TELE-FONIKA Kable
WIODĄCY DOSTAWCA
KABLI I PRZEWODÓW DLA GÓRNICTWA

Doświadczenie przemawia
za nami
60 lat doświadczeń w produkcji kabli i przewodów
górniczych powoduje, iż dla Klientów jesteśmy zaufanym
partnerem. Jako jeden z 5 największych producentów
kabli i przewodów górniczych na świecie szczycimy się
tym, że z naszych produktów korzystają najlepsi.

Wiele lat doświadczeń
przyczyniło się do
opracowania konstrukcji
o najwyższej wytrzymałości
i jakości.
20+ lat doświadczenia w dostawie specjalistycznych
kabli górniczych dla kopalń odkrywkowych. Wyroby
dedykowane dla przemysłu wydobywczego znajdują
zastosowanie we wszystkich krajowych kopalniach
węgla kamiennego i brunatnego, kopalniach miedzi i
soli.

Odbiorcy
Naszymi bezpośrednimi krajowymi odbiorcami są
Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy
S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., LW Bogdanka
S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., KGHM PM
S.A., PGE Górnictwo i Energetyka oraz wiele firm
świadczących usługi dla w/w spółek.

Jakość
W celu doskonalenia jakości naszych produktów od
wielu lat ściśle współpracujemy z Wyższym Urzędem
Górniczym, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG
oraz z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG z Gliwic.

Gwarancja jakości
Produkowane przez nas kable i przewody
górnicze uzyskały certyfikaty bezpieczeństwa w
renomowanych jednostkach certyfikacyjnych na
świecie, specjalizujących się w ocenie jakości wyrobów
stosowanych w przemyśle wydobywczym.

W ofercie TELE-FONIKI Kable znajduje się pełen asortyment kabli
i przewodów mających zastosowanie w odkrywkowych, otworowych
i podziemnych zakładach górniczych:
• kable i przewody górnicze zasilające - do układania na stałe,
• kable i przewody górnicze giętkie służące do zasilania urządzeń
ruchomych i przenośnych,
• przewody szybowe,
• górnicze kable telekomunikacyjne i światłowodowe do transmisji danych

Kable i przewody górnicze produkowane w
zakładach TELE-FONIKI Kable uzyskały certyfikaty
bezpieczeństwa w renomowanych jednostkach
certyfikacyjnych na świecie, specjalizujących się w
ocenie jakości wyrobów stosowanych w przemyśle
wydobywczym.
Produkowane przez nas kable i przewody górnicze zostały zaprojektowane
tak, aby zapewnić długie, bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie
pomimo narażenia na m.in.:
• wysoką temperaturę
• wilgotność
• uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, zginanie, skręcanie, zgniatanie)
• wybuch metanu
• wybuch pyłu węglowego
• promienie UV
• oleje

TELE-FONIKA Kable jest partnerem biznesowym,
który wie jak i może spełnić oczekiwania
największych firm na świecie, w tym kopalń i innych
firm z sektora górniczego.

Więcej szczegółów na stronie www.tfkable.com
www.tfkable.com

Posiadamy specjalistyczną wiedzę wspartą
wieloletnim doświadczeniem
Produkowane przez nas kable i przewody górnicze uzyskały certyfikaty bezpieczeństwa w
renomowanych jednostkach certyfikacyjnych na świecie, specjalizujących się w ocenie jakości
wyrobów stosowanych w przemyśle wydobywczym. Nasze produkty są zaprojektowane tak
aby wytrzymać nawet ekstremalnie długie i trudne warunki pracy, są odporne na naprężenia,
ścieranie czy skręcanie.

Poniżej przedstawiamy naszą poglądową ofertę w zakresie wyrobów dedykowanych
dla przemysłu wydobywczego.

OnGcekż-G 0.6/1 kV

Górniczy kabel elektroenergetyczny
oponowy (O) z żyłami miedzianymi
o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc)
i oponie z gumy trudnopalnej (On),
z żyłami ekranowanymi drutem
miedzianym i włóknem (ekż).

O(2)nGcekż-G2 0.6/1 kV

Górniczy kabel elektroenergetyczny
oponowy (O) z żyłami miedzianymi
o izolacji z gumy ciepłoodpornej
(Gc) i oponie z gumy trudnopalnej
dwuwarstwowej (2n), z żyłami
ekranowanymi drutem miedzianym
i włóknem (ekż), z dwoma układami
żył (-G2).

YHKGXSekyn 0.6/1 kV

Górniczy kabel elektroenergetyczny
z ekranami indywidualnymi (HKG),
z żyłami miedzianymi (-), o izolacji
z polietylenu usieciowanego (XS), w
powłoce polwinitowej (Y), z ekranem
ogólnym (ek), w osłonie polwinitowej
nierozprzestrzeniającej płomienia
(yn).

YHKGXSekFoyn 3.6/6 kV

Górniczy kabel elektroenergetyczny
z ekranami indywidualnymi (HKG),
z żyłami miedzianymi (-), o izolacji
z polietylenu usieciowanego (XS),
w powłoce polwinitowej (Y), z
ekranem ogólnym (ek), w pancerzu
z drutów stalowych okrągłych
(Fo), w osłonie polwinitowej
nierozprzestrzeniającej
płomienia (yn).

OnGcrekgż-G(S) 6/10 kV

Górniczy kabel elektroenergetyczny
o żyłach miedzianych o izolacji z
gumy ciepłoodpornej, zredukowanej
(Gcr) i oponie z gumy trudnopalnej
(On), z żyłami ekranowanymi
gumą półprzewodzącą (ekgż), do
układania na stałe (S).

YHKGXSekFtZnyn 3.6/6 kV

Górniczy kabel elektroenergetyczny
z ekranami indywidualnymi (HKG),
z żyłami miedzianymi (-), o izolacji
z polietylenu usieciowanego (XS),
w powłoce polwinitowej (Y), z
ekranem ogólnym (ek), w pancerzu
z taśm stalowych ocynkowanych
(FtZn), w osłonie polwinitowej
nierozprzestrzeniającej płomienia
(yn).

Nasze wyroby produkowane są wg światowych standardów:
Kraj/Kontynent

Standardy

Kraj/Kontynent

Standardy

Niemcy

VDE

USA/Kanada

MSHA/UL/CSA/ICEA

Czechy

ČSN

Afryka

SANS

Polska

WUG/PN

Chiny

MA

Rosja

GOST

Inne kraje

wg specyfikacji klienta

Australia

AS/NZ
TELE-FONIKA Kable - dostarczamy solidność

Grupa TELE-FONIKA Kable (TF Kable) znajduje się w światowej czołówce firm branży kablowej,
jest trzecim w Europie producentem kabli i przewodów o znaczącym potencjale rozwojowym,
ze stuprocentowym polskim kapitałem. Produkty wytwarzane w naszych zakładach znajdują
swoich odbiorców w ponad 90 krajach. W swoim asortymencie posiadamy 25 tys. typów kabli.
Spółka łączy dobre tradycje przemysłu kablowego w Polsce oraz innowacyjne rozwiązania
techniczne. W skład Grupy TELE-FONIKA Kable wchodzi 7 zakładów produkcyjnych
(5 zlokalizowanych w Polsce, 1 w Serbii, 1 w Ukrainie), Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych
w Bukownie (Polska) oraz kilkanaście spółek handlowych odpowiadających za dystrybucje
naszych wyrobów na całym świecie.

Grupa TELE-FONIKA Kable

TELE-FONIKA
Cable Americas
Bolingbrook IL

TF Nordic
Malmoe
TELE-FONIKA Kable
Central Europe
Hilden

TELE-FONIKA Kable
Myslenice, Katowice, Krakow,
Bydgoszcz, Szczecin
TELE-FONIKA Baltic
Kaunas

Copper Cable Co.
Coalville
TOW TF KABEL UKRAINA
Czernihiv
TOW TF KABEL
Kiev

TELE-FONIKA France
Longvic

TELE-FONIKA Kabely
Zabreh

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. Wielicka 114, 30-663 Kraków
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zapytania.ofertowe@tfkable.com • www.tfkable.com

TF KABLE FK Zajecar
Zajecar

