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Välkommen till HellermannTyton.

Vi är en av världens ledande tillverkare av produkter och 
system inom områdena - Skydda, Fästa, Märka, Bunta och 
Koppla. Vi utvecklar också system inom området LAN/WAN.

Global Partner & Lokal Styrka
Vår företagsfilosofi fokuserar på våra kunder och deras krav på 
bästa möjliga lösningar. Vi har cirka 3.600 anställda som arbetar 
med att utveckla produktinnovationer och erbjuda dig förstklassig 
service och utmärkta råd när du behöver det. HellermannTyton 
finns med 35 företag, i alla fem kontinenter i världen. Våra 
fabriker runt om i världen producerar mer än 60.000 produkter 
för att göra ditt arbete enklare.

Erfaren partner vid din sida
Vi är alltid nära dig och vi skapar gemensamma lösningar som  
är perfekt anpassade för att möta dina individuella behov.

Marknader & Produkter

Våra systemlösningar är perfekt anpassade till att möta de utmaningar som olika branscher har 
runt om i världen.

Innovativa lösningar för just dina behov.



HellermannTytons höga kvalitet på buntband ger en 
fixeringslösning som klarar de flesta applikationer. De klarar inte 
bara de krav som normalt ställs utan flyttar även gränserna till vad 
som är tekniskt möjligt med ett fixeringselement.

På detta sätt skapas nya buntbandslösningar och nya fästelement, 
ofta i samarbete med kunder.

Buntband och Fixeringar

Buntband invändigt räfflade Buntband med fästelement

Buntband invändigt släta Buntbandsfästen

Buntband utan räfflor Fästelement

Buntband, öppningsbara Clips, klämmor och pluggar

Buntband, rostfritt stål



Värmekrympprodukter är ett självklart inslag kring kabel 
och kontakt. HellermannTyton har tagit fram ett brett 
produkterbjudande inom krympslang och krympformgods.

HellermannTyton erbjuder genom sitt produktsortiment skydd 
och isolering där kabel och kontakt kan utsättas för mekanisk, 
miljömässig, kemisk eller elektrisk påverkan. 

Isolerslang

Värmekrympslang Slangar och hylsor

Krympformgods



HellermannTytons produktgrupp Kabelskydd ger er de bästa 
möjliga kabelskydden på marknaden idag.

Produkterna inom kabelskydd täcker områden som kabelspiraler, 
kabelstrumpor samt plast- och metallslangar. De skyddar mot 
nötning, hög- likväl som låg temperatur, vätskor, kemilkalier och 
oljor med mera. 

Kabelskyddssystem

HelaGuard flexibla slangar och 
kopplingar

Kantskydd

Flexibel korrugerad slang Skyddshylsor

Flätad skyddsstrumpa



Installation

HellermannTyton erbjuder innovativa produkter för 
elinstallationer, till exempel med HelaCon toppklämma och 
HelaTape Eltejp.

Kabeldragningsverktyget Cabel Scout+ hjälper till att göra arbetet 
enklare och snabbare samtidigt som det underlättar i svårare 
installationer. 

Toppklämmor Kabelinstallationssystem

SpotClip Eltejp



Märksystem

HellermannTyton erbjuder olika integrerade skrivarlösningar, 
från komplicerad etikettdesign i serieproduktion till enkla 
engångsetiketter.

Vår långa erfarenhet hjälper oss att utveckla perfekta lösningar 
för dig. Vår prioritet är att vi och våra produkter alltid möter dina 
förväntningar.

Märkning för kabel och ledning Etiketter för säkerhet

Etiketter för kontrollpaneler och 
apparatskåp

Märkning för industrin

Märkning inom tung industri

Skrivare och mjukvara



Monteringsverktyg & tillbehör

HellermannTyton erbjuder användarvänliga verktyg, som gör 
monteringsarbetet så enkelt och effektivt som möjligt. Det finns 
allt från manuella verktyg till helautomatiserade lösningar för 
större produktionsvolymer.

Utbudet av monteringsverktyg sträcker sig från gasdrivna 
varmluftspistoler till olika typer av appliceringsvertyg för 
buntband, krympslang, slang och märkning.

Automatiskt buntbandssystem

Appliceringsverktyg för  
• värmekrympslang 
• för snapper
• märkning

Appliceringsverktyg för buntband



Nätverkskommunikation

HellermannTyton är en etablerad och innovativ ledare av globala 
lösningar inom infrastruktur.

Vår breda produktportfölj erbjuder flera lösningar inom kategori 
(cat) 5e till kategori 6A samt ett stort utbud av förterminerade 
lösningar under vårt produktnamn RapidNet.

Dessutom har vi ett brett sortiment av skarvprodukter där vi blivit 
starkare genom den höga utbyggnadstakten inom FTTX.

RapidNet Förterminerade lösningar 
för koppar eller fiber Fiberskarvboxar

LAN anslutningar såsom uttag, 
kablage, paneler

Lösningar för 
fiberkabelhantering



03
/2

01
5 

 0
31

-9
33

11

HellermannTyton AB
Datavägen 5, Box 569
175 26 Järfälla
Tel:  +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
E-Mail: support@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se


