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PROJEKTMODELLEN

Vår projektmodell gör arbetet tydligt och säkerställer 

gemensam planering och målsättning tillsammans 

med dig som kund. Helag marknadsför ett brett program av kontaktdon och 

kapslingar till elektronikindustrin, elinstallation samt apparat-

tillverkare. Från det enklaste till det mest avancerade.

Helag grundades för drygt 40 år sedan och vårt långsiktiga samarbete med ledande tillverkare  

inom respektive område ger en hög applikationskunskap och specialistkompetens. 

Att leverera rätt produkt på utsatt tid är vår ledstjärna, likväl som vårt mål att hålla hög support  

och hög servicenivå. Vårt team når du via mail eller telefon och vi kommer gärna och besöker  

er för att diskutera ert behov.

1. BEHOVSANALYS

2. PROJEKTPLAN

3. DESIGNFAS

Genom projektförsäljning, med en grundlig behovsanalys, säker-

ställer vi att du som kund får rätt produkt för just din applikation. 

4. PROTOTYP

5. FÖRSERIE

6. LEVERANS

Under drygt 40 år har vi, tillsammans  

med ledande tillverkare, kunnat erbjuda 

hög applikationskunskap och specialist-

kompetens. Våra kunder finns inom olika 

branscher, bland annat medicinsk teknik, 

musik, belysning, fordon och försvar.

     Mattias Wressel, vd
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EGEN TILLVERKNING

Med egen utveckling, konstruktion och tillverkning av 

kopplingsplintar och toppklämmor i Sverige, har vi en 

hög flexibilitet och goda möjligheter att tillgodose era 

önskemål och krav på produkterna.

I vår tillverkning använder vi råmaterial av högsta 

kvalitet samt har hög kvalitetskontroll. Detta säker-

ställer att vi levererar produkter som uppfyller eller 

överträffar era förväntningar. 

APPLIKATIONS-
KUNSKAP

Vid ny- och omdesign kan det ibland vara svårt 

att hitta rätt komponent. Vi hjälper gärna till i er 

konstruktions- / designfas och har även möjlighet att 

leverera helt kundanpassade lösningar som möter era 

krav och behov. 

Våra erfarna produktspecialister jobbar tätt ihop med 

våra leverantörer och ser till att ni får rätt produkt för 

just er applikation. 

VI ANPASSAR

Genom vår egen produktförädling ser vi till att 

produkter anpassas efter just er applikation. 

Förutom anpassningar på produkter kan vi till exempel 

delmontera olika komponenter för att leverera en så 

komplett lösning som möjligt. 

Era behov styr vår lösning.



KOPPLINGSPLINT & TOPPKLÄMMOR
Vi har egen produktion av kopplingsplintar, vilket innebär stor flexibilitet. Sex grundstorlekar 
i flera utföranden, samt möjlighet att kapa och märka plintar enligt dina önskemål, ger dig 
tillgång till ett brett sortiment.

KRETSKORTSPLINT
Vi har valt att arbeta med tillverkare som ligger i framkant när det gäller  
kretskortsplintar. En offensiv produktutveckling och hög kvalitet gör att 
vi kan erbjuda lösningar för varje enskilt behov.



KONTAKTDON
Vilka krav och önskemål du än har när det gäller kontaktdon, så kan vi med en bred 
leverantörsbas tillgodose krav på IP-klassning, kontaktering, låsning, poltal med mera.
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KABLAGE
Med din idé, ritning eller fysiskt prov som grund, diskuterar vi oss  
fram till den den bästa lösningen anpassad för just er applikation.

KABELTILLBEHÖR
I vårt breda sortiment av kabeltillbehör hittar du det som 
behövs för att skydda, fästa och täta kablar och kablage.



SLADDSTÄLL & APPARATINTAG
För varje marknad finns olika behov och krav. Vi har möjligheten att uppfylla de allra 
flesta av dessa genom noga utvalda samarbetspartners.

KABELGENOMFÖRINGAR & VENTILATIONSPLUGGAR
Pålitliga och beprövade kabelgenomföringar som passar de flesta applikationer  
samt ventilationspluggar i de fall där kondens och tryckförändringar kan förekomma.



KOPPLINGSBOXAR
I vårt sortiment finns allt från den enklaste skarvboxen till kopplingboxar 
där kraven på IP-klassning och anslutningsmöjligheter är höga.

KAPSLINGAR
Vi erbjuder kapslingar i både plast och metall. Från standardlösningar 
till helt kundunika som vi tar fram enligt era krav och önskemål.
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