Další skupiny výrobků:
Vedení PUR, Vedení pro navíjení na buben, Kulatá řídící
výtahová vedení, Plochá vedení, Vedení do vlečných
řetězů, Vedení pro stavební výtahy, Vedení pro
elektroniku, Standardní vedení

Beze všeho nás kontaktujte, abychom společně mohli najít
řešení pro vaše použití.

Baude Kabeltechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 1
31157 Sarstedt
GERMANY
Tel.: +49 50 66 / 70 01 - 0
Fax: +49 50 66 / 70 01 - 80

www.baude.cz

Baude Kabeltechnik s.r.o.
Havránkova 11
61962 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 543 5213 - 70
Fax: +420 543 5213 - 73

Spirálované kabely
a konfekce

Konfekce
Vzhledem ke stále se zvětšující komplexnosti produktů
našich zákazníků nabízíme vedení a spirálovaná vedení,
která jsou připravená k montáži a která jsou částečně konfekcionovaná.
Naše kabelové konfekce se používají v nejrůznějších průmyslových odvětvích a oblastech použití.  
Konfekcionujeme podle vzorku, požadavků nebo výkresu,
podle vašich zadání. Přitom zpracováváme nakupované díly
nebo vámi poskytované komponenty.
Pro konfekci máme k dispozici širokou paletu technických
možností, mezi nimi letování a pocínování, krimpování nebo
stlačování s různými konektory, kabelovými oky nebo koncovými objímkami kabelu. Navíc máme dlouholeté zkušenosti v oblasti montáže konektorů a násuvných kontaktů,
jakož i zkušebních přístrojů pro kabelová spojení připravená
pro zabudování.
Bez problémů provedeme rovněž zakázky ohledně zvláštních
kabelů a i ty nejmenší zakázky podle vašich zadání, jakož
i zakázky na výrobu větších sérií. S radostí vám připravíme
nabídku i pro speciální poptávky.

Přehledně
• Individuální potisk zákazníka
• Stříhání kabelů na přání
• Odpláštění / cínování
• Osazení koncových objímek kabelů až po kroucené
kontakty
• Individuální a odzkoušená montáž konektorů hotová k
připojení
• Balení a etiketování kabelů
Vedle rozsáhlých možností ruční montáže máme k dispozici i moderní strojní park, který nám poskytuje velký počet
technických možností mimo jiné prostřednictvím „stříhacího
automatu Schleuniger“, různé „krimpovací automaty se
stripovací jednotkou“, jakož i „krimpovací automaty pro
zvláštní kontakty a izolované koncové objímky kabelů“.
Díky tomu jsme schopni úspěšně realizovat všechny běžné
požadavky zákazníků i zakázky se zvláštními požadavky.
Vaše spokojenost je u nás na prvním místě, proto je vám v
případě dotazů a problémů kdykoli s radostí k dispozici náš
servisní a odbytový tým.

Dotaz na spirálovaný kabel
mailem na baude@baude.cz
nebo na www.baude.cz

Silný kabel - silný servis
Kompetentní poradenství, velký a kvalitní výběr kabelů a
přátelský servis již od roku 1978!
Jsme vaším prvním kontaktním partnerem, pokud jde o
vedení PUR, vedení pro elektroniku, spirálované kabely a
konfekci.
Klademe důraz nejen na kvalitu, flexibilitu a spolehlivost
svých produktů, nýbrž i na dlouholeté zkušenosti, které
jsme si osvojili v různých odvětvích.
Máme k dispozici vlastní výrobu spirálových kabelů a
rozsáhlý sklad pro speciální kabely. U nás naleznete velký
výběr na přání upravených a flexibilních kabelových 
technik - také pro Váš projekt.
Přesvědčte se sami!

Společnost

Spirálované kabely ze Semoflex® H05BQ-F/H07BQ-F
... vhodný pro nejvyšší mechanickou
náročnost ve vnitřním a vnějším použití,
například pro roboty, vysoko-výkonnostní
stroje a vysokozdvižné plošiny, jakož i
vrtačky. Vlastnosti tohoto spirálového
vedení jsou dlouhá životnost a dobrá
pružnost.

Spirálované kabely ze Semoflex® PVC/PUR
... se vyznačují obzvlášť svou trvanlivostí
a jsou často dobrým optickým a tvůrčím
řešením. Oblastmi použití jsou například
přípojná vedení pokladen, vysoce hodnotné kuchyňské přístroje a přístroje pro
domácnost, lampy a světelné lišty.

Vedení společnosti
Andreas Baude
Spirálované kabely z PVC H05VVH8-F

Vaše přednosti
• Individuální řešení zákazníků
• Výroba od 1 kusu
• neomezené možnosti použití
• velmi dobré vratné vlastnosti
• Rozsah teplot mezi - 40 °C a + 90 °C,
podle základního materiálu
• dlouhá životnost
• krátká dodací doba

... se používají tam, kde se vyskytují malé
mechanické a střední chemické nároky a
není nezbytně požadována trvale dobrá
pružnost. Zvlášť při obsluze osvětlených
nosičů reklam, elektronických malých
přístrojů a kuchyňských přístrojů jsou
tyto cenově výhodné spirálované kabely
upřednostněnou volbou.

Spirálované kabely Semoflex® Roboschlepp®
... jsou flexibilní a extrémně robustní,
proto se hodí zvlášť pro nejvyšší mechanická zatížení, např. portálové roboty,
vysoko výkonnostní stroje, vysokozdvižné
plošiny, jakož i na vrtačky a šrouby.
Speciální izolací žíly Semocore je toto
spirálové vedení obzvlášť žáruvzdorné.

Křestní jméno, příjmení

Telefon

E-Mail

Spirálované kabely ze Semoflex® Elektronik
... se používá jak v nestíněné, tak i ve
stíněné variantě například v oblasti
lékařské elektroniky, pro řízení strojů a
v oblasti motorových vozidel, pro měřicí
přístroje a připojení polohových spínačů.
Díky vnějšímu plášti z PUR a izolaci žil
Semocore je i pro spirálované kabely
s průřezem žil od 0,14 do 0,50 mm²
dosahováno vysokých vratných sil a
dlouhé životnosti.u například vysoce
hodnotné kuchyňské přístroje a přístroje
pro domácnost, lampy a světelné lišty.

Počet kusů

Barva pláště

						
Počet žil a průřez (G se ž/z - X bez ž/z)
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Stažená délka (WL) nebo natažená délka (bez Rovný konec AE1 a AE2)

mm

Vnější průměr spirály
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Typ zástrčky
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mm

			mm
Typ zpracování
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