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Od ponad 15 lat TKD Kabel jest jednym z wiodących światowych 
dostawców gotowych rozwiązań instalacyjnych i montażowych z 
portfolio ponad 30 000 artykułów. Zgodnie z naszym mottem 
„Przewody w ruchu” każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby 
Państwa firma była stale w ruchu, a tym samym odnosiła sukcesy. 
Nasze partnerskie relacje z klientami charakteryzują się w 
szczególności jednym czynnikiem: profesjonalnym doradztwem 
technicznym. Dzięki temu mają Państwo pewność, że zawsze zostaną 
dostarczone idealnie dopasowane rozwiązania okablowania do 
każdego projektu - od standardowych przewodów po indywidualnie 
opracowane produkty.

Cables in

MOTION
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Inżynieria  
mechanicz na

Automatyzacja Inżynieria 
instalacji

W domu
w wielu branżach

Systemy okablowania stanowią decydującą podstawę niezawodnych 
procesów operacyjnych, czy to w inżynierii mechanicznej, automatyce, 
telekomunikacji, czy przemyśle chemicznym, czy to w przemyśle 
paliwowym, w sektorze audio, wideo i nadawczym, czy w technologii 
bezpieczeństwa. Wstępnie przygotowane i gotowe do podłączenia 

INNOWACYJNE KONCEPCJE ROZWIĄZAŃ DLA PRZEMYSŁU 4.0
rozwiązania okablowania firmy TKD KABEL pomagają w szybszym i 
tańszym wykonaniu projektów. Dzięki naszym innowacyjnym 
koncepcjom rozwiązań dla inteligentnego łączenia maszyn 
sprostają Państwo każdym pojawiającym się wyzwaniom 
Przemysłu 4.0.
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Transport 
materiałów

Indywidualne 
rozwiązania 
kablowe

technologia 
pomiaru i 
kontroli

SEKTORY PRZEMYSŁU TKD

Energie odnawialne (środowisko naturalne)

Przemysł paliwowy 

Audio, wideo i nadawanie

Inżynieria bezpieczeństwa 

Przemysł automotive, 
samochodowy i stoczniowy, 
inżynieria kolejowa

Telekomunikacja 

Przemysł chemiczny, 
technologia medyczna

Przemysł spożywczy 

Inżynieria mechaniczna i 
instalacyjna, technologia napędowa i 
automatyzacja
Technologia 
przenośników, systemy 
portów i dźwigów 

Windy

Elektrotechnika, elektronika, 
technologia pomiaru i 
sterowania 
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Standardowe
 TKD CONNECT Przewody

konfekcjonowane servo
 TKD CONNECT Przewody spiralne
 TKD CONNECT Technologia sieciowa
 TKD CONNECT Przewody zasilające
 I wiele innych

Indywidualne
 Spersonalizowane rozwiązania
Usługi

Usługi
Zaawansowane
 Zestawy kabli
Wiązki kablowe
 Zespoły
Przewody taśmowe w oploci
Prowadnice i łańcuchy kablowe /

systemy

C a b l e s  i n  m o t i o n

 Logistyka
(KanBan, Drukowanie, Kompletowanie
i wiele innych)

 Wsparcie rozwoju
 Usługi projektowe
 Specjalne opakowania
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Z asortymentem ponad 30 000 artykułów, TKD KABEL jest jednym z 
największych na świecie dostawców technologii okablowania. 
Oferujemy całą gamę przewodów sterujących i podłączeniowych, do 
przemysłu danych i przewodów sieciowych, przewodów spiralnych i 
światłowodowych. Oferujemy systemy okablowania do specjalnych

Bez względu na to, czy jest to klasyczna technologia montażu 
ręcznego, półautomatycznego lub w pełni zautomatyzowanego, 
technologia łączenia, ultradźwiękowego zagęszczanie, układania 
oplatania, skręcania - spektrum produkcji TKD KABEL jest bardzo 
zróżnicowane. Dzięki specjalistycznym zakładom produkcyjnym

WIODĄCY DOSTAWCA SYSTEMÓW OKABLOWANIA - PONAD 30 000 DOSTĘPNYCH ARTYKUŁÓW

SZEROKIE SPEKTRUM PRODUKCJI OD MAŁYCH DO PRODUKCJI DUŻYCH SERII

konstrukcji pojazdów, a także jednożyłowe wiązki, złożone zespoły 
przemysłowe lub gotowe do podłączenia systemy kabli i prowadniki 
przewodów. Ponad 15 lat doświadczenia w produkcji i rozwoju 
przewodów specjalnych czyni nas również kompetentnym partnerem 
w oferowaniu indywidualnych rozwiązań.

umożliwiamy nie tylko zoptymalizowaną pod względem kosztów 
produkcję dużych serii, ale także elastyczną produkcję małych partii. 
Kompetentni pracownicy, dziesięciolecia doświadczenia i nowoczesny park 
maszynowy zapewniają, że wszystkie wymagania klientów są zawsze 
wdrażane zgodnie ze standardami i ustalonym harmonogramem.

Kompleksowe rozwiązania 

w jednym miejscu



znormalizowanych procesów...
Tworzenie 
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SCHAFFEN...
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W przeszłości wiązki kablowe i gotowe systemy dostępne były 
wyłącznie u lokalnych firm montażowych. Dziś można je 
również zamówić bezpośrednio u producenta. Skraca to 
znacząco czas realizacji. Zamiast wielu różnych numerów 
artykułów należy zarządzać tylko jednym kompletnym

Jeżeli rozwiązania okablowania są uzyskiwane od różnych 
dostawców, różne modele cen i dodatkowe prace 
administracyjne powodują wysokie koszty nabycia i 
eksploatacji. Dzięki możliwości zakupu gotowych do 
podłączenia kabli i przewodów bezpośrednio od producenta 
obniżona zostaje znacząco cena Usprawnienie procesu

UJEDNOLICANIE PROCESU ZAMAWIANIA, MINIMALIZOWANIE ADMINISTRACJI

LIKWIDUJ KOSZT MAGAZYNOWANIA, ZMNIEJSZ KOSZTY NABYCIA

zestawem, dlatego też nakłady administracyjne ograniczone 
mogą zostać do minimum. Zamówienia ramowe gwarantują 
również przewidywalne dostawy na czas bez ryzyka. 
Pracownicy są tym samym odciążani i mogą poświęcić się 
podstawowym zadaniom.

zamawiania zapewnia lepsze zarządzanie czasem i umożliwia 
bardziej efektywne planowanie nawet w przypadku dużych 
projektów. Złożone i kosztowne magazynowanie wielu małych 
części jest również wyeliminowane, koszty eksploatacji są 
również znacznie zmniejszone.

… Skorzystaj 
z potencjalnych oszczędności
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Usługi TKD dla Twojej 

SATYSFAKCJI
Nasze wysoce nowoczesne i w pełni zautomatyzowane centrum 
logistyczne w Nettetal gwarantuje wysoką dostępność towarów, a 
także szybką dostawę w kraju i za granicą. Aby zagwarantować 
niezawodne zarządzanie zapasami i kontrolę produkcji, polegamy 
na zaawansowanym systemie KANBAN. Niezależnie od tego, czy 
są to dostawy specjalne, towary na czas czy przesyłki lotnicze - 
koncepcje dostaw just-in-time zapewniają optymalny czas

Nasi doświadczeni technicy są do Państwa dyspozycji i będą 
towarzyszyć we wszystkich etapach projektu. Od profesjonalnego 
doradztwa i pomocy technicznej w zakresie koncepcji kabli i 
przewodów, poprzez przygotowanie rysunków i wspólne 
opracowanie specjalnych rozwiązań, po wstępne przygotowanie 
próbek i produkcję prototypów. Strategiczny podział 
wykwalifikowanych zespołów sprzedażowych zapewnia

KORZYŚCI Z WYJĄTKOWYCH USŁUG LOGISTYCZNYCH

KOMPETENTNE WSPARCIE - OD PROFESJONALNYCH PORAD DO PRODUKCJI 
PROTOTYPU

obsługi i dostaw. W przypadku dostaw krajowych realizacja 
trwa zwykle około 24 godzin - nawet w przypadku specjalnych 
przewodów i rozwiązań. Dodatkowo: mogą Państwo również 
wykorzystać zaawansowany magazyn wysokiego składowania o 
powierzchni 14 500 metrów kwadratowych jako własne miejsce 
do przechowywania. W tym celu oferujemy indywidualne 
pakiety logistyczne i magazynowe.

maksymalną reakcję na potrzeby klienta i nieustanne wsparcie. 
Szybki czas reakcji, przykładowo podczas konsultacji 
technicznych lub przygotowania ofert, jest dla nas czymś 
oczywistym. Dostarczamy również aktualnych informacji z 
zakresu bieżących tematów technicznych i innowacji 
produktowych. Relacje z klientem nie kończą się na sprzedaży, 
to jest dopiero początek.
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Najwyższa jakość - gwarantowana

ZUFRIEDENHEIT

KOMPETENTE BETREUUNG – VON DER PROFESSIONELLEN BERATUNG BIS ZUR PROTOTYPERSTELLUNG
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
Naszym celem jest najwyższa jakość. Dlatego nasze produkty opracowane 
są zgodnie ze standardami branżowymi, obowiązującymi certyfikatami, 
takimi jak VDE, CE, CSA, EAC i Fraunhofer. Zarówno produkcja jak i 
metody badań są zgodne z normą DIN EN Certyfikaty ISO
9001: 2000, UL ZPFW2 i UL ZPFW8 gwarantują stałą, 
najwyższą jakość produktu. Zapewnienie zrównoważo-
nej jakości możliwe jest dzięki kompleksowym testom
pośrednim i końcowym, a także związanej z 
produktem właściwej dokumentacji - takiej jak 
EMPB, mikrografy, pomiary tłumienia lub testy 
wysokiego napięcia.
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WITRYNA ISERLOHN / SITE ISERLOHN 
Zollhausstraße 6, D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 435-0 
Fax: +49 2371 435-500 
E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

WITRYNA PLIEZHAUSEN / SITE PLIEZHAUSEN 
Karl-Benz-Straße 20, D-72124 Pliezhausen
Tel.: +49 7127 8104-01 
Fax: +49 7127 8104-20 
E-Mail: pliezhausen@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de

TKD Cable (Suzhou) Co., Ltd. 
No.12 Chuangye Road 
Jinfeng Town ZHANGJIAGANG, 
JIANGSU
Tel.: +86 512 56971382 
E-Mail: info@tkd-cable.cn
Web: www.tkd-cable.cn

HPM CÂBLES Sarl
14, rue du Bon Repos
F-41600 Chaon
Tel.: +33 254958800
Fax: +33 254958808 
E-Mail: contact@tkd-kabel.fr 
Web: www.tkd-kabel.de

TKD ITALIA S. R. L.
Via Matteotti 37
40064 Ozzano Dell`Emilia (BO) 
Tel.: +39 051 790 636 
Fax: +39 051 652 2471 
E-Mail: info@tkditalia.it
Web: www.tkditalia.it

TKD POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 22 878 31 35 
Fax: +48 22 878 31 37 
E-Mail: info@tkd-polska.pl 
Web: www.tkd-polska.pl 
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