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Witamy w HellermannTyton.

HellermannTyton jest wiodącym  
dostawcą produktów do wiązania,  
mocowania, ochrony, oznaczania  
i instalacji przewodów i kabli. Dodatkowo  
rozwijamy dla naszych klientów systemy  
przyszłości w zakresie przesyłu danych. 

Światowy gracz z lokalną siłą
Filozofią naszej firmy jest utrzymywanie kontaktu z klientami i 
uwzględnianie ich wymagań w celu opracowania najlepszych 
rozwiązań w zakresie montażu kabli. Zatrudniamy ok. 3000 
pracowników, którzy opracowują innowacje w zarządzaniu 
przewodami i oferują Państwu usługi, m.in. doradcze, na 
najwyższym poziomie, zawsze kiedy tego potrzebujecie. 
HellermannTyton posiada 35 oddziałów na wszystkich pięciu 
kontynentach. Jedenaście z tych zakładów produkuje więcej niż 
60 000 produktów tworzonych po to, aby ułatwić Państwu pracę.

Doświadczony partner u Twego boku
Jesteśmy zawsze blisko Państwa, tak aby możliwe było 
opracowanie rozwiązań dopasowanych do Państwa 
indywidualnych potrzeb. Skróciliśmy proces podejmowania 
decyzji. Państwa wiedza łączy się z naszą, abyśmy mogli w 
przypadku każdego projektu osiągnąć wspólnie jak najlepszy 
rezultat.

Kluczowe rynki i produkty

Nasze rozwiązania systemowe są idealnie dopasowane do wymagań różnych sektorów 
przemysłu na całym świecie.

Tam, gdzie potrzeba specjalistycznego „know-how”, oferujemy rozwiązywania systemowe 
dopasowane do indywidualnych wymagań.



Firma HellermannTyton oferuje najwyższej jakości opaski kablowe, 
wykorzystywane w ramach systemów, które sprostają każdemu 
wyzwaniu. Opaski kablowe i ich systemy spełniają najbardziej 
aktualne standardy – a nawet więcej: firma HellermannTyton stara 
się wyznaczać nowe granice tego, co technologicznie możliwe.

Nowe rozwiązania dotyczące opasek kablowych czy 
elementów montażowych opracowywane są we współpracy 
z klientami; wspólnie możemy znaleźć sposoby, by poradzić 
sobie z ekstremalnymi i szczególnie nieprzyjaznymi warunkami 
środowiskowymi.

Systemy mocujące do kabli 

Opaski kablowe  
ząbkowane wewnętrznie

Opaski kablowe  
do mocowania bezpośredniego

Opaski kablowe  
ząbkowane zewnętrznie

Elementy mocujące  
do opasek kablowych

Opaski kablowe  
bez ząbkowania

Elementy mocujące

Opaski kablowe  
rozpinalne

Obejmy i uchwyty zatrzaskowe

Opaski kablowe  
ze stali nierdzewnej



Produkty izolacyjne

Rury i koszulki termokurczliwe Rury i koszulki niekurczliwe

Kształtki termokurczliwe

Poszczególne obszary, w których stosuje się rurki termokurczliwe, 
w znaczący sposób się od siebie różnią. Dlatego też firma 
HellermannTyton w optymalny sposób dopasowuje rurki 
termokurczliwe dla każdego ze zleceń, w przypadku którego 
będą one wykorzystywane. Proces dopasowywania obejmuje 
projektowanie, produkcję i dystrybucję.

Firma HellermannTyton z każdym nowym produktem z katalogu 
rurek termokurczliwych wyznacza standardy pod względem 
ochrony przed wpływami mechanicznymi, środowiskowymi, 
chemicznymi czy elektrycznymi.



Rurki do ochrony, uszczelnienia przewodów, przepusty kablowe, 
elastyczne kanały, okucia i inne akcesoria służące ochronie 
produkowane przez HellermannTyton nie tylko spełniają wszystkie 
aktualne i znormalizowane standardy – one je wyprzedzają, 
dzięki czemu możemy zaoferować Państwu najlepszy z obecnie 
dostępnych na rynku systemów ochrony przewodów.

Oferta produktów uwzględnia wysokiej jakości kanały plastikowe 
i metalowe, węże spiralne, oploty i rurki nadające się do 
ponownego uszczelnienia, a tym samym – do ponownego 
użytku.

Ochrona przewodów

Rury osłonowe HelaGuard  
z osprzętem końcowym

Osłony krawędzi

Systemy zarządzania okablowaniem Tulejki, przelotki, odgiętki

Oploty ochronne i osłony tkaninowe



Złącza System instalacji przewodów

Akcesoria montażowe Taśmy elektryczne i techniczne

Technika instalacyjna

HellermannTyton dostarcza innowacyjne produkty w zakresie 
rozwiązań instalacyjnych, np. złączki HelaCon i taśmy 
elektroizolacyjne HelaTape, które są dostępne w wielu różnych 
wymiarach i kolorach. 

System do instalacji przewodów Cable Scout+ oraz kołpak 
dystansowy do lamp halogenowych SpotClip przyspieszają i 
ułatwiają pracę, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego 
poziomu jakości i bezpieczeństwa.



Systemy identyfikacji

HellermannTyton oferuje łatwe w integracji rozwiązania 
umożliwiające wykonanie zarówno bardzo złożonych etykiet do 
produkcji seryjnej, jak i uproszczonych etykiet jednorazowych, 
których wykonanie wymaga zaledwie kilku kliknięć.

Ponad osiemdziesięcioletnie doświadczenie w sektorze 
zajmującym się oznaczeniami gwarantuje, że materiały, na których 
drukujemy, drukarki i oprogramowanie, których używamy, spełnią 
Państwa oczekiwania. Nasze innowacyjne produkty powstają w 
bliskiej współpracy z klientami, dzięki czemu możemy zaoferować 
rozwiązania odpowiadające na Państwa potrzeby.

Oznaczenia do przewodów i kabli Etykiety zabezpieczające

Oznaczenia do paneli sterowniczych

Oznaczenia przemysłowe

Oznaczenia do pracy w 
obszarach niebezpiecznych

Drukarki i oprogramowanie



Narzędzia montażowe

Firma HellermannTyton dostarcza ponad 60 000 rozwiązań 
w zakresie wszystkich aspektów związanych z montażem 
przewodów, projektuje i sprzedaje optymalne, przyjazne dla 
użytkownika narzędzia, dzięki którym wykonywanie prac 
montażowych jest proste i skuteczne. 

Do grupy narzędzi użytkowych zaliczamy m.in. opalarki gazowe, 
ręczne i pneumatyczne pistolety do zaciągania opasek kablowych, 
jak i w pełni zautomatyzowane pistolety do produkcji seryjnej.

System automatycznego wiązania

Narzędzia do montażu  
• materiałów termokurczliwych 
• Snapper
• produktów identyfikacyjnych

Narzędzia do montażu opasek 
kablowych



łączność sieciowa

HellermannTyton zajmuje silną pozycję na rynku i jest wiodącym 
dostawcą rozwiązań dla infrastruktury sieci globalnej. Oferuje 
duży wybór komponentów okablowania strukturalnego, 
charakteryzujących się wysoką wydajnością i jakością.

Nasz obszerny asortyment produktów zapewnia wiele rozwiązań 
dla systemów Kategorii 6A, Kategorii 6 oraz Kategorii 5e, a także 
dla naszego czołowego na świecie, fabrycznie zakończonego 
systemu RapidNet. Dzięki szerokiej gamie światłowodowych osłon 
złączowych oraz możliwości zarządzania światłowodami (łącznie 
z systemem Integrated Routing System, czyli zintegrowanym 
systemem trasowania), coraz powszechniejsze staje się 
dostarczanie przez HellermannTyton rozwiązań dla połączeń 
szerokopasmowych i światłowodów dla sektora X (FTTX).

Fabrycznie zakończone  
rozwiązania dla RapidNet.

Mufa światłowodowa

Łączność LAN – gniazda danych, 
panele krosownicze i panele 
kablowe.

Rozwiązania do zarządzania 
światłowodami
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HellermannTyton Sp. z o.o.
ul. Berdychów 57A
62-410 Zagórów
E-Mail: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl


