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Növekvő egyedi kábelek és speciális

megoldások iránti igények

Napjainkban a belföldi piac kábel kínálatából szinte 
hiányzik az egyedi vevő igények gyártói háttere. 

Hazánkban az egyedi és speciális kábelek és vezeté-
kek szinte kivétel nélkül külföldi gyártótól kerülnek be-
szerzésre. Tapasztalatunk szerint ezért az árak ma-
gasak a szállítási idő pedig hosszadalmas. Nagyobb 
gyártók esetében a minimális rendelési mennyiség 
alsó határa pedig sokszor oly nagy, hogy a megren-
delő kénytelen a műszaki igényeiből alább adni és 
belekényszerül egy számára igazából kedvezőtlen 
alternatíva szállításába így a végfelhasználó által kí-
vánt termék valójában nem kerül beszerzésre. Bizo-
nyos termékcsoportokban –különösen az utolsó 10 
évben-  távol-keleti  gyenge  minőségű árú dömping 

jelent meg a belföldi piacon, mely sok bosszúságot 
okozott-okoz a felhasználók széles körében is. Valós 
igény mutatkozik a belföldi piaci szereplők egyedi 
igényeinek kielégítése.  Nem csak az úgynevezett 
harmonizált, standard típusokra,  egyedi  elképze-
lések megvalósítására is. Akár a kábelek hosszára 
vonatkozó egyedi méretezésére, a kábelek egyedi 
feliratozására és a szabványtól eltérő köpenyszínezé-
sére vagy  a  szigetelésre és az érszerkezetre vonat-
kozó különleges elvárások megvalósítására.

Alábbiakban néhány ilyen típus, melyek  egyedi ve-
vői igények figyelembevételével kerültek legyártásra.

1. Légzőkábel:
Egy olyan szerkezeti kialakítás, amely képes meg-

Légzőkábel
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felelő szonda beiktatásával villamos jeleket illetve 
analizálható gáz állapotú anyagokat a mérési pont-
tól a műszerekhez továbbítani. Köpenyszigetelése 
poliuteran vagy polietilen.

2. Öntöző rendszer táp és vezérlő kábele:
A kábel az amerikai szabványnak megfelelő (AWG 
mérettáblázat) szerinti réz érszerkezettel készült ún. 

kombi kábel speciális, kültéri víz- és UV álló köpeny 
szigeteléssel.

3. Szonda kábel:  
Úszó szintmérő betáp kábele, melyet üzemanyag 
szint méréséhez használnak kamionok, teherautók 
üzemanyagtartályában. A kábel sodrott, úgyneve-
zett Classe 5-ös sodratú erek alkotják, ónozott réz-

Öntözőrendszer táp és vezérlőkábele
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Név: Prommer Tamás 
          (kereskedelmi igazgató)
Cég: Corvin Cable Kft.
Honlap: www.corvincable.hu

                     Vélemény? Megjegyzés? Írjon!
A cikkel kapcsolatos gondolatait ossza meg a szerzővel: 
prommer@corvincable.hu

szövéssel, speciális köpenyszigeteléssel. A kábelt 
az eredeti rendszerben egy polietilen védőcsőbe 
húzva védték a dízelolaj káros hatásaitól. A speciá-
lis igényfelmérés után,  a kábelt köpenyanyagában 
olajállónak, UV védettnek és -40C-os hidegtűrőnek 
lett legyártva.

A fenti  esetekben a belföldi felhasználók már ré-
góta kerestek megoldást az igényeikre.

Cégünk a  speciális és egyedi igények szé les-
körű kielégítése mellett nagy hangsúlyt fektet  a 

hagyományos, harmonizált  típusok (gyenge és 
erősáram) gyártására is, melyet folyamatosan 
bővülő kapacitásunkkal igyekszünk vevőink igé-
nyeinek kielégítésére fordítani.

A gyártáshoz szükséges alapanyagok beszer-
zésekor figyelembe vesszük az EU környezetvé-
delmi előírásait, így az általunk használt 
szigetelőanyagok a környezetre és emberre ártal-
mas ólmot (és egyéb pl higany, kadmium ) nem 
tartalmazzák. 


