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HAKKIMIZDA

      Çevik, 2003 yılından bu yana dünyanın önde gelen üretici firmalarının Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 
Ayrıca 2011 yılında kurmuş olduğu üretim departmanı ile müşterilerine kablaj üretimi  ve elektromekanik 
montaj hizmeti sunmaktadır.

      Firmamızın misyonu; Hizmet kalitesi ve rekabetçi konumunda tasarımdan üretime uzman kadro ve geniş 
ürün gamı ile çözüm ortağı  olmaktır. Firmamızın en temel özelliği, yenilikçi bakış açısı ile gelişime ve 
değişime öncülük yaparak müşterilerinin güvenini kazanmaktır. Vizyonumuz; Bağlantı teknolojilerinde, bilgi 
birikimi ve çözüm yeteneğiyle küresel bir marka olmaktır.

      Çevik, müşterilerini birer iş ortağı olarak görmektedir. Bu nedenle ekip olarak müşterilerimizi zamanında, 
doğru, kaliteli hizmet ile buluşturmak ve istekleri doğrultusunda çözümler üretmeyi ilke edinmekteyiz. 
Profesyonel kadromuzla her zaman önceliğimiz beklenen gayret ve çabayı sonuna kadar göstererek 
müşteri memnuniyetini %100 sağlamaktır.

      Hizmet verdiği ana sektörler; Ulaşım & Taşımacılık, Savunma & Havacılık, Endüstriyel, Telekom, Marin & 
Offshore dur.

      Genel Merkezi İstanbul Sancaktepede bulunan firmamızın, İzmir, Ankara ve Bursa da ofisleri bulunmak-
tadır. Bu sayede Çevik, İstanbul dışında da müşterilerine en yakın lokasyondaki yetkili mühendisleri ile hızlı 
hizmet vermektedir. Ayrıca 1400 m2’lik depo alanı sayesinde, acil siparişlerde zengin ürün stoğu ile çözüm 
sunmaktadır.

      Şirketimiz kurum içi iletişime, personel motivasyonuna, kurumsal değerlere ve kalite politikasına çok 
önem vermektedir.

Çevik ailesi olarak benimsediğimiz değerler;

• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile bir aile olmak 
• Güvenilir olmak 
• Teknik becerilerimizi sürekli geliştirmek 
• Uzun vadeli stratejik yaklaşımı benimsemek 
• Bizimle çalışılmayı bir zevk haline getirmek 
• Daima yenilikçi bir firma olmak 

Kalite Politikamız;

• Ürünlerimizi zamanında ve hatasız teslim etmek,
• Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
• Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılığının sürekliliğini sağlamak
• Öğrenen organizasyonla kendisini sürekli yenilemek, 
• Değişen şartlar karşısında hızlı çözümler sunmak, 
• Uluslararası profesyonel kuralları ilke edinmek.





      Allied Konnektör 1966 yılında Hindistan’ın ilk çok kontaklı dairesel konnektör üreticisi olarak kurulmuştur. 
Günümüzde Askeri konektörler de sektör liderlerinden olan Allied Konnektör, LCSO ( Elektronik Kompanentler 
Standartlar Organizasyonu – Hindistan Savunma Bakanlığı ) tarafından onaylı MS, MG ve Russian/Metric serisi 
konnektörleri üretmektedir. 

MS Serisi

      MS serisi, dairesel dişli (threaded) kilitleme sistemine sahip 
konnektörler MIL C 5015 standardına uygun JSS 50812 göre 
üretilmektedirler. Bu konnektör serisi son derece ağır şartlarda 
güç/sinyal geçişinin olmak zorunda olduğu en yüksek / düşük 
sıcaklıklarda yüksek titreşim ve şoklara karşı sorunsuz çözümler 
sunmaktadır.

MG Serisi

      MG serisi, bayonet kilitleme sistemine sahip konnektörler 
VG95234 standardına uygun JSS 50815 üretilmektedirler. MG serisi 
reverse bayonet konnektörler MIL C 5015 MS serisi konnektörlerle 
aynı elektriksel özelliklere ve panel montaj ölçülerine sahiptirler 
ama kesinlikle MS serisi ile eşleştirilemezler. Ayrıca MG serisine ek 
olarak daha yüksek titreşime dayanıklı ve takma-çıkarma ömrünü 
uzatan MGR serisi de mevcuttur.

Metric/Russian Range

      Metric/Russian serisi JSS 50860 standardına göre üretilen ve 
tasarlanan çok kontaklı dairesel konnektörlerdir. Bu konnektörler 
yoğunlukla Rusya tarafında tasarlanan tanklarda, hava 
araçlarında ve askeri araçlarda kullanılmaktadır.

Özelleştirilmiş Konnektörler 

      Allied Konnektör müşterilerin ihtiyaçlara göre özel üretim 
yapabilmektedir.
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      Ulaşım ve taşımacılıkta sektör liderlerinden olan Eaton’ s Bussmann güç ve kontrol sistemlerinde birçok 
çözüm sunmaktadır.

Dönüşüm, Klima, Dağıtım, Yönetim ve Kontrol

• Konvertörler
• Ekolayzırlar
• Rota şarj
• DC akım sensörleri
• Ayırıcılar
• Çoklu akü izalatörleri
• Anahtarlar

Güç Dağıtıcıları

• Çoklu araç elektrik merkezleri
• Sigorta yuva ve kutuları

Devre Koruyucular

• Devre koruyucu çeşitleri
• Bıçak sigortalar
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      45 yıldan fazla bir süredir, DSG-Canusa, yüksek kalitede ısıyla daralan makaron ve soğuk uygulamalı 
aksesuarlar geliştirmekte ve üretmektedir. Isıyla daralan makaron ürün hattına ek olarak, geniş bir uygulama 
ekipmanı yelpazesini müşterilerine sunmaktadır.

      Isıyla daralan malzemelerin sağlanmasındaki uzun yıllara dayanan tecrübe, zorlu imalat işlemlerinde ısıyla 
daralan tüplerin uygulanması için geniş bir teknik olarak gelişmiş uygulama ekipmanı yelpazesi oluşturulması-
na neden olmuştur.

      DSG Canusa'nın ürünleri hemen hemen tüm Savunma ve Sanayi uygulamalarında kullanılabilir.

Ürün Grupları

• Medium & Heavy Wall Products
• Specialty Products
• Medium Voltage Terminations
• Medium Voltage Splices
• Tapes
• Accessories
• Thin Wall Products
• Specialty Automotive Products
• Heat Shrink Application Equipment
• Specialty OEM
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      Erich Jaeger 90 yılı aşkın bir süredir farklı sektörler için yüksek kalite konnektör tasarımı ve üretimi 
yapmaktadır. Başta otomotiv ve ticari araç üreticileri olmak üzere, farklı sektörlerden bir çok firma müşterileri 
arasında yer almaktadır. Erich Jaeger Treyler konnektörleri, Römork soketleri, Nato Konnektörleri ve daha 
birçok ürün grubuna sahiptir. Özellikle savunma sanayi ürünlerinde VG96917, VG96927, VG96923, STANAG 
4007 ve STANAG 4074 serisi ürünlerde tüm gerekli olan sertifika ve ürün çeşitliliğine sahiptir.

Ticari Araçlar

• 15-pol 24 V Adapter
• Adapter spiral cables 24 V
• 7P SAE J560 Spiral Cables
• 3P/6-24V - Konnektörler - DIN 9680
• 4P/6-24V - Konnektörler - DIN 72575
• 7P/12V - Konnektörler - ISO 1724 (Typ N) + ISO 3732 (Typ S)
• 7P/12V - Konnektörler - SAE J560
• 7P/12V - ABS/EBS Konnektörler - ISO 7638-2
• 9P/12V - ISOBUS Konnektörler - ISO 11783-2
• 13P/12V - Konnektörler - ISO 11446
• 15P/12V - Konnektörler - ISO 12098

Askeri Araçlar

• 12P/24V - Konnektörler - VG 96923
• 2P/6-42V – Şarj Konnektörleri - DIN 14690
• 2P/24V – Koaksiyel Konnektörler - STANAG 4074
• 2P/24V - Şarj Konnektörleri - VDA 72594
• 2P/24V - Şarj Konnektörleri - VG 96917
• 12P/24V - Konnektörler - VG 96923

Tarım Araçları

• 1-2P/6-24V – El Lambası Konnektörleri - ISO 4165
• 3P/6-24V - Konnektörler - DIN 9680
• 4P/6-24V - Konnektörler - DIN 72575
• 7P/12V - Konnektörler - ISO 1724 (Typ N) + ISO 3732 (Typ S)
• 7P/12V - Konnektörler - SAE J560
• 7P/12V - ABS/EBS Konnektörler - ISO 7638-2

Otomotiv

• Treyler Kontrol Cihazları
• Treyler Konnektörleri
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      1960 yılında kurulan Franz Binder dairesel konnektör, kablo ve bağlantı çözümlerinde sektör 
liderlerindendir. Özellikle Endüstriyel ve Otomasyon uygulamaları için su geçirmez konektörlerde birçok 
çözüm sunmaktadır. Ayrıca Franz Binder, müşteriye özel ürün geliştirme ve seri üretim hizmeti de vermektedir.
Franz Binder’ in Türkiye temsilciliğini yapmakta olan Çevik , çok çeşitli ve geniş bir stoğa sahiptir. Uzman 
kadrosu ile tüm müşteri taleplerine hızlı ve ideal çözümler sunmaktadır.

Subminyatür Konnektörler

• Snap-in IP40
• Snap-in IP67
• Bayonet
• Micro Push-Pull
• Push-Pull
• M9 IP40
• M9 IP67

Minyatür Konnektörler

• Snap-in
• Bayonet
• Bayonet NCC
• M16 IP40
• M16 IP67

Güç Konnektörleri

• M23
• RD24
• Bayonet HEC
• RD30

Medikal Konnektörler

• Snap-in IP67 Subminyatür           
• Snap-in IP67 Minyatür
• Bayonet NCC

Sensörler & Akuatörler

• M5
• M8
• M12-A 
• M12 için Aksesuarlar
• Bağlantı Kabloları
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Solenoid Valf Konnektörleri

• Tip A
• Tip B
• Tip C

Data İletimi & Güç Kaynağı

• M12-B
• M12-D / M12-X
• M12-S
• M12-T
• 7/8‘‘

Dağıtıcılar – AS Arayüz

• Dağıtıcılar
• Arayüz

PUR/PVC Kablolar

• Blendajlı Kablolar
• Blendajsız Kablolar

Led Aydınlatma Modülü

• Led Aydınlatma Modülleri
• Aksesuarlar
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Çözümler

• VG & MIL Konnektörler
• Uzay ve Havacılık Konnektörleri 
• ATEX & IECEX Konnektörler
• Denizaltı Konnektörleri
• Fiber Optik Konnektörler
• Aksesuarlar
• Kablaj Üretimi
• Özel Tasarım Ürünler

Sertifikalar

• DIN EN 9120 
• DIN ISO 9001 
• VG96927 
• ATEX 
• IECEX

Devre Koruyucular

JOWO konnektör üreticisi ve distribütörü olarak 17 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada aktif rol almaktadır. En zor 
şartlar ve gereksinimler için bağlantı sistemlerinde çözümler sunan JOWO, aynı zamanda kablaj hizmeti de 
vermektedir.
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      Layher askeri, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere çalışma voltajı, bağlantı modeli ve 
farklı modelleriyle güç rölelerinde müşterilerine geniş uzman kadrosuyla kaliteli hizmet sunmaktadır. Layher 
ürünleri yüksek şok ve titreşim değerlerine sahip olup, en zorlu şartlarda bile çalışmaya uygundur. 

Elektronik Güç Rölesi 

      Yardımcı ekipmanları ile elektronik güç röleleri; röleyi bir kumanda üzerinden 
açıp kapamaya, yük devresinde aşırı akım olması durumunda otomatik olarak 
kapatmaya, durum sinyalinin çıkışı yoluyla çalışma durumunun gösterilmesine 
olanak sağlar.  Elektronik Güç Rölesi serisi, 80A - 300 A nominal akım değerleri 
arasından seçilebilir.

Yüksek Performanslı Güç Rölesi

      Yüksek Performans Röleleri barındırdığı Mil-Spec Standartları ve Yüksek Şok ve 
Titreşim değerlerine sahip olmaları sebebiyle, savunma sanayi yada yüksek 
performans gerektiren  uygulamalarınızda rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek 
Performans Güç Rölesi serisi, 100A - 300 A nominal akım değerleri arasından 
seçilebilir.

Bistable Güç Rölesi

      Bistable Güç Rölelerinin sahip olduğu kalıcı mıknatıs kilitlemeli bir mıknatıs 
devresi, bu güç rölelerinin tutma bobini enerjisi olmadan çalıştırılmasını sağlar. 
Bistable Röleler bu özelliklerinden dolayı ticari araçlar, demiryolu araçları, inşaat 
makineleri veya ev teknolojisi gibi geniş yelpazede kullanılabilmektedir. Bistable 
Güç Rölesi serisi, 100A - 300 A nominal akım değerleri arasından seçilebilir.

Monostable Güç Rölesi

      Monostable Güç Röleleri NO, NC ve NO/NC (Changeover) kontak 
seçeneklerine sahiptir. Monostable Güç Röleleri ticari araçlar, inşaat makineleri 
çok çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur.  Monostable Güç Rölesi serisi, 
50A - 400 A nominal akım değerleri arasından seçilebilir.

Yardımcı Kontaklı Güç Rölesi

      Yardımcı Kontaklı Güç Röleleri sahip oldukları ek kontaklar sayesinde hem 
uygulamalarınız için daha güvenli bir çalışma hem de röleyi daha çeşitli 
varyasyonlarda kullanmaya olanak sağlar. Yardımcı Kontaklı Güç Rölesi serisi, 
100A - 300 A nominal akım değerleri arasından seçilebilir.

Çift Bobinli Güç Rölesi

      Çift Bobinli Güç Röleleri sahip oluğu çift bobin yapısı sebebiyle yüksek 
performans istenilen yerlerde taleplerinizi, hem maksimum sızdırmazlık hem de 
yüksek şok ve titreşim değerleri ile  karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Çift Bobinli Güç Rölesi serisi, 200A - 300 A nominal akım değerleri arasından 
seçilebilir.
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      Molex; veri iletişimi, tüketici elektroniği, endüstriyel, otomotiv, ticari araçlar ve medikal dahil birçok 
sektörde global elektronik çözüm sağlayıcısı olarak hizmet vermektedir. Dünyanın birçok yerinde, uzman 
çalışanlarıyla tasarım ve üretim yerleşkelerine sahiptir. Ayrıca, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak özelleştir-
ilebilir, yüksek kaliteli, güvenilir ve yenilikçi çözümler üretmektedir. 

Molex’ in Çözüm Sunduğu Sektörler

• Havacılık ve Savunma
• Otomotiv
• Ticari Araçlar
• Aydınlatma
• Tüketici Elektroniği

Yüksek Performanslı Güç Rölesi

MLXT Serisi Su Geçirmez Konnektörler

• IP69K
• Kablo-Kablo
• 2-18 Kontak
• 13A

MX150 Serisi Su Geçirmez Konnektörler

• IP6K7
• IP6K9K
• USCAR Uyumlu
• 2-20 Kontak

SRC Serisi Dikdörtgen Su Geçirmez Konnektörler

• IP68 / IP69K
• 18.0A, 40.0A
• 38, 66, 84 Kontak

XRC Serisi Su Geçirmez Konnektörler

• IP67
• 13A
• 13 ve 31 Kontak

• Veri / Bilgisayar
• Elektrik ve Endüstriyel
• Endüstri
• Endustriyel Otomasyon 
• Medikal

• Bilim
• Akıllı Telefonlar ve Mobil Aletler
• Yenilenebilir Enerji 
• Telekominikasyon / Ağ
• Telekom
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CMC/CMX Su Geçirmez, Hibrid, Modüler Konnektörler

• IP6K9k
• 2.5 - 21.0A
• Hibrid ve Modüler

MX123 Su Geçirmez Konnektörler

• 11.0A, 25.0A
• 49 – 80 Kontak

HDC Fiş Priz Serisi

Brad Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

• Otomasyon Bağlantı Teknolojileri

MPM Valf Konnektörleri

• A-Size 
• B-Size 
• C-Size 
• Kablo Setleri

Flamar Otomasyon Kabloları

• Endüstriyel Otomasyon Kabloları

• Fiş-Prizler
• Kutular
• Rakorlar
• Kontaklar
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Ürün Grupları

• Connectors B2B / W2B
• Device to Board
• IO Connectors
• FFC / FPC
• In- / Outlets
• EMC
• Stamped Parts / Toolmaking
• Customer Spec. Products

      1974 yılında kurulan MPE-Garry FFC/FPC, USB, IC-Sockets ve benzer birçok konnektörlerin üretimini 
yapmaktadır. Bu ürünlerin  DIN 41622 gibi uygulamalarda istenilen tüm standartlarda device to board, board 
to board ve wire to board modelleri mevcuttur. 
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Toggle Switches

      NKK, kalite ve yüksek performanslı geçiş anahtarları için 
endüstri standardını belirler. Toggle Switch seçeneklerimiz, her 
türlü uygulamayı karşılamak için PC aktüatörüne veya panel 
montaj seçeneklerine sahiptir. Subminiature ve Ultra Minyatür 
modellerimiz çift contalı su geçirmez ve yüksek kapasiteli Toggle 
Switch’ler olarak sunulmaktadır.

Rocker Switches

      NKK'nın rocker switch portföyü, neredeyse tüm tasarım 
konfigürasyonlarına izin vermek için çeşitli boyutlar, dereceler 
ve sonlandırmalar içerir. Komple PCB, ultra küçük, küçük, 
standart boy rocker switch ürün gamımız, işlem mühürlü 
seçenekleriyle düşük ve yüksek kapasitelerde mevcuttur.

Rotary Switches

      NKK, endüstrinin en kapsamlı Rotary Switch modellerinden 
birini üretmektedir. Lojik seviye, ultra subminiasyon ile 30 amp güç 
rotasyonları arasında seçim yapılmasının yanında, Kapalı işlem 
seçenekleri de mevcuttur.

Pushbutton Switches

      NKK'nın yüksek kaliteli buton anahtarları portföyünde ultra 
minyatür, minyatür, standart ve yüksek kapasite bulunur. Tüm 
buton anahtarları ürün gamımız, çok çeşitli uygulama 
gereksinimlerini karşılamak için çeşitli montaj ve sonlandırma 
stillerinde sunulmaktadır.

      65 yıllık geçmişi boyunca; NKK, anahtar çözümleri konusunda kalite ve güvenilirlik standardını belirleyerek, 
endüstrinin en kapsamlı elektromekanik anahtar taleplerini tasarlamış ve üretmiş ve üretmeye devam etmek-
tedir.
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Hizmet Verdiği Sektörler

• Demiryolu
• Savunma
• Telekom
• Endüstriyel
• Enerji
• Medikal

Ürün Grupları

• AC/DC Suppiles
• DC/DC Convertors
• Frequency Convertor
• AC/DC Invertors
• Uninterruptible (UPS)

      Premium, S.A., genellikle Yüksek Kalite, Yüksek Güvenilirlik ve Son Derece Dirençli ürünler gerektiren 
pazarın özel bölümleri için, Özel Ürünler ve Çözümler başta olmak üzere güç dönüşüm sistemleri tasarlamaya 
ve üretmeye adanmış köklü bir şirkettir.

      Geniş deneyimlerimiz, özel ürünleri birçok farklı şartnameye uygun olarak tasarlamamızı, üretmemizi ve 
test etmemizi sağlar. Ayrıca Sıcaklık, Nem, Şok ve Titreşim, EMC ve benzeri testler yapabiliriz.

      Premium'un ürünleri Sanayi, Demiryolu ve Savunma Sanayii Uygulamalarında kullanılabilir.
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      Sunchu özellike otomasyon alanında haberleşme ve güç konnektörleri üretimi ve tasarımı yapmaktadır. 
Geniş stok ve farklı ürün yelpazesi ile pazarda hızlı hizmet ayrıcalığı sunmaktadır.

Ürün Grupları

• Servo motor konnektörleri 
• PLC sistem konnektörleri 
• CNC sistem konnektörleri 
• Röle ve Wireless modülleri
• Endüstriyel Ethernet ve Fieldbus ürünleri
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      Sumitomo Electric otomotiv, endüstriyel, savunma ve havacılık sektörlerindeki elektrik ve elektronik kablo 
setlerinde kullanılan ürünler için çözümler sunmaktadır.
Sumitomo Electric bünyesinde yer alan SUMITUBE otomotiv ve savunma sanayideki elektrik kablo setlerinin 
elektriksel, kimyasal ve mekaniksel korumasını en iyi şekilde sağlamak için tasarlanmıştır. SUMITUBE daralan 
makaronlar ve diğer ürün gruplarında  gerekli olan bütün askeri ve otomotiv sertifikalarına sahiptir.

SUMITUBE – Daralan Makaronlar  

• Savunma ve Havacılık için Ürünler
• Genel Amaçlı Ürünler

JUDD WIRE - Aerospace Wire & Cable

• SuperComposite® 200
• Fiber Optik Kablolar – Havacılık Sektörü için
• SAE-AS-22759 / M22759
• SAE-AS-85485 / M85485
• NEMA WC 27500

SUMIMARK IV 

• Termal Yazıcı

SUMITAG - STP-300 DS Double Sided Printer 

• Çift Taraflı Termal Yazıcı

STS

• Solder Termination Sleeves
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      Tecnikabel 1978 yılından günümüze özel elektrik ve optik kablolar tasarlamakta ve üretmektedir. 
Otomasyon ve Raylı sistemler başta olmak üzere birçok alanda kablo çözümleri sunmaktadır. Tecnikable 
uluslararası gerekli olan tüm sertifikalara ve özellikle raylı sistemlerde gerekli olan IRIS sertifikasına da sahiptir.

Hizmet Sunduğu Alanlar

• Otomasyon kabloları
• Raylı sistem / Demir yolu kabloları
• Benzin, Gaz ve ya Petrokimyasal ortamlara uygun kablolar
• Telekomünikasyon kabloları
• Ses ve görüntü kabloları
• Medikal kablolar
• Denizaltı kabloları
• Gemi kabloları
• Yeşil enerji kablo çözümleri
• Askeri kablolar
• Hybrid kablolar
• Optik kablolar
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      Alanında sektör lideri olan Intercontec, Servo Motor ve Robotik uygulamaları başta olmak üzere birçok 
sektörde konnektör çözümleri sunmaktadır. Merkez üretim alanı ise Almanya Niederwinkling’ de 
bulunmaktadır.
      Ürünlerin tamamı UL/V0, VDE standardında üretilmekte olup, konnektörler eşleştirildiğinde IP67 koruma 
sınıfına sahiptir. Özel uygulamalar için -50 °C ile 130 °C arasında sorunsuz çalışabilen IP69K çözümleri de 
bulunmaktadır.

Çözüm Sunduğu Sektörler

• Sürücü Sistemleri
• Servo Motorlar
• Robotik
• Mühendislik
• Otomasyon
• Mekatronik
• Medikal / Kimyasal
• Paketleme
• Havacılık

Ürün Grupları

• 615 ve 915 Serisi Konnektörler
• 912 Serisi ve M12 Konnektörler
• 617 ve 917 Serisi M27 Konnektörler
• 932 Serisi M33 Konnektörler
• 740 ve 940 Serisi M40 Konnektörler
• 958 Serisi M58 Konnektörler
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      TKD, hazır kablo ve kablo aksesuarları satışında dünya çapında en büyük firmalardan biridir. Müşterilerine 
30.000'den fazla kablo ve endüstrinin farklı bölümleri için uygulamalar sunmaktadır. 

      TKH Group içerisinde 1.400’den fazla kablo uzman çalışanı ile geliştirme ve üretim yapmaktadır. TKD’nin 
yapı ve uygulama teknolojilerindeki, kalite ve çevresel farkındalık ile birleşen onlarca yıla dayanan tecrübesi, 
müşterilerin en zor ihtiyaçlarını bile karşılayacak şekilde yenilikçi ve yüksek kalitede ürünler sunmayı garanti 
etmektedir. 

TKD Kablo Çözümleri

• Esnek kontrol kabloları
• Elektronik kablolar (NF) ve telekomünikasyon kabloları
• BUS, LAN, koaksiyel ve video kabloları
• Hareketli kablo kanalı ve Robotik sistemler için kontrol ve veri kabloları
• Motor, servo-sürücüler, ölçüm &sistem kabloları
• Vinç, Konveyör ve Asansör kabloları
• Kauçuk kabloları
• Sıcağa dayanıklı kablolar
• Sabit ortam kabloları
• Yakıta dayanıklı kablolar
• Marin&Offshore kabloları
• Spiral Kablolar
• Hazır kablo setleri
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