
B i n e  a ţ i  v e n i t  î n  l u m e a  s o l u ţ i i l o r  
p e r f e c t e  d e  m a n a g e m e n t  a  c a b l a j e l o r !



 Bine aţi venit la HellermannTyton 

 HellermannTyton unul dintre cei mai 
importanţi furnizori de produse pentru 
prinderea, fi xarea, identifi carea și 
protejarea cablurilor și componentelor 
de conectare. De asemenea, dezvolta 
sisteme inovatoare în domeniul 
datelor și tehnologie de rețea. 

 Jucător global & Prezenţă locală 
 Filozofi a noastră corporativă se concentrează pe clienții noștri și 
cerințele acestora pentru cele mai bune soluții la toate nevoile 
lor de cablu. Avem în jur de 3.600 de angajați care lucrează la 
dezvoltarea de produse inovatoare în domeniul managementului 
de cablu, oferindu-vă servicii de primă clasă și sfaturi excelente 
ori de câte ori aveți nevoie. HellermannTyton este prezent cu 
35 companii pe toate cele cinci continente în întreaga lume. 
Doisprezece dintre aceste site-uri sunt fabrici care produc mai 
mult de 60.000 de articole pentru a vă face munca mai ușoară. 

 Un Partener cu experienţă alături de Dvs 
 Suntem mereu aproape de Dvs, comunicăm cu Dvs pentru a crea 
soluţii individualizate adaptate nevoilor Dvs. Procesul de decizie 
este scurtat şi împreună putem ajunge la cele mai bune rezultate 
pentru fi ecare proiect. 

 Pieţe şi produse cheie 

 Soluțiile și sistemele noastre sunt perfect adaptate pentru a răspunde provocărilor diferitelor 
industrii din întrega lume. 

 Oriunde este necesar un know-how special, oferim soluții și sisteme personalizate nevoilor dvs. 



Cu ale sale coliere de cablu de înaltă calitate, HellermannTyton  
oferă sisteme și soluții care pot satisface practic orice provocare.  
Ele nu doar că îndeplinesc cele mai noi cerințe pentru colierele de  
cabluri și sistemele de fixare cablu, dar HellermannTyton împinge  
în mod constant limitele a ceea ce este posibil tehnologic cu  
elementele sale de fixare.

Astfel, noi soluții de coliere pentru cablu sau noi elemente de fixare  
sunt dezvoltate în comun cu clienții, sisteme care pot de asemenea  
rezista la influențele de mediu cele mai extreme și excepționale.

Coliere si elemente de fixare

Coliere cu serație interioară Coliere cu elemente de fixare

Coliere cu serație exterioară Monturi pentru coliere

Coliere fără serații Elemente de fixare

Coliere reutilizabile Clipsuri, cleme si capace

Coliere de INOX



Zonele în care se folosește tub termocontractibil pot varia 
foarte mult. Acesta este motivul pentru care HellermannTyton 
se concentrează la potrivirea optimă a tuturor tuburilor sale 
termocontractibile cu aplicațiile pentru care vor fi folosite, în 
dezvoltarea, producerea și distribuirea tubului termocontractibil  
și a formelor turnate termocontractibile.

Aceasta înseamnă că HellermannTyton stabilește ritmul cu fiecare 
nouă piesă de tub termocontractibil atunci când vine vorba de 
asigurarea protecției împotriva efectelor mecanice, de mediu, 
chimice sau electrice.

Izolație

Tuburi termocontractibile Tuburi necontractibile

Forme turnate termocontractibile



Sisteme de protecție a cablajelor

HelaGuard tuburi si racorduri Portecție la muchii

Tuburi de protectie si prindere 
spiralată

Garnituri

Tuburi împletite

Tuburile de protecție pentru cabluri, garniturile de cabluri, 
garniturile cu teacă de protecție cablu, tuburile flexibile, 
racordurile și diversele accesorii de protecție cablu de la 
HellermannTyton nu numai că îndeplinesc toate standardele și 
normele actuale, dar produsele noastre de protecție cablu le 
depășesc și oferă cea mai bună protecție pentru cabluri  
existentă astăzi pe piață.

Tipurile de produse de protecție pentru cablu variază de la tuburi 
de înaltă calitate de plastic și metal pentru protecție cablu  
pînă la gruparea spiralată, tuburi de protecție împletite și chiar  
re-sigilabile deci, prin urmare, reutilizabile.



Dispozitive de instalare

HellermannTyton oferă produse inovatoare și soluţii pentru 
instalații, de exemplu conectorii HelaCon pentru conductori şi 
benzile electrice HelaTape, care sunt disponibile într-o gamă largă 
de dimensiuni şi culori.

Sistemul de instalare cablu Cablu Scout+ şi gama unică pe piață 
de dispozitive de montare a spoturilor downlight SpotClip vă 
ajută să lucraţi mai repede şi mai uşor în timp ce asigură calitate 
maximă şi securitate.

Conectori pentru cabluri și 
conductori

Tije pentru ghidaj cablu

Capace protectie spoturi Benzi pentru uz electric și tehnic



Sisteme de identificare

HellermannTyton oferă soluții uşor de integrat ideale pentru 
etichete cu designuri foarte complicate în producţie de serie şi, de 
asemenea, pentru simpla etichetare unică în doar câteva click-uri.

Peste 80 de ani de experienţă în industria de marcare cabluri 
și cablaje asigură faptul că materialele noastre de imprimare,  
imprimantele noastre si software-ul corespunde nevoilor 
dumneavoastră. Inovația produselor noastre provine din 
colaborarea cu clienţii noştri și ne permite să oferim cele  
mai bune soluţii pentru provocările curente.

Elemente de marcare pentru cabluri 
și conductori

Etichete de securitate

Etichete pentru panouri de control

Identificare industrială

Identificare în medii periculoase

Imprimante și Software



Scule de aplicare

HellermannTyton oferă peste 60.000 de soluții care acoperă toate 
aspectele de prelucrare cabluri - şi ca un rezultat logic, compania 
dezvoltă şi comercializează de asemenea scule de aplicare 
optime, usor de utilizat, care fac ca munca de ansamblare să 
fie cît se poate de simplă şi eficientă posibil, folosind produsele 
HellermannTyton.

Gama de scule de aplicare oferite se întinde de la pistoale pentru 
aer cald cu funcționare pe gaz, trecând prin pistoale manuale şi 
pneumatice pentru coliere de cabluri și până la pistoale complet 
automate de aplicat coliere de cablu pentru industrii cu producție 
de serie mare.

Sistem automat de aplicat coliere

Scule de aplicare a tuburilor 
termocontractibile 
• Scule de aplicare a snaperelor
• Scule pentru etichetare

Scule de aplicare a colierelor



HellermannTyton este poziționat ca un lider inovator în furnizarea 
de soluţii de infrastructură pentru reţeaua globală, oferind o 
gamă largă de produse de cea mai buna calitate pentru cablare 
structurată de înaltă performanţă.

Gama noastră largă de produse include un număr de opţiuni 
diferite pentru sisteme de categoria 6A, categoria 6 si Categoria 
5e precum și soluția noastră lider mondial RapidNet, sistem 
pre-conectat. Cu o gamă largă de cutii de joncțiuni pe fibră şi 
opţiuni de managemntul fibrei, inclusiv Sistem de Rutare Integrat, 
furnizarea de soluţii HellermannTyton în segmentul de broadband 
şi fibră la X (FTTX) a devenit din ce în ce mai puternică.

Conectică pentru rețele de date

Soluția pre-conectată RapidNet
Cutii de joncțiuni pentru fibră 
optică în Broadband 

Conectică pentru rețele de date  
LAN - prize de date, cabluri și 
panouri de distribuție

Soluții de management  
al cablurilor de FO



HellermannTyton GmbH
Rennbahnweg 65
1220 Wien
Tel:  +43 (0) 1 259 99 55
Fax: +43 (0) 1 259 99 11
E-Mail: office@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

09
/2

01
5 

  0
31

-9
33

04


