
De kunst van de perfecte kabel



Kabels zijn de essentiële toevoerleidingen 

voor complexe machines, fabrieken en  

systemen. Of het nu onder extreme  

mechanische belasting is midden in de 

Noordelijke IJszee, in verzengende hitte of 

in de oneindige ruimte - al deze situaties 

bewijzen wat hoogwaardige kabels bereiken.

Bij HELUKABEL hebben wij er onze missie 

van gemaakt om op elk moment en onder 

alle mogelijke en onmogelijke omstandig-

heden, op betrouwbare en consistente 

wijze, energie en data naar hun bestem-

mingen te brengen. Meer dan 2.200  

medewerkers verspreid over 61 locaties in 

39 landen doen daar alles aan. We zien het 

als onze uitdaging om elke dag de juiste  

kabeloplossing voor u te vinden, zodat u 

zich kunt concentreren op belangrijkere 

dingen dan een kabel. Want alleen dan 

creëren onze producten echt een meer-

waarde voor u en uw toepassing.

Dit is de betekenis achter onze belofte van 

„channeling power“.



Van buitenaf zult u het niet zien, maar als 

u in miljoenen hoogwaardige systemen en 

componenten over de hele wereld kijkt, 

zult u er steeds meer vinden met kabels 

en snoeren van HELUKABEL. Dit zou geen 

verrassing moeten zijn, want in onze meer 

dan 40-jarige bedrijfsgeschiedenis hebben  

we gestaag een breed spectrum aan ex-

pertise en diepgaande kennis verworven 

van vele industrieën en technologieën.  

Of u nu verkoper, kabelontwerper of ma-

nager bent, bij HELUKABEL vindt u altijd 

de juiste partner die het technische jargon 

begrijpt. U hoeft dus niet alles drie keer uit 

te leggen. 

Dus als u nog niet zeker weet wat uw 

toepassingsbehoeften zijn, kunt u erop 

vertrouwen dat we er samen uitkomen.  

En als we niet het juiste product bij de 

hand hebben, ontwikkelen we een op 

maat gemaakte kabeloplossing volgens 

uw exacte wensen en eisen. Dat is wat we 

klantenservice noemen bij HELUKABEL.



Industrie
Als je je zinnen hebt gezet op geweldige 

dingen, wil je niet worden tegengehouden 

door een kabel. Overal zijn totaal op maat 

gemaakte en vaak veranderende eisen van 

toepassing, of dat nu in de machinebouw, 

de auto-industrie, de industriële automatise-

ring of de elektrotechniek is. En iets dat op 

het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, kan het 

ontwerp van een kabel tot het uiterste drij-

ven. Dan gaat precisie en betrouwbaarheid 

een rol spelen. In samenwerking met onze 

klanten in de industrie en als onderdeel van 

een continu proces, zijn we de afgelopen 

decennia nooit gestopt met leren en onszelf 

en onze producten aan te passen aan nieuwe  

uitdagingen.

Daarom zijn HELUKABEL producten over 

de hele wereld te vinden, vooral daar waar 

onze klanten geen andere keuze hebben 

dan te vertrouwen op duurzame kabels die 

met de hoogste precisie zijn gemaakt - en 

waar type goedkeuringen en geverifieerde 

normen natuurlijk een must zijn.

Infrastructuur
Dankzij HELUKABEL hoeven moderne ge-

bouwen, transportinfrastructuur en nuts-

voorzieningen nooit donkere momenten te 

beleven, zelfs niet bij maximale belasting. 

Onze kabels zorgen ervoor dat nutsvoor-

zieningen blijven draaien en er elke dag 

informatie stroomt naar miljoenen mensen. 

Op deze manier helpen we onze klanten 

om een belangrijke bijdrage te leveren aan 

vooruitgang en veiligheid.

Mobiliteit
De toekomst van mobiliteit is elektrisch.  

HELUKABEL is een innovator op het gebied 

van laadinfrastructuur en kabels voor elek-

trische voertuigen - of het nu gaat om hippe 

sportwagens of de snelle elektrificatie van 

het openbaar (bus)vervoer.

Duurzame energie
Als de zon en wind worden gebruikt om 

elektriciteit op te wekken, spelen levensduur 

en efficiëntie van kabels een belangrijke rol. 

HELUKABEL levert in veel zonne- en wind-

parken een belangrijke bijdrage aan toe-

komstige duurzaamheid.

Evenementen en media technologie
Geen geluid, geen feestje? Om ervoor te 

zorgen dat het feest doorgaat en er geen 

evenement hoeft te worden geannuleerd, 

zelfs onder extreme omstandigheden niet, 

vertrouwen steeds meer evenement orga-

nisatoren, omroepen en fabrikanten op de 

oplossingen van HELUKABEL.



Een kabel is zo goed omdat de juiste vragen  

worden gesteld voordat hij wordt gemaakt.  

Bij HELUKABEL hebben we veel slimme 

koppen die elke dag op zoek zijn naar in-

telligente antwoorden. En dat is belangrijk 

omdat de uitdagingen waarmee moderne 

kabels en snoeren worden geconfronteerd 

talrijk zijn: bewegende toepassingen met 

meer dan tien miljoen cycli, zware mecha-

nische en chemische belastingen, uitda-

gende buigradiussen en ruimtebesparende 

hybride oplossingen. HELUKABEL heeft 

voor al deze problemen antwoorden die u 

helpen.

En om er zeker van te zijn dat er geen 

klachten zijn tijdens het gebruik, worden 

alle nieuwe ontwikkelingen grondig getest 

in ons R & D-centrum in Windsbach bij 

Neurenberg. Hier buigen, trekken, slijpen 

en ontbranden we de kabel tot het maxi-

male. En onze speciale verouderingsovens 

zijn tijdmachines die de levenscyclus van 

een kabel simuleren. De naleving van  

nationale, internationale en interne normen  

wordt uiteraard ook getest. Met  

keurmerk en handtekening.





Waar geen kabel is, is geen data of elektri-

citeit. Als alles volgens plan verloopt, zijn 

kabels voor niemand interessant; maar het 

is onvermijdelijk dat er een dag komt dat 

een machine defect begint te raken of een 

ontbrekende kabel de voltooiing van een 

project in de weg staat. Wat de situatie 

ook is, dit is voor iedereen een spannende 

en kritieke tijd.

Bij HELUKABEL proberen we u zo snel 

mogelijk te ontzorgen. Daarom hebben 

we het grootste distributiecentrum voor 

kabelproducten in Europa gebouwd. Met 

meer dan 33.000 producten opgeslagen 

in een volledig geautomatiseerd hoog-

bouwmagazijn, zijn we klaar om in een 

oogwenk op alle vragen te reageren en de 

kabel die u nodig heeft op elk moment te 

verzenden.

Onze status als „bekende verzender“ bij de 

Federal Office of Civil Aviation betekent  

dat uw goederen al in het magazijn worden  

ingecheckt en de veiligheidscontrole pas-

seren, wat het proces nog verder versnelt. 

Bovendien hebben we nog 32 magazijnen 

op 5-continenten, zodat u uw kabels in het  

Spaans, Russisch, Chinees of in 23 andere 

talen kunt bestellen.



LOGISTIEK
·  33.000 artikelen uit voorraad

·  24 uur bezorgservice

·  Modernste logistiek concept

PRODUCTIE
·  10 productie- en assemblage vestigingen wereldwijd

KWALITEITS- & MILIEUBEWUST
·  ISO 9001 & 14001 & 50001

PRODUCTEN
·  Kabels, draden en toebehoren uit één hand  

voor industrie en infrastructuur

STABIEL 
·  FAMILIEBEDRIJF SINDS 1978

„HIDDEN CHAMPION“
·  796 miljoen euro omzet

·  2.200 werknemers

GLOBAL
·  61 locaties in 39 landen

·  Tijdige verzending naar 160 landen



Asia
HELUKABEL China, Shanghai  

HELUKABEL India, Mumbai 

HELUKABEL Indonesië, Jakarta  

HELUKABEL Maleisië, Kuala Lumpur 

HELUKABEL Myanmar, Yangon 

HELUKABEL Singapore, Singapore  

HELUKABEL Thailand, Bangkok 

HELUKABEL Verenigde Arabische Emiraten, Dubai 

HELUKABEL Vietnam, Ho Chi Minh Stad 

HELUKABEL Zuid-Korea, Busan

Amerika
HELUKABEL Brazilië, Campinas 

HELUKABEL Canada, Toronto 

HELUKABEL Mexico, Querétaro 

HELUKABEL Peru, Lima 

HELUKABEL USA, Chicago 

Afrika
HELUKABEL Marokko, Casablanca 

HELUKABEL Zuid Afrika, Johannesburg 

Europa
HELUKABEL Duitsland, Stuttgart 

HELUKABEL België, Brussel 

HELUKABEL Bulgarije, Sofia 

HELUKABEL Denemarken, Kopenhagen 

CableX Oy - Finland, Turku 

HELUKABEL Frankrijk, Mulhouse 

HELUKABEL Hongarije, Boedapest

HELUKABEL Ierland, Dublin 

HELUKABEL Italië, Milaan  

HELUKABEL Nederland, Eindhoven

Primatec AS - Noorwegen, Kristiansand

HELUKABEL Oostenrijk, Linz  

HELUKABEL Polen, Warschau 

HELUKABEL Portugal, Coimbra 

HELUKABEL Roemenië, Boekarest 

HELUKABEL Rusland, St. Petersburg 

URKUNDE - Spanje, San Sebastian 

HELUKABEL Tsjechische Republiek, Praag 

HELUKABEL Turkije, Istanbul 

HELUKABEL UK, Liverpool  

HELUKABEL Zweden, Stockholm 

HELUKABEL Zwitserland, Zürich
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