KÁBELGYÁRTÁS
RÉZKÁBELEK, OPTIKAI KÁBELEK
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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 vezetékek szinte kivétel nélkül külföldi gyártótól kerülnek beszerzésre. Tapasztalatunk szerint ezért az árak magasak a szállítási idő pedig hosszadalmas. Nagyobb
gyártók esetében a minimális rendelési mennyiség
alsó határa pedig sokszor oly nagy, hogy a megrendelő kénytelen a műszaki igényeiből alább adni és
belekényszerül egy számára igazából kedvezőtlen
alternatíva szállításába így a végfelhasználó által kívánt termék valójában nem kerül beszerzésre. Bizonyos 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 elképzelések megvalósítására is. Akár a kábelek hosszára
vonatkozó egyedi méretezésére, a kábelek egyedi
feliratozására és a szabványtól eltérő köpenyszínezésére vagy a szigetelésre és az érszerkezetre vonatkozó különleges elvárások megvalósítására.
Alábbiakban néhány ilyen típus, melyek egyedi vevői igények figyelembevételével kerültek legyártásra.
1. Légzőkábel:
Egy olyan szerkezeti kialakítás, amely képes megLégzőkábel
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Öntözőrendszer táp és vezérlőkábele

felelő szonda beiktatásával villamos jeleket illetve
analizálható gáz állapotú anyagokat a mérési ponttól 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, úgynevezett Classe 5-ös sodratú erek alkotják, ónozott réz-
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szövéssel, speciális köpenyszigeteléssel. A kábelt
az eredeti rendszerben egy polietilen védőcsőbe
húzva védték a dízelolaj káros hatásaitól. A speciális igényfelmérés után, a kábelt köpenyanyagában
olajállónak, UV védettnek és -40C-os hidegtűrőnek
lett legyártva.
A fenti esetekben a belföldi felhasználók már régóta kerestek megoldást az igényeikre.
Cégünk a speciális és egyedi igények széleskörű kielégítése mellett nagy hangsúlyt fektet a
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hagyományos, harmonizált típusok (gyenge és
erősáram) gyártására is, melyet folyamatosan
bővülő kapacitásunkkal igyekszünk vevőink igényeinek kielégítésére fordítani.
A gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzésekor figyelembe vesszük az EU környezetvédelmi előírásait, így az általunk használt
szigetelőanyagok a környezetre és emberre ártalmas ólmot (és egyéb pl higany, kadmium ) nem
tartalmazzák.

