KABLAGE TILL ALL INDUSTRI
PJ Industrikablage AB har i mer än 30 år producerat svag- och
starkströmskablage åt svensk och utländsk industri.

Välkommen till PJ Industrikablage AB
PJ Industrikablage AB är specialiserat på kablagetillverkning. Företaget tillverkar allt från enkla till
avancerade kablage. I mer än 30 år har vi producerat svag- och starkströmskablage åt kunder inom
svensk och utländsk industri.
Företagets produktion bygger på lång erfarenhet och stort tekniskt kunnande. Därför kan vi garantera en mycket hög kvalitet. Vi tar hand om hela processen från idé till färdig produkt och sköter
produktberedning, inköp av komponenter, produktion och logistik. Kundanpassning är för oss en
självklarhet.
Vi arbetar med de flesta på marknaden förekommande kabelsorter och dimensioner. Vår tillverkning
uppfyller de höga krav som dagens industriproduktion kräver.
Framtiden ser ljus ut. Med stor flexibilitet och anpassning till just Dina behov och önskemål kommer vi
fortsätta att utveckla företaget i positiv riktning, och alltid med dig som kund i centrum. Vår flexibilitet
leder också till korta beslutsvägar och snabba leveranser.
PJ Industrikablage AB:s ambition är att oavsett bransch, oavsett krav, alltid överträffa kundernas
förväntan på kvalitet, service och leveranssäkerhet av kablagelösningar och önskade tilläggstjänster.
Välkommen med Er förfrågan!

I vår moderna maskinpark ingår bland annat:
• Ett flertal automatiska maskiner för kapning och skalning av kabel från 0,03 mm2 och uppåt.
• Automatiskt maskin för kapning, skalning, slitsning samt notchning av bandkabel.
• Kontaktpressning 0,03 mm2 och uppåt.
• Fullautomat för slitskontaktering av Stocko IDC raster 2 mm.
• Automatmaskin för montering av IDC kontakter med raster 2,5 samt 2,54 mm.
• Koaxialkabelbearbetning.

Excellence in
Connectivity Solutions
HUBER+SUHNER gruppen är en ledande leverantör av komponenter och system för elektriska
och optiska anslutningar. Huvudkontoret är placerat i Schweiz och idag bedrivs verksamhet via 17
dotterbolag med totalt 3200 anställda över hela
världen, dessutom finns koncernen representerad
via 100 distributörer i ytterligare länder.
HUBER+SUHNER erbjuder en samlad expertkompetens inom radiofrekvensteknik (RF), fiberoptik
(FO) och lågfrekvensteknik (LF) och tillhandahåller
ett brett produktsortiment inom våra marknadssegment kommunikation, transport och industri.

Distributör av elektronikkomponenter
Tel 040 - 22 78 00 Fax 040 - 94 99 00
www.bejoken.se

HUBER+SUHNER AB
Knarrarnäsgatan 7, Box 1247
16428 KISTA
Tel 08-447 52 20
Fax 08-447 52 01
www.hubersuhner.se

Ljungvägen 13, 641 39 Katrineholm
Tel: 0150-787 40, Fax: 0150- 127 41

www.pjindustrikablage.se
E-mail: info@pjindustrikablage.se
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