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Dobrodošli pri HellermannTyton.

HellermannTyton je eden vodilnih  
dobaviteljev izdelkov za povezovanje,  
pritrjevanje, označevanje in zaščito  
kablov in z njimi povezanih komponent.  
Razvijamo tudi pionirske rešitve na področju  
podatkovne in omrežne tehnologije.

Globalni igralec z lokalno stabilnostjo
Filozofija našega podjetja se osredotoča na naše stranke in 
njihove zahteve po najboljših možnih rešitvah glede urejanja 
kablov. Naših 3.600 zaposlenih za vas razvija inovativne rešitve 
za organizacijo kablov, nudi izvrstno svetovanje in zagotavlja 
prvovrsten servis. HellermannTyton je s 35 podjetji prisoten po 
celem svetu. 12 naših tovarn priozvaja več kot 60.000 izdelkov,  
ki so vam v pomoč in veselje pri vašem delu.

Izkušeni partner na vaši strani
Vedno smo vam na razpolago in za vas lahko razvijemo rešitve po 
vaši meri, natančno prilagojene vašim individualnim potrebam. 
Da bi lahko dosegli najboljši rezultat za vaš projekt, združimo vaše 
znanje z našim znanjem in izkušnjami.

Ključni trgi in izdelki

Naše sistemske rešitve so primerne za izzive v različnih industrijah.

Kjerkoli se zahteva posebno znanje in izkušnje, vam ponudimo sistemske rešitve, prilagojene 
vašim potrebam.



HellermannTyton s svojimi visokokakovostnimi vezicami zagotavlja 
sistemske rešitve, ki zadovoljijo praktično vse potrebe uporabe.  
Ne samo, da zadovoljijo večino sodobnih zahtev glede pritrjevanja  
in sistemov za pritrjevanje, HellermannTyton tudi premika meje 
tehnološko možnega.

Na ta način skupaj s strankami razvijamo nove rešitve glede  
povezovanja in pritrjevanja, rešitve, ki prenesejo tudi najbolj  
ekstremne in izjemne okoljske vplive.

Kabelske vezice in pritrditve

Kabelske vezice znotraj 
nazobčane

Vezice s pritrdilnimi elementi

Kabelske vezice zunaj 
nazobčane

Nosilci za kabelske vezice

Nenazobčane kabelske vezice Pritrdilni elementi

Kabelske vezice za večkratno 
uporabo

Objemke, sponke in vložki

Vezice iz nerjavečega jekla



Termoskrčne cevi se uporablja na zelo zarličnih področjih 
in morajo optimalno ustrezati namenu uporabe. Zato 
HellermannTyton posebno pozornost posveča razvoju, proizvodnji 
in distribuciji termoskrčnih cevi in termoskrčnih predoblikovanih 
izdelkov. 

Kar pomeni, da HellermannTyton narekuje tempo razvoja z vsakim 
novim kosom termoskrčne cevi, ko gre za zagotavljanje zaščite 
pred mehanskimi, okoljskimi, kemičnimi ali električnimi vplivi.

Izolacija

Toploskrčne cevi Zaščitne cevi (neskrčljive)

Toploskrčni predoblikovani 
izdelki



Zaščitne cevi za kable, tesnila za kable, uvodnice za zaščito kablov, 
fleksibilni vodniki in ostali pripomočki za zaščito kablov ne samo, 
da ustrezajo vsem sedanjim standardom, celo presegajo jih in 
ponujajo najboljšo možno zaščito kablov na današnjem trgu.

Raznovrstni izdelki za zaščito kablov iz visoko kakovostne plastike 
in kovinski vodniki za zaščito kablov, zaščitne spirale, pletenice, 
zaščitne cevi za večkratno tesnenje in večkratno uporabo.

Sistemi za zaščito kablov

HelaGuard Zaščitne cevi in uvodnice Vogalna zaščita

Zaščitne cevi in zaščitne spirale Uvodnice

Pletenice



Elektroinštalacije

HellermannTyton ponuja inovativne rešitve za inštalacije, kot so 
HelaCon konektorji in HelaTape izolacijski trakovi (na voljo širok 
izbor velikosti in barv).

Kabelsko inštalacijska sistema Cable Scout+ in SpotClip sta 
edinstvena pripomočka za montažo/vgradnjo stropnih luči saj 
omogočata enostavnejše in hitrejše delo, ob tem pa zagotavljata 
maksimalno kakovost in varnost.

Konektorji Električna napeljava

Zaščita za vgradne luči Električni in tehnični trakovi



Sistemi za označevanje

HellermannTyton ponuja enostavne rešitve v samo nekaj korakih, 
ki so primerne tako za zelo zahtevno oblikovanje etiket za serijsko 
produkcijo kot tudi za enostavno posamično označevanje.

Več kot 80-letne izkušnje v industriji označevanja kablov 
zagotavljajo, da naši materiali za tiskanje, naši tiskalniki in 
programska oprema kar najbolje ustrezajo vašim potrebam.  
Naši inovativni izdelki izhajajo iz sodelovanja z našimi strankami, 
kar nam omogoča, da lahko ponudimo najboljše rešitve  
za skupne izzive.

Označevanje kablov in napeljav Varnostne etikete

Označevanje razdelilnih omar

Industrijsko označevanje

Označevanje nevarnosti

Tiskalniki in programska oprema



Orodje

HellermannTyton s svojimi več kot 60.000 izdelki pokriva vse iz 
področja urejanja kablov ter razvija in prodaja uporabniku prijazna 
orodja, ki izvajalcu omogočajo kar se da enostavno in učinkovito 
izvedbo del.

Naša ponudba orodij je zelo široka in zajema tako plinske pištole, 
ročne in pnevmatske pištole za vezice kot tudi popolnoma 
avromatske pištole za industrijsko serijsko proizvodnjo.

Avtomatsko orodje za kabelske vezice

Orodje za toploskrčne cevi 
•  Obdelovalno orodje  

za objemke
• Orodje za označevanje

Ročno orodje za kabelske vezice



HellermannTyton je uveljavljen in inovativni proizvajalec globalnih 
omrežnih infrastrukturnih rešitev, ki ponuja široko paleto 
kakovostnih, visoko zmogljivih strukturiranih izdelkov za kable.

Naša široka paleta vključuje številne izdelke za kable kategorij 6A, 
6 in 5E, kot tudi za naše RapidNet predvidene rešitve. S široko 
ponudbo optičnih spojk in izdelkov za urejanje kablov, ki vključuje 
tudi integrirani Routing System, HellermannTyton zagotavlja 
rešitve za širokopasovna in optična omrežja. 

Omrežna povezljivost

RapidNet predvidene rešitve Širokopasovne optične spojke

LAN povezljivost – vtičnice, kabelski 
in preklopni paneli

Rešitve za organizacijo optičnih 
kablov



HellermannTyton - Slovenia
Podružnica Ljubljana, Leskoškova 6
1000 Ljubljana
Tel:  +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
E-Mail: officeSI@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.si
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