرة
• اإلستطاعة القصوى 1000 وعاء في الساعة.

• 11,000 بكرة كبل في المستودعات
• القدرة على التعامل مع بكرات  حتى قطر2,80  م ووزن 10 طن.

• 10 اجهزة لف على البكرة 

تمتلك HELUKABEL® أكبر وأحدث مركز  لتوزيع الكوابل  وأسالك اإلتصال في أوروبا  حيث يتم تخزين معظم المنتجات 
والبالغ عددها 33,000 في منطقة مخصصة للتخزين تبلغ مساحتها 60.000 1 متر مربع في هيمنغن بالقرب من شتوتغارت. 
من خالل تطبيق أحدث تقنيات النقل والتوجيه ويتم في مركز اللوجيستك يومياً تجهيز آالف الطلبيات وإرسالها إلى كافة أنحاء 

العالم.

من مخزن برلين تدير HELUKABEL® موقع  المستودع المركزي لكوابل الجهد االرضي والمتوسط باالضافة الى كوابل البنية 
التحتية االخرى. تتيح لنا مساحات التخزين الداخلية البالغة 5,000 متر مربع ومساحات التخزين الخارجية البالغة 50,000 متر 

مربع سرعة  توفير الكابالت من 30-1 كيلو فولت  لمواقع البناء ومواقع المشاريع الرئيسية .تعد آالت القطع الثقيلة المسجلة والتي 
تدعم وزن يصل الى 10 طن االكبر من نوعها في المانيا .

مركز الباليتات  األوروبية : مخزن الحموالت الثقيلة: مخزن القطع الصغيرة اآللي:

مخزننا في برلين في أرقام:

• قص الكوابل باحدث المعدات لقطر 1.2 متر مربع 
• من الممكن التسليم خالل 24 ساعة داخل ألمانيا 



• 40.000 متر مربع مرفق انتاج 
• 23 جهاز بثق 

• 19 آلة تصنيع أسالك 
• 50  آلة تجديل

• برج فحص كابالت طاقة الرياح 
• منشأة فحص معدات سالسل السحب باالطوال االتية : 1 م، 3 م، 5 م، 6 م، 18 م، 20 م، 40 م  

• منشأة فحص الحرائق
• منشاة فحص االحتكاك 

• منشأة فحص الثني و االلتواء

االنتاج 
متخصصون في صناعة الكالبالت المتطورة 

البحث والتطوير  
كوابل وأسالك اتصال مصنوعة في ألمانيا

نقوم سنويا في معملين بالتصنيع وفقا الحدث طرق االنتاج حيث تتوافر لدينا قدرات عالية  على انتاج ما يقارب  1000000  
كيلومتر موصل  ، وهو ما يكفي للدوران حول العالم 25 مرة.حيث يشرف على هذا العمل اكثر من 300 عامل متخصص في 

صناعة كابالت قياسية عالية الجودة. من خالل استخدام أحدث مواد التصنيع والعمل المشترك مع معاهد الفحص العالمية  لنكون 
صانعي اإلبتكار في مجاالت األتمتة والتقنية البيانية وتقنية نظم األبنية والطاقات القابلة للتجديد.

نقدم افضل الحلول المخصصة لخدمة الزبائن حيث يتم التركيز على الكابالت المرنة للتطبيقات المتنوعة. ونعمل على تطوير كابالت 
استثنائية متينة يمكنها العمل ضمن ظروف التشغيل الصعبة مثل االجهاد الكيميائي والميكانيكي مع صغر قطر الثني ودورات انحناء عالية 

.ويتم اختبار المنتجات الجديدة في احدث مراكز االختبار لضمان مالئمتها لالستخدام اليومي ومستوى االنتاج .

إنتاجنا في أرقام:

مرافق االختبار والفحص:

• كوابل وأسالك اتصال  يترواح طولها بين  0,05 حتى 1000 مم مربع 
 UL, CSA, HAR, CCC, Germanischer Lloyd, TÜV, : المعايير الدولية   •

EAC, او بحسب مواصفات العمالء  



الكوابل واسالك االتصال الصناعية
البرنامج القياسي الواسع للكابالت وأسالك اإلتصال لتطبيقات عديدة وتقريباً لكل تطبيق

كوابل واسالك اتصال البنية التحتية
يتم ايصالها من المخزن مباشرة الى مناطق عمل الزبون بالوقت والمكان المناسب.

• كابالت التحكم المرنة .
• كوابل بيانات وكوابل كومبيوتر 
• اسالك اتصال مقاومة للحرارة 

• اسالك اتصال  معتمدة دوليا 
• كوابل محورية

• أسالك اتصال مسطحة
 •  كوابل الموتورات و المحرك وكوابل

 التغذية المرتدة 
• اسالك اتصال سالسل السحب 

• كوابل الروبوت
• جميع احوال  الطقس واسالك اتصال مطاطية

• اسالك اتصال مقاومة للماء
• موصالت فردية.

تزود HELUKABEL® كوابل وأسالك اتصال لكل المجاالت واإلستخدامات يتيح لنا برنامجنا التخزيني الواسع بأكثر من 
33,000 منتج لتلبية احتياجاتكم باوقات تسليم قصيرة من مركزنا اللوجستي الجديد عبر استخدام احدث تقنيات النقل والتوجيه.

تعد HELUKABEL® المورد الدولي السالك وكوابل البنية التحتية.حيث نزود عمالئنا في الداخل والخارج بكابالت الطاقة 
والجهد المتوسط واسالك اتصال البنية التحتية من مخزننا المركزي في برلين .

لدينا مجموعة واسعة من المنتجات القياسية المتوفرة من المخزون يغطي معظم ما تحتاج إليه،بما فيها:

يتالف برنامجنا القياسي من :

للمزيد من المعلومات ، اسأل عن كتالوجنا 

• اسالك اتصال للتركيب
• اسالك اتصال هاتفية

• كوابل إبالغ عن الحرائق

• كوابل نقل الطاقة
• كوابل الحماية                                                          

• كوابل الطاقة المتوسطة الجهد
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تقنية وسائل االعالم
توفر HELULIGHT®  و HELUSOUND® مجموعة منتجات مخصصة لوسائل االعالم والتكنولوجيا 

AES/EBU كوابل الصوت وفقا ل •
DMX أسالك اتصال •

• أسالك اتصال دائرية ومتعددة االذرع
• كوابل المعدات 

 اثبتت كوابلنا منذ سنوات اداء مثالي لمنصات المسارح والموسيقى الرائدة في اوروبا ،وتستخدم ايضا في استديوهات التلفزة 
والراديو وكذلك في اجهزة بث االحداث الكبيرة مثل بطوالت العالم لكرة القدم .وتشمل كوابل تقنيات وسائل االعالم  اسالك 

اتصال لمناطق داخل االبنية وخارجها وتضمن جودة نقل عالية في التركيب الثابت أو في االستخدام المتحرك.

للمزيد من المعلومات اطلب 
كتالوجنا 

يتضمن برنامجنا الشامل :

تقنية البيانات، الشبكات وأسالك النقل
تلقي العالمات التجارية التالية  HELUCOM® و HELUKAT® الضوء على الكابالت المستخدمة في 

مشروع شبكة البنية التحتية.

• كابالت  االلياف الضوئية 
• خزن انظمة الشبكات .                                         

• انظمة ربط وتقنيات قياس.
• ملحقات فعالة .

توفر HELUKABEL® مجموعة كاملة من كابالت البيانات والشبكات وأسالك النقل حيث نوفر للعمالء التحليل و التخطيط , 
الكوابل وملحقاتها والتركيب والتشغيل وكل هذا من مصدر واحد.

تغطي منتجاتنا القطاعات التالية :

 اطلب الكتالوج عبر صفحة االنترنت االنترنت
/www.helukabel.com/ae/services 

publication-order/publication-order-form.html

• كوابل ناقلة الموجات الضوئية .
• كوابل البيانات النحاسية   .                                     

• اسالك اتصال النقل السلكي 
• تقنية الوصالت النحاسية 

• كوابل  الميكروفون 
• كوابل الفيديو 

• أجهزة االتصال 
• كابالت مخصصة حسب التطبيق                               
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ملحقات الكابالت 
مكونات اضافية التمام عملك في الكابالت.

®HELUKABEL كاضافة ذات مغزى لبرنامج الكابالت وأسالك اإلتصال الواسع قامت
ببناء برنامج ملحقات الكوابل المتوافق مع أحدث القوانين والمعايير، والذي يتم تحسينه بشكل مستمر ومقنع.

برنامج ملحقات الكوابل يتضمن :   

اليوم العديد والعديد من المستخدمين يقومون بقص واعادة تجميع الكوابل حسب حاجة التطبيق ،والحظنا هذا التوجه  منذ سنوات 
عديدة ولذلك نقدم مجموعة  كاملة من الكابالت وأسالك االتصال الجاهزة ،وطلبات اخرى حسب طلبات الزبون.

براعة االستخدام وتوصيلها وتجميعها مع القابس والموصالت تعطي الزبون حلول سهلة واقتصادية للمشاكل اللتي تواجههم .

الكابالت قبل تجميعها 
استفد من خبراتنا ومن الفائدة الكبيرة للتركيب الكفؤ والفعال

• اسالك اتصال لمحركات الهيدروليك 
• كابالت االنسان االلي 

• ملحقات وامدادات الكابل 

نقدم الكابالت قبل تجميعها على النحو التالي:

ملحقات أخرى تجدها في 
كاتالوجاتنا 

• تثبيتات البراغي للكابل
• أنظمة خراطيم حماية الكابل

• سالسل كوابل السحب 
• خراطيم العزل واإلنكماش

• خراطيم التشبيك والحرارة العالية
• التحزيم، الربط، التثبيت

• التعليم والترقيم 
• قشرة الكابل النهائية وعروات الكابل  

• معدات صغيرة 

www.helukabel.de
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من الضروري استخدام الكابالت الحلزونية في كل قطاعات السوق ان كان في مجال االتصاالت او في التقنية الطبية أو صناعة 
السيارات أو بناء االالت والمنشات وغيرها أو كمصدر للطاقة في صناعة المصابيح الكهربائية ، تستخدم الكوابل الحلزونية كحل 

تشكيلي مظهري  الى جانب االستخدام الكهربائي / الميكانيكي لها.عند استخدام الكابالت الحلزونية  PURاو PVC فعادة ما يكون 
من أن يتوافق لون سلك االدخال مع الجسم . ايضا تتوفر  الكابالت الحلزونية الملفوفة بالنحاس. 

نقوم بتوريد كابالت وأسالك اتصال للتطبيقات القياسية  والحلول المخصصة لتلبي المتطلبات والتطبيقات المحددة .ويمكن ان تكون 
ظروف االستخدام القاسية التي تتعلق بدرجة الحرارة ودورات الثني المتغيرة وااللتواء او اجهاد الشديد وقدرة اللف والمقاومة 
الكيميائية .  يوجد استخدام لتقنيات التغطية المختلفة ، والبنى الهجينة، والمركبات من مقاطع النواقل ولتخفيف التوتر من حبال 

فوالذية وكذلك ايضا لتعزيزات مصنوعة من أسالك فوالذية دائرية أو أسالك مسطحة في كابالت وأسالك اتصال عديدة.

الكابالت المتخصصة
قمنا بتطوير كابالت كحل مثالي من اجل زبائننا الذين يمتلكون تطبيقات فريدة .

الكابالت الحلزونية 
قوى استرجاعية ممتازة من أجل كابالت حلزونية دائمة االنضغاط                                  

PVC كابل حلزوني •
PUR كابل حلزوني •

• كابل حلزوني PUR الكتروني                         

• موصل أحادي
• أسالك اتصال قابلة للف

• أسالك اتصال لطاقة الرياح 

يشمل برنامج الكابل الحلزوني على :

لهذا المجال ينتمي:

اطلب كتيباتنا حول موضوع 
الكابل الخاص عبر االنترنت 

 
  العثور على البيانات 

التقنية الدقيقة في صفحة 
المنتج

• أسالك اتصال االستشعار، والتحريك والتوزيع
• أسالك اتصال المطار

• أسالك اتصال الشاحنات

SPIRAL CABLE

Spiral cables are generally used wher-

ever long-term flexibility and long service 

lives with high quality really matter. 

Nowadays, they are used in communica-

tions, media technology, medical tech-

nology, the automotive industry, and 

machine and plant engineering or as 

feeder lines in the lighting industry.

In addition to their beneficial electro-

mechanical properties, spiral cables also 

provide outstanding optical and design 

solutions.

www.helukabel.de
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Aluminium Cables & Wires 
Processing and Connection Technology

Cables, Wires & Accessories
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HELUKABEL Middle East DWC LLC
Office 103, Building E,  
Business Park, Dubai World Central  
P.O Box 644332,  
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 887 95 94 
Fax: +971 4 887 92 66
E-Mail: info@helukabel.ae 
www.helukabel.ae
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