
V í t e j t e  v e  s v ě t ě  p e r f e k t n í c h  
ř e š e n í  m a n a g e m e n t u  k a b e l ů



Vítejte v HellermannTyton.

HellermannTyton je jeden z předních  
dodavatelů výrobků pro upevňování,  
svazkování, označování a ochranu  
kabelů a jejich spojovacích komponentů.  
Také ale vyvíjíme novátorské systémy v  
oblasti technologie datových sítí.

Globální hráč & Lokální síla
Naše firemní filozofie se zaměřuje na naše zákazníky a jejich 
požadavky, na nejlepší možná řešení pro všechny jejich potřeby 
kabeláží. Máme cca 3.600 zaměstnanců, pracujících na vývoji 
inovací výrobků v managementu kabelů a nabízejících Vám 
prvotřídní servis a vynikající poradenství, kdykoli je potřebujete. 
HellermannTyton je přítomen svými 35 společnostmi na pěti 
kontinentech po celém světě. Dvanáct z těchto podniků jsou 
závody, vyrábějící více než 60.000 výrobků, aby Vám ulehčili práci.

Zkušený partner na Vaší straně
Vždy jsme blízko Vás, hovoříme s Vámi, abychom vytvořili řešení 
šitá přímo na míru Vašim individuálním potřebám. Rozhodovací 
procesy jsou zkráceny a Vaše znalosti jsou svázány s našimi, 
abychom dosáhli těch nejlepších výsledků pro každý projekt.

Klíčové trhy a výrobky

Naše systémová řešení jsou dokonalou odpovědí na výzvy z různých průmyslových odvětví po 
celém světě.

Kdekoli je vyžadováno speciální know-how, nabízíme systémová řešení přizpůsobená  
Vašim potřebám.



Se svými vázacími páskami vysoké kvality, poskytuje HellermannTyton 
systémová řešení, která mohou čelit prakticky jakékoli výzvě. Nejen,  
že splňují většinu aktuálních požadavků na vázací pásky a jejich  
systémy, ale svými fixačními prvky, HellermannTyton neustále  
posouvá hranice toho, co je technologicky možné.

Těmito způsoby jsou společně se zákazníky vyvíjena nová řešení  
vázacích pásek nebo nové fixační prvky, které také mohou čelit 
nejextrémnějším a výjimečným vlivům životního prostředí.

Vázací pásky a příchytky

Vázací pásky s vnitřním 
vroubkováním

Vázací pásky s fixačními prvky

Vázací pásky s vnějším 
vroubkováním

Příchytky pro vázací pásky

Vázací pásky bez vroubkování Fixační prvky

Vázací pásky, otevíratelné Klipy, svorky a objímky

Vázací pásky, Nerezová ocel



Oblasti, ve kterých se používají teplem smrštitelné hadice se velmi 
liší. To je důvodem, proč se HellermannTyton zaměřuje na vývoj, 
výrobu a distribuci jeho teplem smrštitelných hadic a teplem 
smrštitelných tvarových dílů, aby všechny jeho teplem smrštitelné 
výrobky optimálně odpovídaly pracím, pro které budou použity.

To znamená, že HellermannTyton, s každým novým kusem teplem 
smrštitelné hadice, udává tempo, pokud jde o poskytování 
ochrany proti mechanickým, ekologickým, chemickým nebo 
elektrickým účinkům.

Izolace

Teplem smrštitelné hadice Nesmrštitelné hadice

Teplem smrštitelné tvarové díly



Ochranné hadice kabelů, kabelová těsnění, ochranné průchodky, 
pružné ochranné trubky, fitingy a další příslušenství ochrany 
kabelů od HellermannTyton nejen odpovídají všem stávajícím 
a normovaným standardům, naše výrobky pro ochranu kabelů 
je přesahují a poskytují tu nejlepší možnou ochranu kabelů na 
dnešním trhu.

Pestrost výrobků pro ochranu kabelů sahá od plastových a 
kovových ochranných trubek vysoké kvality přes spirálové oplety, 
předené oplety k uzavíratelným a tedy opakovaně použitelným 
ochranným hadicím.

Systémy ochrany kabelů

HelaGuard trubky a fitingy Ochrana hran

Svazkovací spirály a hadice Průchodky

Předené oplety



Elektroinstalace

HellermannTyton dodává inovativní výrobky pro řešení instalací, 
například HelaCon krabicové svorky a elektrické izolační pásky 
HelaTape, které jsou dostupné v širokém rozsahu rozměrů a barev.

Systém instalace kabelů Cable Scout+ a unikátní stropní montážní 
přípravky řady SpotClip pomáhají pracovat rychleji a snadněji a 
navíc zajišťují maximální kvalitu a bezpečnost.

Krabicové svorky Systém instalace kabelů

Montážní prvky Elektrické a technické pásky



Systémy označování

HellermannTyton nabízí snadno integrovatelná řešení ideální pro 
vysoce komplikované návrhy štítků pro sériovou výrobu, ale také 
pro jednorázové popisky jen několika málo kliknutími.

Více než 80 letá zkušenost v oblasti označování vodičů a kabelů 
zajišťuje, že naše tiskové materiály, naše tiskárny a software 
vyhovují Vašim potřebám. Naše inovace výrobků vyplývají ze 
spolupráce s našimi zákazníky, což nám umožňuje nabízet ta 
nejlepší vhodná řešení běžných úkolů.

Označení vodičů a kabelů Bezpečnostní etikety

Označování řidicích panelů

Průmyslová identifikace

Označování pro náročná 
prostředí

Tiskárny a software



Nářadí

HellermannTyton dodává více než 60.000 řešení pokrývajících 
všechny aspekty kabelů – a jako logický výsledek, společnost také 
vyvíjí a prodává optimální, uživatelsky přívětivá nářadí, které činí 
provádění montážních prací použitím výrobků HellermannTyton 
co nejjednodušší a nejefektivnější.

Rozsah nabízeného nářadí jde od plynových teplovzdušných 
pistolí, přes ruční mechanické a pneumatické utahovací pistole 
až k plně automatickým svazkovacím systémům pro průmyslovou 
sériovou výrobu.

Systém automatického svazkování 

Nářadí pro teplem smrštitelné 
výrobky 
• Nářadí na objímky
• Nářadí na označování

Nářadí pro vázací pásky



HellermannTyton je etablovaným a inovativním lídrem v 
poskytování řešení pro infrastrukturu globální sítě, který 
nabízí širokou škálu kvalitních, vysoce výkonných výrobků pro 
strukturovanou kabeláž.

Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje celou řadu různých možností pro 
kategorie 6A, systémů kategorie 6 a kategorie 5e, stejně jako náš 
přední světový systém před-ukončených kabelů RapidNet. Díky 
širokému spektru spojek pro optické kabely i různých možností 
managementu vláken, včetně Integrovaného Systému Vedení, jde 
poskytování řešení firmou HellermannTyton pro sektor broadband 
a Fibre to the X (FTTX) od úspěchu k úspěchu.

Konektivita sítě

Před-ukončená řešení datových sítí 
RapidNet 

Širokopásmové spojky optických 
kabelů

LAN Konektivita – Datové výstupy, 
kabely a Patch panely

Řešení managementu optických 
kabelů



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

01


