Voorsprong in kabels,
met de juiste oplossing voor
ieder segment en elke omgeving

Welkom bij Voltec

Waarom kiezen klanten voor Voltec?

Kabels, componenten en complete systemen: Klanten van Voltec

Compleet portfolio hoogwaardige producten | Producten toepasbaar onder

profiteren al jaren van innovatieve, betrouwbare en duurzame
communicatie en infrastructuur producten van hoge kwaliteit.
Sinds de oprichting in 1972 heeft Voltec zich ontwikkeld van

extreme omstandigheden | Internationale standaarden en normeringen |

een verkoopkantoor tot een toonaangevende en betrouwbare
leverancier van kabels en bekabelingoplossingen met klanten
in diverse marktsegmenten in binnen- en buitenland.
Of het nu gaat om complexe en individuele behoeften van de

Uit voorraad leverbaar | Logistieke oplossingen zowel nationaal als
internationaal | Uitstekende (export) documentatie | Betrouwbare partner

klant, Voltec is met het gerenommeerde merk LEONI Kerpen een
van de meest competente leveranciers van bekabelingoplossingen
voor industriële toepassingen.

met knowhow en ervaring | Gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers

Op dit gebied zijn wij een van de marktleiders door onze
jarenlange ervaring en technologische kennis in sectoren
met hoge eisen voor kwaliteit en veiligheid, bijvoorbeeld de olie
en gas, chemie, petrochemie en energie-industrie.
We zijn gespecialiseerd in het leveren van zowel standaard als
ook maatwerk oplossingen waarmee gegevens of processen
kunnen worden gestuurd met een hoge betrouwbaarheid.
Maar ook andere aspecten zoals projectmanagement, (export)
documentatie, logistiek, just-in-time leveringen, flexibele
productie en after-sales service zijn belangrijke elementen
van onze dienstverlening.

“De levering van onze kabels
naar Kazachstan is perfect
verlopen vanwege de
verregaande samenwerking,
de uitstekend verzorgde
project planning en goede
service vanuit Voltec”
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Markten
Met ruime ervaring en deskundigheid beschikken we over
de kennis, ervaring en een uitgebreid product portfolio
aan innovatieve kabels en kabelsystemen voor klanten
binnen de marktsegmenten olie, gas en petrochemie,
marine & offshore, energie, infrastructuur, industrie,
als ook data en telecom.

Olie, gas en
petrochemie
In de olie, gas en petrochemische wereld is Voltec geen
onbekende. Vanuit diepgaande kennis van de primaire
processen van onze klanten begrijpen wij als geen ander
dat projecten steeds complexer worden: toegenomen eisen
m.b.t. veiligheid, milieu, energiebesparing en een kortere
time-to-market periode. Kenmerkend voor Voltec zijn de
langdurige relaties, het hoge kwaliteitsniveau en productspecificaties die aansluiten bij de specifieke klantwensen
in binnen- en buitenland.
Voltec levert een uitgebreid scala producten kostenefficiënte oplossingen die aan alle nationale en
internationale normen voldoen voor een betrouwbaar en
duurzaam functioneren van platforms of fabrieken zelfs
onder extreme omstandigheden.
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Marine & Offshore
Voltec onderscheidt zich in de marine en offshore industrie
met oplossingen gebaseerd op kwaliteit, veiligheid,
efficiency, kostenreductie en betrouwbaarheid die voldoen
aan internationale standaarden en regelgevingen.
Onze kabels bieden de oplossing voor toepassingen onder
corrosieve condities, bij hoge temperaturen of onder extreem
lage temperaturen.
De betrouwbaarheid van de elektronische componenten,
de instrumentatie - en bedieningssystemen blijft dankzij
Voltec gewaarborgd. Onze kabels zijn namelijk bijzonder
flexibel, ze zijn bestand tegen alle weersomstandigheden,
water, olie en vetten, maar ook tegen mechanische en
thermische druk.

Infrastructuur

Energie

Voltec is al jaren een betrouwbare partner voor infrastructurele

Energieprojecten vragen om specialistische kennis van de markt

projecten. Met onze grondige kennis en jarenlange ervaring, hebben

en van de klant. Voltec heeft de kennis en ervaring die nodig zijn

we een gedegen reputatie opgebouwd om de bedrijfszekerheid,

om energiebedrijven, netbeheerders en overige leveranciers van

veiligheid en efficiëntie verder te verbeteren. Voltec levert een

energie te adviseren. Kenmerkend voor Voltec zijn energiekabels

uitgebreid assortiment aan gecertificeerde (rail)kabels ten behoeve

van hoogwaardige kwaliteit en productspecificaties die aansluiten

van signalisatie, bovenleiding- en hulpkabels, assentellers en

bij de specifieke klantwensen op het gebied van energiedistributie,

wisselverwarming, maar ook kabels voor energieoverdracht, data en

energie uit biomassa, windenergie en zonne-energie.

telecommunicatie, allemaal afgestemd op de specifieke klanteisen
die de brandveiligheid, bedrijfszekerheid en veiligheid vergroten.

Voltec levert uiterst betrouwbare en kosten-efficiënte oplossingen
van hoog kwaliteitsniveau die kunnen worden gebruikt voor de meest
uiteenlopende toepassingen, ook onder extreme omstandigheden die
tevens aan alle nationale en Internationale normen voldoen.
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“Of het nu gaat om standaard of
maatwerk oplossingen de prettige
samenwerking met Voltec is
gebaseerd op de ruime kennis en
ervaring, heldere afspraken en een
goede prijs. Ook als er complexe
situaties ontstaan, komt Voltec
snel met een adequate oplossing.”

Industrie
Voltec heeft meer dan veertig jaar ervaring in het leveren van
industriële kabeloplossingen voor fabrieken en procesinstallaties voor o.a. de olie, gas en petrochemische sector,
de voedingsmiddelensector, afvalverwerking, de automotive
en agro industrie. Vanuit onze diepgaande kennis van de
primaire processen van onze klanten levert Voltec “state-ofthe art” oplossingen die aansluiten bij de specifieke
klantwensen.
Fabrieksoptimalisatie en -globalisatie stelt bijzondere
eisen aan de bekabeling of het nu gaat om kabels voor de
vermogensdistributie van geautomatiseerde machines, een
productie site, beveiligingssystemen of bekabeling om de
datacommunicatie probleemloos te laten verlopen, Voltec
heeft altijd een flexibele en hoogwaardige kwalitatieve
oplossing die processen en productielijnen op een
24/7 basis draaiend houden.

Data & Telecom
De data en telecommarkt kenmerkt zich door een grote
diversiteit aan toepassingen waarbij de informatietechnologie behoefte aan bandbreedte en hogere data
snelheden nog steeds groeiende is.
Voltec voorziet in de behoefte van telecom providers,
system integrators en IT beheerders door een omvangrijk portfolio aan oplossingen aan te bieden. Door onze
expertise kunnen onze klanten rekenen op een optimale
ondersteuning bij het vervangen van bestaande netwerken
of het aanleggen van nieuwe infrastructuren. Daarnaast
geeft Voltec trainingen en certificeringen als extra ondersteuning bij projecten.

voltec | cable solutions | 13

Product programma

Olie, gas en petrochemie
-	Instrumentatiekabels

Energie
- Middenpanningskabels

Industrie
- Laag en middenspanningskabels

-	Instrumentatiekabels met

- Laagspanningsdistributiekabels
- Transformatoraansluitkabels

- Instrumentatiekabels
- Instrumentatiekabels met functiebehoud,

lood en alpa constructie
-	Instrumentatiekabels met functiebehoud,
flame retardant, fire resistant en halogeenvrij
- Fieldbuskabels
- Laagspanningskabels

- Laagspanningsinstallatiekabels
- Kabels met loodmantel
- Klant specifieke kabels
- Kabelgoot, draadgoot en kabelkanalen

- Middenspanningskabels
- Klant specifieke kabels

flame retardant, fire resistant en halogeenvrij
- Fieldbuskabels
- Industriële Ethernetkabels
- Glasvezelkabels
- Kabels met loodmantel
- Chemisch bestendige kabels
- Busbar systemen
- Kabelgoot, draadgoot en kabelkanalen

Marine & Offshore
- Instrumentatiekabels

infrastructuur
- Signaalkabels

Data & Telecom
- Coax kabels

- Instrumentatiekabels met functiebehoud,

- Seinwezenkabels
- Laagspanningskabels

- Telefoonkabels (koper)
- Datakabels

- Middenspanningskabels
- Tractiekabels

- Glasvezelkabels
- Combikabels

- Middenspanningskabels
- Kabels met functiebehoud

- Glasvezelkabels
- Assentellerkabels

- Multimedia kabels
- Componenten

- Combikabels
- Flexibele middenspanningskabels

- Eurobalisekabels

- Patchpanels
- 19” Racks en behuizingen

flame retardant, fire resistant en halogeenvrij
- Signaalkabels
- Communicatiekabels

- Glasvezelkabels
- Kabelladderbanen

- Kabelgoot, draadgoot en kabelkanalen
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Bezoekadres:
Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen

Postadres:
Postbus 235
6400 AE Heerlen

T +31 45 571 8090
F +31 45 571 4132
www.voltec.nl

