
Przemysł mobilny  
lokomotiv

Przemysł mobilny – to hasło kojarzone jest z wszelkimi rozwiązaniami dotyczącymi pojazdów. Zatem samo-

chody, jednostki trakcyjne – pociągi z wszystkich kategorii a także urządzenia i elementy związane z trans-

portem bądź pochodnymi urządzeniami występującymi w różnych dziedzinach życia. Tak więc od platform 

pojazdów Asistance do rozwiązań specjalnych jak nadbudowy dla straży pożarnej, pojazdów asenizacyjnych 

po jednostki ratownicze wszystkich służb.

HELUKABEL®, jako producent kabli i przewodów, posiada w swojej ofercie produkty dedykowane dla każdej 

z gałęzi przemysłu, w tym także elementy osprzętu kablowego jak węże osłonowe i prowadnice kablowe. 

Część oferty została przedstawiona w poprzednich działach, zatem przytoczymy tu tylko kilka z nich. Pamię-

tając o możliwości stosowania przewodów dedykowanych dla układów automatyki czy w przemyśle maszy-

nowym: TITANEX®, NSSHÖU, NSHTÖU czy przewody z rodziny TROMM-PUR.

W niektórych aplikacjach istotne są własności produktów ułatwiających ich eksploatację w ekstremalnych 

warunkach czy też własności izolacji kwalifikują je do stałej pracy w układach o ograniczonym ruchu. Jed-

nakże dla zastosowań mobilnych koniczne są własności takie jak bezhalogenowość, wysoka elastyczność, 

wytrzymałość na kontakt z olejem i produktami ropopochodnymi jak również wytrzymałość na rozciąganie 

czy nie uleganie korozji.

Jedną z tych grup stanowią przewody stosowane szeroko w zakresie automatyki procesów napędowych 

w wersjach bezhalogenowych takich jak:

JZ-500 COLD  
o wysokiej odporności na ekstremalne temperatury,  

oleje (patrz tabela odporności chemicznej). Stosowany 

przy średnim obciążeniu mechanicznym dla połączeń 

elastycznych, w których nie występują naprężenia 

rozciągające. Układany przeważnie w pomieszczeniach 

suchych, wilgotnych i mokrych, jednak nie na wolnym 

powietrzu. Stosowany w przemyśle maszynowym, 

metalurgicznym, do sterowania, sygnalizacji i pomiarów 

przy przenośnikach i ciągach technologicznych.

Temperatura	pracy:  
połączenia elastyczne od -30°C do+80°C,  

ułożenie na stałe od -40°C do +80°C.  

Liczba	żył od 2 do 25 (zależnie od przekroju).  

Przekroje	żył od 0,5 mm² do 6 mm².

JZ-500 PUR i PURÖ-JZ   
odporny na ścieranie i chłodziwa maszynowe (patrz tabela 

odporności chemicznej). Przewód sterowniczy, wyróżniający 

się szczególną odpornością na ścieranie i rozrywanie. Dzięki 

odporności na oleje mineralne, a zwłaszcza na środki chłodzą-

ce, znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, w bu-

downictwie i instalacji, walcowniach i stalowniach, w szcze-

gólnie krytycznych miejscach. Duża elastyczność umożliwia 

szybką instalację. Może być stosowany w instalacjach ze-

wnętrznych. odporny na: promieniowanie UV, tlen, ozon, hy-

drolizę, działanie bakterii i warunkowo na mikroby.

Temperatura	pracy:	 
połączenia elastyczne od -5°C do+80°C,  

ułożenie na stałe od -40°C do +80°C.  

Liczba	żył	od 2 do 42 (zależnie od przekroju żył).  

Przekroje	żył od 0,5 mm² do 16 mm². Żyły numerowane.  

Dostępny w wersjach ekranowanych  

F-C- PURÖ-JZ i YÖ –C-PURÖ-JZ
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H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)   
o wysokiej odporności na ekstremalne temperatury,  

oleje (patrz tabela odporności chemicznej). Stosowany 

w przemyśle maszynowym, liniach technologicznych, jako 

przewód sygnalizacyjny, sterowniczy i zasilający. Przewód 

całkowicie olejoodporny, spełniający wymogi normy VDE 

0207 i 0473. Średnio odporny na wpływy substancji che-

micznych. Nie może być obciążany mechanicznie.

Temperatura	pracy:  
połączenia elastyczne od -5°C do +70°C 

ułożenie na stałe od -40°C do +70°C.  

Liczba	żył od 2 do 65 (zależnie od przekroju).  

Przekroje	żył od 0,5 mm² do 2,5 mm².

JB-750 YELLOW   
Przewód sterowniczy ze specjalnego żółtego PVC do syste-

mów bezpieczeństwa, zgodny z DIN VDE 0281 cz. 5, HD 21.5 

i IEC 60227/5 typ 227 IEC 57. opona zewnętrzna  

ze specjalnego PVC TM2 wg DIN VDE 0281 cz. 1, kolor żółty 

(RAL 1016).

Temperatura	pracy:  
połączenia elastyczne od -5°C do+80°C,  

ułożenie na stałe od -40°C do +80°C.  

Liczba	żył od 3 do 5.  

Przekroje	żył 1,5 mm² i 2,5 mm².

Wśród przewodów bezhalogenowych wyróżnimy do tej gałęzi przemysłu przewody do sterowania procesów 

o dużej ognioodporności. Takie jak:

JZ-500 HMH MEGAFLEX® 500

JZ-600 HMH.

HELUKABEL® posiada w swojej ofercie rozwiązania dla przemysłu mobilego – nadbudowy dla służb ratownic-

twa drogowego, mobilne stanowiska dowodzenia dla straży pożarnej jak też okablowanie drabin wykonane 

na pojazdach specjalnych. Ponadto pojazdy szynowe – a to dzięki systemom bezpieczeństwa wykonane na 

bazie przewodów i osłon kablowych o wysokiej odporności na zrywanie, zabrudzenia eksploatacyjne.

H05BQ-F / H07BQ-F (NGMH11YÖ)   
Przewód zasilający w izolacji EPR wyróżniający się giętkością, 

odporny na przetarcia, nacięcia i niewielkie uszkodzenia. 

Dzięki odporności na oleje mineralne i tłuszcz, benzynę, 

wodę i czynniki atmosferyczne znajduje szerokie zastoso-

wanie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Duża 

elastyczność umożliwia szybką instalację. Może być stoso-

wany w instalacjach zewnętrznych. odporny na: promienio-

wanie UV, tlen, ozon, hydrolizę, działanie baktrii

Temperatura	pracy:	 
połączenia elastyczne od -40°C do+80°C,  

ułożenie na stałe od -50°C do +90°C.  

Liczba	żył od 2 do 12  

(zależnie od przekroju żył i napięcia pracy).  

Przekroje	żył od 0,75 mm² do 240 mm². 
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Typy przewodów:

Tronic H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

NSSHÖU TROMM-PUR

Jako węże osłonowe zostosowano – typoszereg węży osłonowych o rdzeniu wykonanym ze stali galwanizo-

wanej, pokrytej tworzywem termoplastycznym typu Anaconda Sealtite® HCX, HFX, ZHLS wraz ze złączami 

a w tym specjalnie zaprojektowanym złączemi obrotowym o kącie pracy 45°.

Anaconda Satelite HCX Anaconda Satelite HFX / ZHLS 

Proponujemy, szczególnie dla podłączeń kabli zasilających stosować dławiki z grupy HELUTOP® MS E/EP. 

Dławiki dostępne w pełnym typoszeregu od M12x1,5 do M63x1,5 dławiąc przewody od 3,0 do 53,0 mm 

średnicy – przed zdjęciem izolacji z ekranu oraz od 2,0 – 49,0 mm po jej zdjęciu. A także:

HT MS-EP4 Mosiądz IP 68, 5 bar, 

temp.-40°C/+100°C, koszyk – stal

HT MS-EP Mosiądz IP 68, 5 bar, 

temp. -40°C/+100°C, koszyk – stal

HT MS-E Mosiądz IP 68, 5 bar, 

temp.-40°C/+100°C, koszyk – stal

HSK MS-E Mosiądz IP 68, 10 bar, 

temp.-40°C/+100°C

HSK MS-E-D Mosiądz IP 68, 10 bar, 

temp.-40°C/+100°C

Istotnym elemetem ochrony w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne są węże osłonowe.

W miejscach narażonych na pył organiczny i np. wióry z obróbki drewna proponujemy zastosować węże 

z rodziny wykonane z Polietylenu (PE), Poliamidu (PA) lub Polipropylenu (PP) zależnie od możliwych uszko-

dzeń wraz ze złączmi typu HSSV:

Helucond PE 200N
UL94 HB, temp.-40°C/+80°C

Helucond PA6-L 250N
UL94 V2, temp.-40°C/+120°C

Helucond PA6 350N
UL94 V2, temp.-40°C/+120°C
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Helucond PA6UL 750
UL94 V0, temp.-40°C/+120°C

Helucond PP 350N
UL94 HB, temp.-40°C/+105°C

W przypadku średnich i dużych obciążeń mechanicznych węże i osłony z grupy SPR-xx-xx bądź Anaconda 

Sealtite®. W obu przypadkach dysponujemy pełną gamą łączników i zakończeń.

M Stal galwanizowana

IP 40, +220°C, DIN 1624

SPR-AS Stal galwanizowana

IP 40,+220°C, DIN 1624

SPR-PVC-AS Stal galwanizowana 

w powłoce PVC, IP 68, -25°C/+80°C

SPR-EDU-AS Stal galwanizowana 

w oplocie IP40, +220°C

SPR-PU-AS stal galwanizowana 

w powłoce PUR, IP 68, -40°C/+80°C

UI stal nierdzewna, 

IP 44, -100°C/+600°C
 

Anaconda Satelite EF standard, 

PVC, -25°C/+70°C,

Anaconda Satelite OR 

odp.chemicznie -15°C/+100°C,

Anaconda Satelite HTDL, HC, 
HCX odp. temperaturowo, 

ciepło/zimno

Anaconda Satelite EMP brąz 

EMV, -40°C/+105°C,

Helucond V4A stal nierdzewna 

IP68/69K,

Złącza:

US 
IP 40 (S, M, SPR-AS) 

IP 66 (SPR-PVC-AS), 

-25°C/+100°C,

LI
IP40 -40°C/+250°C, obrotowy,

EEK PVC, -25°C/+100°C, 

część składowa do złączki US

T&B Stal galwanizowana 

IP67, -55°C/+160°C, 45º i 90º

LT Mosiądz 

IP67, -55°C/+160°C, 45º i 90º

Oraz inne rozwiązania.
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