A KÁBELEZÉSI
MEGOLDÁSOK
SZAKÉRTŐJE

Az Axon’ Cable világvezető a speciális
kábelezési rendszerek területén. A cég
élen jár egyebek közt a légiközlekedési,
katonai, űrhajózási, olaj-és gázipari,
orvos-elektronikai, kutatási, autóipari
és szórakoztató ipari alkalmazásokhoz
használt vezetékek, kábelek, csatlakozóval
épített kábelszerelvények, csatlakozók
valamint integrált rendszerek tervezésében és gyártásában.

A KÁBELEZÉSI TECHNOLÓGIÁK SZAKÉRTŐJE
Hogyan kapcsolhatunk össze egységes rendszerbe különböző beszállítóktól származó elektronikus
eszközöket? Kábeltechnikai szakértőként az AXON’
Cable az egész kábelezési hálózatot megtervezi, az
AXON’ mérnökei a legcélravezetőbb eszközökkel,
többek között szimulációs szoftverekkel (INVENTOR,
CATIA, Engineering Base, COMSOL) segítik megrendelőiket és velük közösen tervezik meg a fejlesztés
minden fázisát: alapelképzelés, koncepció, prototípusok, ipari megvalósítás, volumennövelés és
tömeggyártás. Az Axon’ LEAN szemléletű műszaki
tervezés és gyártás alapján költséghatékony megoldásokat kínál megrendelőinek.

KONCENTRÁLT
TUDÁSKAPACITÁS
Az innováció kiemelkedően fontos helyet foglal el
az Axon’ Csoport tevékenységei között, ennek megfelelően éves forgalmának tíz százalékát fordítja
kutatásra és fejlesztésre. Az elektromágneses kompatibilitás (EMC), RF, magas adatátviteli sebesség,
miniatűrizáció, rugalmasságmegőrzés, a légmentes
zárás, a mágnesesség, a sugárzás, a súlycsökkentés,
a csatlakoztatás egy mozdulattal és a bio-kompatibilitás csak néhány példa azon kihívásokra, amelyeket
az Axon’ képes teljesíteni.
A folyamatirányításban és a gyártóeszköz-fejlesztésben elkötelezett csapat folyamatosan emeli a gyártási folyamatok megbízhatóságát, valamint a piaci
elvárásokhoz való gyors igazodást.
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LÉGIKÖZLEKEDÉS

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Fedélzeti elektronikus készülékek
polgári és katonai repülőgépeken,
helikoptereken és pilóta nélküli
légiközlekedési járműveken (UAV).
KIHÍVÁSOK > súlycsökkentés,
helytakarékosság, miniatürizálás,
szélsőséges hőmérsékletek,
megbízhatóság, csatlakoztatás egy
mozdulattal, mechanikai ellenálló
képesség, magas frekvencia, magas
adatátviteli sebesség..
• Különleges körülményeknek ellenálló kábelek
és szerelvények
• Négyszögletes és kör alakú miniatűr
csatlakozók: Micro-D, Nano-D
• Könnyű és hajlékony vezetékek illetve kábelek
• Mikrohullámú koaxiális kábelek
• Kábelszerelvények nagy sebességű adatátviteli protokollokhoz: Fibre Channel, Ethernet,
IEEE1394.

ŰRHAJÓZÁS/
ŰRKUTATÁS

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Az Axon’ Cable meghatározó
részesedésű, a gyakorlatban igazoltan
bevált légiközlekedéstechnológiai
örökséggel bír az űrhajózásban/
űrkutatásban hasznosított összekapcsolási megoldások terén, többek
között indítóállomásoknál, LEO, MEO
és GEO műholdaknál, hajtóműveknél,
bolygókutató járműveknél, a Nemzetközi Űrállomás berendezéseinél (ISS),
műholdak megakonstellációjánál és a
földi tesztelésnél való felhasználásra.

KIHÍVÁSOK > súlycsökkentés,
sugárzással szembeni ellenállás,
magas frekvencia, és szélsőséges
hőmérsékletek.
• ESA tanúsítvánnyal rendelkező vezetékek
(alumínium) és kábelek műholdakhoz
• Magas hőállóságú elektromos vezetékek
hajtóművekhez
• Alumínium gyűjtőszerelvény oszlopok (BUS
BAR) hálózati elosztókhoz
• Mikrohullámú / rádiófrekvenciás koaxiális
kábelek
• Kábelszerelvények és csatlakozók
• Magas adatátvitelű kapcsolatok, SpaceWire
links
• Micro-D csatlakozók (ESCC3401/029 EPPL2)
• D-Click, egy mozdulattal csatlakoztatható
Micro-D csatlakozók
• Erő vagy koaxiális Versatys® csatlakozók gyors
reteszelő rendszerrel.

HADIIPAR

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Radarok, antennák, navigációs és
kommunikációs rendszerek, rakéták,
csapást megelőző rendszerek, rádió
és audio kommunikációs rendszerek,
hajózási rendszerek, katonák elektronikus felszerelése.
KIHÍVÁSOK > szélsőséges
környezet, elektromágneses
védelem, megbízható
jeltovábbítás, biztonságos
adatátvitel, súlycsökkentés és
helytakarékosság, magasnyomás,
hajlékonyságmegtartás, vízállóság.
• Vezetékek, többek között halogénmentes
vezetékek
• Koaxiális kábelek
• Különleges körülményeknek ellenálló
négyszögletes és kör alakú micro-D csatlakozók
és kábel szerelvények
• Nano-D csatlakozók
• Különleges körülményeknek ellenálló
összetett kábelszerelvények
• Magas sebességű 10 Gb/s Ethernet megoldások
• Kis veszteségű mikrohullámú szerelvények
50GHz-ig terjedően.
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ENERGIA ÉS
SZÉNHIDROGÉN
KITERMELÉS

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Olaj- és gázkutatás, fúrókút alkalmazások,
megújuló energia (napelemek), nukleáris
energia, akkumulátorok.
KIHÍVÁSOK > magas hőmérséklet,
sugárzás, hajlékonyság, energiaelosztás,
légmentes zárás, miniatűrizáció, nyomás
és vibráció.

AUTÓIPAR

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Gépjárművezetést segítő rendszerek,
légzsák rendszerek, (Clockspring),
érzékelők, információs és szórakoztató
rendszerek, tempomat, autórádió, GPS
rendszerek és kijelzők.

SZÓRAKOZTATÓ
ELEKTRONIKA

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Notebookok, nyomtatók, háztartási
gépek, érzékelők, nyomtatott áramkörök
összekötése.
KIHÍVÁSOK > Miniatűrizáció,
helytakarékosság, elektromágneses
védelem.
• Lapos hajlékony kábelek (FFC)
• Kör keresztmetszetű vezetékek
• Miniatűr koaxiális kábelek
• Összetett kábelek
• Micro-D csatlakozók.

• Összetett kábelek: hibrid, spirális, lapos illetve
körkeresztmetszetű kábelek kombinációja
• Sugárzásnak ellenálló vezetékek és kábelek
• Hajlékony tápkábelek
• Különféle fröccsöntött kábelszerelvények és
kötegek
• Lapos hajlékony kábelek
• Négyszögletes és köralakú micro-D csatlakozók
• Nano-D csatlakozók.

KIHÍVÁSOK > súlycsökkentés és
helytakarékosság, elektromágneses
védelem, magas hőmérséklet,
folyadékokkal szembeni ellenállás.
• Vezetékek és összetett kábelek
• Hajlékony tápkábelek
• Lapos hajlékony kábelek (FFC) és FFC szerelvények
• Precíziós préselt és fröccsöntött komponensek,
valamint mechatronikai alkatrészek.
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ÁLTALÁNOS
IPAR

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Automatizálási és robotikai rendszerek,
vas-és acélipar.
KIHÍVÁSOK > Ellenállás szélsőséges
hőmérséklettel és vegyi termékekkel
szemben, hajlékonyság, hajlékonyságmegőrzése, helytakarékosság.
• Körkeresztmetszetű vezetékek
• Hibrid lapos illetve kerek kábelek
• Egyedi tervezésű összetett kábelek
• Különböző érintkezőkkel és csatlakozókkal
összekötött kábelszerelvények
• Lapos hajlékony kábelek dinamikus
alkalmazásokhoz
• Hajlékony tápkábelek.

ORVOSI
ELEKTRONIKA

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Orvosi műszerek, mikro-katéterek, külső
rendszerek orvosi implantátumokhoz,
kijelzők, diagnosztikai berendezések,
fogászati berendezések, endoszkópia,
orvosi képalkotási berendezések, röntgen
és mágneses rezonancia képalkotás
(MRI), ultrahang szondák, biológiai
analizációs eszközök, diagnosztikai
készülékek, szívszenzorok, lélegeztetőgépek.

KIHÍVÁSOK > Bio-kompatibilitás,
sterilizáció, beültethetőség,
antibakteriális tulajdonságok,
miniatűrizáció, elektromágneses
védelem, megbízható jelátvitel.
• Sterilizálható kábelek és kábelszerelvények
• Beültethető kábelek és kábelszerelvények
• Miniatűr vezetékek és kábelek
• Miniatűr koaxiális kábelek
• Lapos hajlékony kábelek
• köralakú és négyszögletes micro-D csatlakozók.

KUTATÓ
KÖZPONTOK

ALKALMAZÁSOK

ˇ

Részecskegyorsítók, ütköztetők,
szinkrotronok, általános tudományos
kutatás.
KIHÍVÁSOK > Szélsőséges
hőmérsékletek, sugárzás, légüres
alkalmazások, elektromágneses
védelem, jelátvitel, vibráció és
gyorsítás, légmentes zárás, nem
mágneses alkalmazások.
• Sugárzásálló vezetékek és kábelek
• Koaxiális kábelek, többek között alacsony
zajszintű változatok
• Micro-D csatlakozók, hermetikus és nem
mágneses változatok is
• Nano-D csatlakozók
• Egyedi tervezésű összetett kábelek.

GLOBÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI, MÉRNÖKI ÉS GYÁRTÁSI JELENLÉT HÁROM FÖLDRÉSZEN
EURÓPA

• Értékesítés és tervezés Franciaországban, az Egyesült
Királyságban, Németországban, Spanyolországban,
Magyarországon és Lettországban
• Termelési folyamat fejlesztési központok
Franciaországban és az Egyesült Királyságban
• Tömeggyártás Franciaországban, Lettországban és
Magyarországon
• Kutatás és fejlesztés Franciaországban

AMERIKA
ÁZSIA

• Értékesítés, tervező
és fejlesztő központok
Chicagóban
• Tömeggyártás Mexikóban
• Értékesítés és tervezés
Brazíliában

BRAZÍLIA
AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Av. das Américas, 500
Bl. 9 - Sala 208.
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-100
TEL.: +55 21 3596-8002
salesbrazil@axon-cable.com
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
AXON’ CABLE Ltd
Axon’ Agora
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL: +44 1383 421500
sales@axon-cable.co.uk
INDIA
AXON’ INTERCONNECTORS
AND WIRES PVT LTD
Plot No.102, KIADB Hitech Defense
and Aerospace Park,
Unachur Village, B.Marenahalli,
Jala Hobli, Budigere Post,
Bangalore North Taluk,
Bangalore Urban-562 129.
Karnataka
TEL: +91 806 816 2966
FAX: +91 806 816 2999
sales@axon-cable.in
JAPÁN
AXON’ CABLE JAPAN OFFICE
2F-B Marusa Bldg,
1-3-16 Minami Chitose
Nagano-shi, Nagano,
380-0823 JAPAN
TEL./FAX: +81 26 217 6728
axon-japan@axon-cable.com

• Értékesítés, tervező és
gyártóközpontok Kínában és
Indiában
• Értékesítés és tervezés Japánban

KANADA
AXON’ CABLE CANADIAN OFFICE
MONTREAL, QUEBEC
TEL: +1 514 898 2044
sales@axoncable.com
KÍNA
AXON’ INTERCONNECT LIMITED
High Tech Industrial Park,
Chang Bao XI Road - Ronggui,
528306 SHUNDE, GUANGDONG
TEL: +86 757 2838 7200
FAX: +86 757 2838 7212
sales@axon-interconnect.com
LETTORSZÁG
AXON’ CABLE SIA
VI�KU IELA, 21C
DAUGAVPILS - LV-5410
TEL: +371 6540 78 91
axon@axoncable.lv
MAGYARORSZÁG
AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
Külső-Szegedi út 104.
KECSKEMÉT, H-6000
TEL.: +36 76 508 195
axon@axon-cable.hu
MEXIKÓ
AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 21-A1.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro Park
76148 Querétaro, Qro. - MÉXICO
TEL: +52 442 215 2713
axon-mexico@axoncable.com

NÉMETORSZÁG
AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131 - 71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 43 - 71229 LEONBERG
TEL: +49 7152 97992-0
sales@axon-cable.de
SZINGAPÚR
AXON’ CONNECT PTE LTD
3 Ang Mo Kio Street 62,
#04-02 Link@AMK,
Singapore 569139
TEL: +65 62 50 31 69
sales.singapore@axon-cable.com
SPANYOLORSZÁG
AXON’ CABLE SPANISH OFFICE
C/CAPITÁN HAYA, N° 1,
PLANTA 15 - 28020 MADRID
TEL: +34 91 418 43 46
FAX: +34 91 556 28 80
sales@axon-cable.com
USA
AXON’ CABLE INC.
1316 N Plum Grove Road
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL: +1 847 230 7800
sales@axoncable.com

KÖZPONT FRANCIAORSZÁG
AXON’ CABLE SAS
2 RTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
51210 MONTMIRAIL
TEL: +33 3 26 81 70 00
FAX: +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.com

www.axon-cable.com

FOLLOW US
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