A világ legnagyobb
kábelgyártó vállalata
Két egyedülálló gyárunknak köszönhetően biztosítjuk
vásárlóink számára kiváló minőségű termékeinket.

Prysmian Group,
Magyarország

A globális az új lokális
Termékeinkkel akárhol találkozhat, egészen a
legmélyebb óceánoktól a bányákon át, a Föld
körül keringő műholdakig. A Prysmian MKM
büszkén vesz részt a kábelgyártás üzletágában, mint a világ legnagyobb piaci szereplőjének, a Prysmian Group-nak egy fontos része.
Mindemellett nem számít, milyen nagyok
vagyunk, ugyanis vállalatunk nem lenne képes
fenntarthatóan működni a helyi vásárlóink és
üzleti partnereink nélkül. Annak érdekében,
hogy ügyfeleinknek személyre szabott megoldásokat kínálhassunk, fontosnak tartjuk a
helyi elvárások és igények megértését. Úgy
gondoljuk, hogy a cégcsoport támogatásával
kiegészítve magyarországi szerepünk létfontosságú, Az üzleti szemléletünk az, aminek
hála a világ legnagyobb gyártójává nőttük
ki magunkat a biztonságos és megbízható
energia- és távközlési kábelek piacán.
Egy vállalat, három márka
Vállalati márkánkat három, egymástól független kereskedelmi márka alkotja, amik
együttesen foglalják magukban termékeinket és szolgáltatásainkat: Prysmian, Draka
és General Cable.
A következő oldalakon bemutatjuk magyarországi üzemeinket, és vásárlóink minden
igényét kielégítő, kiváló minőségű termékeinket. Amennyiben ügyfeleink nem találják
meg a számunkra szügséges megoldásokat,
mi rendelkezünk a szakértelemmel és eszközökkel, hogy feltaláljunk azokat.
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Kínálatunk
A Prysmian MKM ügyfeleinek világszerte a legmodernebb technológiával gyártott kábel-megoldásokat
ajánlja, és a folyamatosan változó piacon mélyreható
megértés és felmérés által biztosítja a mindig
kiváló minőséget. Magyarországi gyárainkban a
kábelipar különféle szegmenseinek kiszolgálására
specializálódtunk. A következőkben fontosabb
termékeinken keresztül mutatjuk be kínálatunk
változatosságát.
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Energiaelosztó kábelek és
szabadvezetékek
Az iparág legszélesebb körben használt energiakábelei és szabadvezetékei természetesen
kiemelt helyen szerepelnek a világ legnagyobb
kábelgyártójának portfóliójában. A standard
modellek mellett egyedi, személyre szabott
megoldásokat is kínálunk ügyfeleink igényeinek
kielégítésére.
Kiemelt termékeink
Energiaelosztó kábelek:

Szabadvezetékek:

• NYY

• ACSR

• NYCWY

• AAAC

• N2XS(FL)2Y

• AXKA

• NA2XSY

Tűzálló és halogénmentes kábelek
Feltörekvő üzletág, amelynek termékei megfelelnek az egyre növekvő nemzetközi követelményeknek és a nemzeti építési és biztonsági szabványok előírásainak, a tűzállóság és alacsony
füskibocsátás szükségességének tekintetében.
Kiemelt termékeink
• E30
• N2XH
• N2XCWH

Nagy teljesítményű kábelek
Ipari felhasználásra ajánljuk nagy teherbírású,
mégis hajlékony gumi kábeleinket, amiknél
a legfontosabb tényezők a vegyi anyagokkal
szemben történő ellenállás és a hidegebb
környezetben való rugalmasság megőrzése.
Kiemelt termékeink
• OZOFLEX Light
• H05RN-F
• H05RR-F

Háztartási kábelek
A szegmensben a legnagyobb európai gyártóként
ügyfeleink minden igényét kielégítve ajánljuk
PVC szigetelt és köpenyezett kábeleinket.
Alapanagyaink tulajdonságainak köszönhetően
a kábelek elemeit rendkívül változatos mérettartományban és szinte végtelen variációban tudjuk
az épület- és ipari berendezésekhez kínálni.
Kiemelt termékeink
• H03VV-F

• YSLCY

• H05VV-F

• YSLYQY

• YSLY

• H05VVH2-F
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Épület kábelek
Kínálatunkban megtalálhatóak az építőiparban
legszélesebb körben felhasznált termékek, amik
mind a lakóingatlanok és az ipari létesítményekbe
való beépítésekre alkalmasak. A világ legnagyobb
kábelgyártója lévén ügyfeleink szükségleteit a
legváltozatosabb módon tudjuk kielégíteni,
beleértve a kiszerelések végtelen variációját.
Kiemelt termékeink
• YM-J/O
• NYM-J/O
• AT-N05VV
• CYKY

Nukleáris kábelek
Speciális területekre, egyedileg meghatározott
telepítési szabályok és feltételek mellett, mérnökeinkkel és ügyfeleinkkel szoros együttműködésben alakítjuk ki megoldásainkat. Az ilyen
jellegű projektekhez speciális alapanyagokat
használunk fel és kábeleinket minden esetben
független tanúsító szervek ellenőrzik.
Kiemelt termékeink
• SAFENUC 2XH/2XSH
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Alacsony feszültség
– magas minőség
Kisteleki üzemünkben már több mint 40 éve
folyik a gyártás. Ennek következtében hatalmas
tapasztalatot sikerült szereznünk a folyton
megújuló igényeknek való megfelelésben. Az
évek alatt felépítettünk egy olyan innovatív
kultúrát, ami megbízható és strapabíró termékek
gyártására törekszik. Kisteleki kínálatunk számos
különféle alacsony feszültségű terméket foglal
magában.
Kínálatunk
• PVC kábelek házak külső kábelezésére és
kábelcsatornákba való beépítésre földön,
vízben vagy levegőben
• Ipari vezérlőkábelek gyártósorok vezérlőegységeihez és összekötő kábelekként
• Épület kábelek otthoni elektromos
hálózatokhoz
• Gumi kábelek háztartási gépekhez beltéri
használatra
• Tűzálló kábelek épületekhez, vészkijáratokhoz
és tűzjelzőkhöz

Cím:
Prysmian MKM Kisteleki Kábelgyár
6760 Kistelek, Árpád st. 43
Tel.: +36 62 561 710
E-Mail: infocables-hu@prysmiangroup.com
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Kistelek
Alapítás: 1976
Alkalmazottak: 285
Éves termelés: 24 000 t
Teljes terület: 198 618 m2
1993: Siemens privatizáció
2005: A Prysmian megalakulása
2014: Gumikábelek gyártásának
megkezdése
2015: PVC kábelek gyártásának
kibővítése
2016: Fémmű üzem kibővítése
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Balassagyarmat
Alapítás: 1968
Alkalmazottak: 250
Éves termelés: 60 000 t
Teljes terület: 265 546 m2
1970: Szabadvezetékek gyártásának
megkezdése
1974: PVC szigetelésű kábelek
gyártásának megkezdése
1987: XLPE szigetelésű kábelek
gyártásának megkezdése
1993: Siemens privatizáció
1998: A Pirelli felvásárolja a céget
2003: Középfeszültségű kábelek
gyártásának megkezdése
2005: A Prysmian megalakulása
2006: PVC, gumi és épület kábelek
gyártásának megkezdése
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Biztosítjuk az energiát
mindenkinek
Balassagyarmati egységünkben az energiakábelek
gyártása hosszú múltra tekint vissza. Már 1974-ben
megkezdtük PVC szigetelésű kábeleink gyártását
és azóta folyamatosan fejlesztjük tudásunkat és
kapacitásunkat, egyaránt a magyar és más piacok
számára is.
Kínálatunk
• PVC és XLPE szigetelésű alacsony és
középfeszültségű kábelek
• PVC, PE vagy XLPE szigetelésű légkábelek
• Burkolt légkábelek
• PVC és XLPE szigetelésű épület kábelek
PVC, PE vagy halogénmentes köpennyel
• Szabadvezetékek
• Csupasz vezetők

Cím:
Prysmian MKM Balassagyarmati Kábelgyár
2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep 10
Tel.: +36 35 505 1000
E-Mail: infocables-hu@prysmiangroup.com
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Linking the future
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