ESPECIALISTA
EM CABOS
E INTERCONEXÕES

Axon ‘Cable é um líder mundial em sistemas
de interconexão especializados. A empresa
se destaca na concepção e fabricação de
fios, cabos, cablagens e chicotes terminados, conectores e sistemas integrados
para aplicações em alta tecnologia,
incluindo aeronáutica, militar, espacial,
exploração de petróleo e gás, eletrônica
medical, centros de pesquisa, automotivo e
de eletrônicos de consumo.

EXPERT EM ENGENHARIA
DE CABEAMENTO
Como interligar dispositivos eletrônicos providos de
diferentes fornecedores em um único sistema?
Sendo especialista em engenharia de cabeamento,
Axon ‘Cable é capaz de projetar toda a rede de cabeamento. Engenheiros Axon‘ auxiliam clientes com as
ferramentas mais adequadas, incluindo software de
simulação (INVENTOR, CATIA, Engineering Base,
COMSOL) e co-design em todas as fases de desenvolvimento: ideia, conceito, protótipos, industrialização,
volume de aceleração e produção em massa. Axon vai
favorecer a co-engenharia para lhe trazer soluções de
baixo custo baseados em princípios de Lean Engineering e Lean Manufacturing.

INTELIGÊNCIA CONCENTRADA
A inovação está na vanguarda do Grupo Axon, a qual
investe 10% de seu faturamento anual em Pesquisa &
Desenvolvimento. Compatibilidade eletromagnética
(EMC), RF, altas taxas de dados, miniaturização extrema, flex-life, hermeticidade, magnetização, radiação,
redução de peso, integração rápida e bio-compatibilidade são apenas alguns exemplos dos muitos requisitos desafiadores os quais a Axon pode atender.
Uma equipe dedicada em engenharia de processo
e design de máquina melhora continuamente a confiabilidade do processo de fabricação e capacidade de
se adaptar às exigências de mercado.
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AERONÁUTICA

ˇ

APLICAÇÕES
Dispositivos eletrônicos
on-board em aviões civis
e militares, helicópteros,
veículos aéreos não tripulados
(VANT).
DESAFIOS > Economia De
peso e espaço, miniaturização,
temperaturas extremas,
confiabilidade, integração
rápida, resistência mecânica, alta
freqüência, altas taxas de dados.

ESPACIAL

ˇ

APLICAÇÕES
Axon ‘Cable tem riqueza de
histórico de voo comprovado
em soluções de interconexão
para aplicações espaciais,
incluindo lançadores, satélites
LEO, MEO e GEO, propulsores,
equipamentos para Estação
Espacial Internacional, megaconstelações de satélites
e testes de solo.

• Cablagens e chicotes robustos
• Conectores circulares e retangulares

miniaturizados: Micro-D, Nano-D
• Fios e cabos leves e flexíveis
• Cabos coaxiais microondas
• Interconexão de alta taxa de dados:
Fibre Channel, Ethernet, IEEE139.

DESAFIOS > Redução de peso,
resistência à radiação de alta
frequência e temperaturas
extremas.
• Fios em alumínio e aprovados pela ESA
para cabeamento de satélites
• Fios de alta temperatura para propulsão
elétrica
• Barramentos em alumínio para
distribuição de energia
• Microondas /Cabos coaxiais RF
• Harnesses e “savers” de conectores
• Links de alta taxa de dados, Links
SpaceWire
• Conectores Micro-D
• D-Click: conectores Micro-D de trava
rápida
• Conectores Versatys® de potência ou
coaxiais com sistema de trava rápida.

MILITAR

ˇ

APLICAÇÕES
Radares, sistemas de antenas,
navegação e comunicação,
mísseis, contramedidas,
sistemas de comunicação
de rádio e áudio, sistemas
navais, sistemas de soldado.
DESAFIOS > Ambiente severo,
proteção eletromagnética,
transmissão confiável do sinal,
comunicação de dados segura,
economia de peso e espaço, alta
pressão, flex-life, impermeabilidade.
• Fios de equipamentos, incluindo cabos
livres de halogênio
• Cabos coaxiais
• Conectores micro-D retangulares e
circulares e cablagens robustos
• Conectores Nano-D
• Chicotes robustos multi-ramificados
• Interconexões Ethernet 10 Gb/s de alta
velocidade
• Asemblagem micro-ondas para até 50
GHz de baixa perda.

......................................................................................................................................................................

ENERGIA E
OFF-SHORE

ˇ

APLICAÇÕES
Exploração de óleo e gás,
aplicações em fundo de poço,
energias renováveis (painéis
solares), energia nuclear,
baterias.
DESAFIOS > Alta temperatura,
radiação, flexibilidade, distribuição
de energia, hermeticidade,
miniaturização, pressão e vibração.

AUTOMOTIVO

ELETRÔNICOS DE
CONSUMO

ˇ

APLICAÇÕES
Notebooks, monitores HD,
impressoras, eletrodomésticos,
sensores, placas de circuito
impresso.

APLICAÇÕES
Sistemas avançados de assistência ao condutor, sistemas
de airbag (Conectores Switch
Rotatórios), sensores, sistemas
de informação e entretenimento, controle de cruzeiro, rádio
de carro, sistemas de GPS e
displays.

• Cabos compostos: híbridos, espirais,
interconexões planas ou circulares
• Fios e cabos resistentes à radiação e à altas
temperaturas
• Cabos de alimentação flexíveis
• Cablagens e chicotes sobremoldados
diversos
• Conectores retangulares e circulares
Micro-D
• Conectores Nano-D.

DESAFIOS > Economia de peso e
espaço, proteção eletromagnética,alta
temperatura, resistência a fluidos.
• Fios e cabos compostos
• Cabos de alimentação flexíveis
• Cabos e conjuntos flat (FFC)
• Componentes e mecatrônicas estampados,

formados e sobremoldados em precisão.

ˇ

DESAFIOS > Miniaturização,
economia de espaço, proteção
eletromagnética.
• Cabos flat (FFC)
• Fios de equipamentos
• Cabos coaxiais miniaturizados
• Cabos compostos
• Conectores micro-D.
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INDUSTRIAL

ˇ

APLICAÇÕES
Sistemas de automação e
robóticos, indústrias de ferro
e aço.
DESAFIOS > Resistência a
temperaturas extremas e produtos
químicos, flexibilidade, flex-life,
economia de espaço.
• Cabos para equipamentos
• Cabos híbridos planos ou circulares
• Cabos compostos customizados
• Chicotes conectorizados com diferentes

tipos de contatos e conectores
• Cabos flat para aplicações dinâmicas
• Cabos de alimentação flexíveis.

MÉDICAL

ˇ

APLICAÇÕES
Dispositivos médicos, microcateteres, sistemas externos
para implantes médicos,
monitoramento, diagnóstico
do paciente, equipamentos
odontológicos, endoscopia,
imagiologia médica, monitores médicos, raios-X e
ressonância (MRI), sondas de
ultrassom, aparelhos de
análise biológica, aparelhos
de diagnóstico, sensores
cardíacos, respiradores.

DESAFIOS > Biocompatibilidade,
esterilização, Implantabilidade,
propriedades antibacterianas,
miniaturização, proteção
eletromagnética, transmissão
confiável de sinal.
• Cabos e chicotes esterilizáveis
• Cabos e chicotes implantáveis
• Fios e cabos miniaturizados
• Cabos coaxiais miniaturizados
• Conectores Micro-D circulares e

retangulares.

CENTROS DE
PESQUISAS

ˇ

APLICAÇÕES
Aceleradores de partículas,
colisores, síncrotrons,
pesquisa científica geral.
DESAFIOS > Temperaturas
extremas, radiação, aplicações em
vácuo, proteção eletromagnética,
transmissão de sinal, vibração
e aceleração, hermeticidade,
aplicações não magnéticas.
• Fios e cabos resistentes à radiação
• Cabos coaxiais, incluindo versões de

baixo ruído
• Conectores Micro D incluindo versões
herméticas e não magnéticas
• Conectores Nano-D
• Cabos compostos customizados.

VENDAS GLOBAIS, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO ATRAVÉS DE 3 CONTINENTES
EUROPA

• Vendas e Design em França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Hungria e Letónia
• Centros de desenvolvimento de produção em
França e Reino Unido
• Produção em volume na França, Letónia e Hungria
• R & D na França

AMERICAS
• Vendas, Design & Produção
em Chicago
• Produção em volume no
México
• Vendas e design no Brasil

BRAZIL
AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Ed. Corporate Lead Américas
Barra da Tijuca
Av. das Américas, 2480 -Bl. 2
Victory -Salas 111/112
RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22.640-101
TEL: +55 21 3596-8002
salesbrazil@axon-cable.com
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CANADA
AXON’ CABLE CANADIAN OFFICE
MONTREAL, QUEBEC
TEL: +1 514 898 2044
sales@axoncable.com
CHINA
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
GERMANY
AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131 - 71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 43 - 71229 LEONBERG
TEL: +49 7152 97992-0
sales@axon-cable.de
HUNGARY
AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
Külső-Szegedi út 104.
KECSKEMÉT, H-6000
TEL.: +36 76 508 195
axon@axon-cable.hu

ÁSIA
• Vendas, Design & centros
de produção na China e Índia
• Vendas & Design no Japão

INDIA
AXON’ INTERCONNECTORS
AND WIRES PVT LTD
Plot No.102, KIADB Hitech Defense
and Aerospace Park
Unachur Village, B.Marenahalli,
Jala Hobli,
Bandi Kodigehalli Post,
Bangalore North Taluk,
Bangalore Urban-562 149. Karnataka
TEL: +91 806 816 2966
FAX: + 91 806 816 2999
sales@axon-cable.in
JAPAN
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
LATVIA
AXON’ CABLE SIA
VI�KU IELA, 21C
DAUGAVPILS - LV-5410
TEL: +371 6540 78 91
axon@axoncable.lv
MEXICO
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

SINGAPORE
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
SPAIN
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
UNITED KINGDOM
AXON’ CABLE Ltd
Axon’ Agora
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL: +44 1383 421500
sales@axon-cable.co.uk

HEADQUARTERS / FRANCE
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
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USA
AXON’ CABLE INC.
1316 N Plum Grove Road
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL.: +1 847 230 7800
sales@axoncable.com
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