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Üdvözöljük a HellermannTyton-nál.

A HellermannTyton piacvezető a  
kábel rögzítők, kötegelők, jelölők és  
kábelvédelem területén. Üttörő szerepet  
töltünk be a az adat és hálózati eszközök  
technológiai fejlesztésében is.

Helyi képviselet 
Filozófiánk középpontjában mindig partnereink és a legjobb 
megoldásokat igénylő elvárásaik állnak. 3600 munkatárunk 
dolgozik azon, hogy Önnek a legjobb tanácsot, kiváló terméket 
és első osztályú szolgáltatást nyújtson. A HellermannTyton 
5 kontinens 35 országában van jelen. 12 országban 
gyártókapacitásunk közel 60000 terméket állít elő.

Tapasztalt partner az Ön szolgálatában
Mindeig közel Önhöz, hogy személyre szabott megoldásunkkal 
megfeleljünk az Ön igényeinek. Lerövidítjük a döntéselőkészítési 
időt és az Ön tudásával kiegészítve mindig a legjobb  
megoldást keressük.

Piacok és Termékek

Megoldásaink tökéletesen illeszkednek a különböző iparágak igényeihez.

Ahol különleges knowhowra van szükség, mi teljes megoldást kínálunk.



A HellermannTyton rendszerszintű megoldásokat kínál a magas  
minőségű kábelkötegelőkkel. Nem csupán a legmodernebb  
technológiát kínálja a kábel kötegelőkkel, hanem a folyamatos  
innovációt is.

Az új kábel kötegelő megoldások vevőinkkel szorosan együttműködve 
fejlesztődnek, a legextrémebb igénybevételeknek és környezeti 
elvárásoknak is megfelelve.

Kötegelők, rögzítők

Belső fogazású kötegelő Kötegelő rögzítő fejjel

Külső fogazású kötegelő Kötegelő talp

Fogazás nélküli kötegelő Rögzítő elem

Kötegelő, bontható Klip, rögzítő

Kötegelő, rozsdamentes acél



A zsugorcsövek felhasználási területe széleskörű. Ezért a 
HellermannTyton kiemelt figyelmet szentel a zsugorcsövek és 
zsugoridomok fejlesztésére és értékesítésére.

A HellermannTyton jelentős energiát fektet a zsugorcsövek 
fejlesztésébe a mechanikai, környezeti, kémiai és elektromos 
hatások védelme érdekében. 

Szigetelés

Zsugorcső Nem zsugorodó védőcsö

Zsugoridomok



A kábel védőcsövek, kábel tömítések, átvezető gyűrűk, flexibilis 
gégecsövek és további kábelvédő termékek a HellermannTyton-tól 
nem csupán a jelenlegi előírásoknak felelnek meg, hanem  
a lehetséges legjobb megoldások a piacon. 

A kábelvédő termékek széles palettája a magas minőségű 
műanyag és fém gégecsövektől egészen a spirálcsövekig 
és kábelharisnyáig a bontható és ezáltal többször 
felhasználhatóságig.

Kábelvédelem

HelaGuard gégecsövek és szelencék Élvédő

Védőcsövek és Spirálcsövek Átvezető gyűrű

Védőcsövek



Villanyszerelés

A HellermannTyton olyan innovatív termékeket kínál, mint például 
a HelaCon vezeték csatlakozó vagy a HelaTape szigetelőszalag. 
Ezek széles szín és méretválasztékban rendelhetőek.

A Cable Scout+ vezetékbehúzó és az egyedülálló SpotClip 
szigetelés távtartó spotlámpához a gyorsabb és könnyebb 
munkavégzést a maximális biztonság és minőség  
megtartásával biztosítja.

Vezeték csatlakozók Kábelszerelési rendszerek

Rögzítő elemek Szigetelő szalagok



Jelölő rendszerek

A HellermannTyton könnyen használható megoldást nyújt  
a bonyolult címketervre is tömeggyártáshoz és az egyszerű,  
kis darabszámú címke igényhez is.

A kábeljelölésben megszerzett több, mint 80 éves tapasztalat 
garantálja, hogy nyomtatóink, címkéink, zsugorcsöveink és 
szoftverünk megfelelnek az Ön igényeinek. 

Vezeték jelölők Biztonsági címke

Vezérlőegység jelölők

Ipari jelölés

Veszélyes terület jelölése

Nyomtatók és programok



Szerszám

A HellermannTyton több, mint 60,000 termékkel van jelen a 
kábelszerelési anyagok piacán a saját maga által kifejlesztett, 
felhasználóbarát szerszámokkal együtt, melyekkel egyszerűbb és 
hatékonyabb szerelés biztosítható.

A szerszámok széles választéka a hőlégfúvótól kezdődően a kézi 
és pneumatikus szerszámokon át egészen a teljesen automatizált 
rendszerekig bezárólag lefed minden igényt.

Automata kötegelő rendszer

Szerszám zsugorcsőhöz 
• Vágó
• Szerszám jelöléshez

Kötegelő szerszám



A HellermannTyton egy innovatív piacvezető szereplő a hálózati 
eszközök piacán. Széles körben ajánl minőségi, nagy teljesítményű 
strukturált kábeles rendszerekhez termékeket.

Széleskörű termékpalettánkon megtalálhatóak a Cat 6A,  
Cat6 és a Cat 5-ös rendszerekhez való eszközeink, valamint 
az egyedülálló, előreszerelt RapidNet rendszerünk is. Optikai 
kötéslezáró családunk, és optikai rendezőink a szélessávú  
és az FTTX szektort erősítik.

Hálózati eszközök

RapidNet előreszerelt rendszerek Optikai kötéslezárók

LAN csatlakozók – Data Outlets, 
Kábelek és Patch Panelek

Optikai rendezők



HellermannTyton KFT
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel:  +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
E-Mail: officeHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu
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