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Schwechater kabelwerke GmbH
Váš kompetentní partner se sídlem ve Schwechatu /
Rakousko, který nabízí široké spektrum kabelů.
Špičkový dodavatel. Kompetentní partner.

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Přední výrobce kvalitních silových a železničních
zabezpečovacích kabelů v Praze / Česká Republika.
Zkušený výrobce. Špičkové know-how.

TOV Interkabel Kiev
Výrobce kvalitních elektrických a zabezpečovacích
kabelů v Kyjevě / Ukrajina.
Evropský standard. Specialisté na FRNC.

ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.
Flexibilní specialista na výrobu vysoce kvalitních
průmyslových kabelů v Nitře / Slovensko.
Flexibilní řešení. Inovativní partner.

SKG Netzwerktechnik GmbH
FCS Fiber-Components-Slovakia s.r.o.
Specialista na datové sítě a výrobce optických
propojovacích kabelů ve Schwechatu a Nitře.
Flexibilní řešení. Nejvyšší kvalita.

SKUPINA S NADŠENÍM A ZNALOSTMI.

Dr. Christoph Tremmel a Mag. Alexander Tremmel
Managing Partner SKB Holding

S ENERGIÍ DO KABELOVÝCH ŘEŠENÍ.
SKB-GROUP.
SKB-GROUP je operativně vedený rodinný podnik. Základní kámen byl položen v roce 1891 naším pradědečkem. Ani dnes, po více než 100 letech,
nepřestáváme klást důraz na základní hodnoty rodinné firmy: spolehlivost
a odpovědnost.
Ale tou nejdůležitější vlastností, která je společná všem 700 zaměstnancům
v pěti zemích, je naše rozhodnost jednat.
Co od nás můžete očekávat jako zákazníci? Vaší výhodou bude naše nadšení pro věc. Naše odhodlání a rovněž schopnost rychlých rozhodnutí.
A angažovanost, s níž dosáhneme společného úspěchu.
Vkládáme veškerou naši energii pro nalezení Vámi hledaných řešení.
Od Schwechatu, Prahu a Nitru až po Kiev.
Vítejte u SKB-GROUP.

Dr. CHRISTOPH TREMMEL
Společník a jednatel

Mag. ALEXANDER TREMMEL
Společník a jednatel

			 We make
				 modern life possible

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D., CEO

Již od roku 1921 mohou lidé s naší pomocí
používat moderní technologie, a tím umožňujeme fungování moderního světa. Díky
nám může elektrická energie vdechnout
život mnohému, co nás dnes obklopuje, díky
nám mohou signály řídit chod světa, naše
výrobky jsou tepnami k srdci a nervovou
soustavou každého moderního zařízení.
Naše výrobky jsou často očím skryty, a přesto nesmírně důležité. Všichni naši kolegové,
včetně vývojových expertů, pracují na tom,
aby se energie či informace dostaly bezpečně na své místo. Jsme tradiční, inovativní
a spolehlivý partner.
Důležitou roli v naší společnosti hraje také
fakt, že jsme součástí rakouské SKB-

GROUP, která klade důraz na podporu vývoje, zavádění inovací, týmovou spolupráci
a výměnu zkušeností mezi jednotlivými
členy skupiny od Schwechatu přes Prahu,
Nitru a Kiev.
Jsme PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA,
expert v oblasti FRNC (flame
retardant non-corrosive) kabelů/LFHC
(low fire hazard cables).

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.,
Jednatel – CEO

NAŠE HISTORIE:
1891

1921

Otto Steiner,
pradědeček dnešních
majitelů, zakládá
společnost SKW

2002

1946

Vznik společného podniku
PRAKAB PRAŽSKÁ
KABELOVNA a.s. společně
s Dr. Emilem Kolbenem

2007

Nová experimentální
a testovací laboratoř
pro kabely FRNC/
LFHC

Oddělení společnosti PRAKAB od SKBGROUP. Po 2.
světové válce dochází ke
znárodnění společnosti

2015

Vývoj kabelů splňujících
nejvyšší požadavky podle
„Směrnice pro kabely
a stavební výrobky“ (CPR)

NAŠE SILNÉ STRÁNKY:
 Expert na FRNC/LFHC – naše odbornost má
komplexní charakter, od vývoje izolačních směsí
až po zkoušky ve vlastní laboratoři.
 Naše společnost se pyšní vlastním vývojem
výrobků – náš náskok je zajištěn rozsáhlým
technickým zázemím.
 Vysoké kompetence v oblastech – železnice,
stavebnictví, energetika, FRNC materiály
a odborné zkušebnictví

KLÍČOVÉ ÚDAJE
(2016)

 Obrat: 130 mil. EUR
 Počet zaměstnanců: 350
 Podíl exportu: 75%
 Objem produkce: 146 000 km kabelů / rok
 Výrobní plocha: 35 000 m2
 Celková plocha areálu: 135 000 m2

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP

Výstavba nové výrobní
části na kompaundaci
měkčených PVC směsí

1992
Je rozhodnuto o prodeji
51 % společnosti firmě
Schwechater Kabelwerke (SKW)

2016
Vytvoření nové strategie s mottem „We make
modern life possible“

1997
Přemístění výrobních
kapacit ze společnosti
SKW do společnosti
PRAKAB

2017
Získaní nových certifikací
pro několik evropských
drážních společností

VÝROBNÍ PROGRAM
Silové kabely 0,6 / 1 kV
• Určeny pro rozvod elektrické energie
• Vyráběny v provedení vhodném pro pevné uložení do země,
kabelových kanálů, lávek nebo i pro vnější prostředí

• Silové kabely do 1 kV nacházejí využití především v obytných
budovách, průmyslových areálech, ale i strojích

• Produkty jako např.: 1-CYKY, E-YY, NYY, NY2Y, N2XY, YKY,
YKSY, NYCY, NYCWY, 1_AYKY, E-AYY, NAYY, NAYCWY atd.

Železniční kabely
• Slouží pro přenos elektrické energie
•
•
•
•

nebo rozvod signálu pro zabezpečovací zařízení
Často se vyrábí v provedení vyhovující
vysokým nárokům na mechanické namáhání
Odolné proti vlivům vnějších elektromagnetických polí.
Využívány pro železniční telekomunikační,
ovládací a signalizační systémy
Produkty jako např.: TCEPKPFLEZE, A-2Y2YB2Y, BRQKAtQAhVQ, atd.

Bezhalogenové kabely (FRNC)
• Používají se všude tam, kde je třeba snížit požární riziko
• Kabely při hoření neuvolňují korozivní plyny, které poškozují
•
•
•

technologická zařízení a uvolňují jen omezené množství tepla.
Speciální typy přenášejí energii a informace
i v průběhu požáru
Jejich vlastností se využívá u projektů s velkou
koncentrací osob nebo i dopravních staveb
Produkty jako např.: N2XCH, (N)HXCH, FRNC-AL-S, FRNC-AL-M,
JE-(H)StH, PRAFla®, atd.

VÝROBNÍ PROGRAM
Sdělovací kabely
• Jsou určeny pro přenos dat a signálu ve sdělovací technice
• Vhodné pro přenosové systémy ADSL 2 i VDSL 2
• Vyráběné v provedení jak pro vnitřní, tak i vnější náročné
•
•

prostředí
Uplatnění nachází ve vnějších i vnitřních telekomunikačních
a datových sítí, telefonních ústřednách a všude tam, kde jsou
předpokládány souběhy silového a sdělovacího vedení
Produkty jako např.: F-2YA2Y, F-2YC2Y, A-2Y(L)2Y, J-Y(St)Y, atd.

Kabely pro ovládání a elektroniku
• Jsou určeny pro:

•
•

• rozvod elektrické energie
• hovorová a zabezpečovací zařízení,
• měřící, řídící a automatizační systémy,
• signalizační a ovládací systémy.
Své místo nacházejí často v elektrárnách, výrobních podnicích, dolech a všude kde je potřeba technologických celků
Produkty jako např.: CMFM, CMSM, YSLY, YSLCY, JE-Y(St)Y,
atd.

Testovací & vývojové centrum
Laboratoře PRAKABu jsou plně vybaveny pro vývoj a testování
v oblasti sdělovacích, instalačních a silových kabelů do 1kV. Některá zkušební zařízení jsou akreditována.
Všechna naše zařízení jsou k dispozici také pro testovaní vašich
kabelů a experimentů s nimi. Dokážeme pomoci při ověřování kvality kabelů na úrovni běžné vstupní kontroly až po náročné typové
zkoušky.

• Neelektrické zkoušky
• Elektrické zkoušky
• Zkoušky v podmínkách požáru

Zapálení pro kvalitu
Kvalitní výrobek s bezchybnými vlastnostmi se stal pro naše zákazníky běžným očekáváním již velmi dávno. Věříme, že můžeme nabídnout i víc a posouváme pojem KVALITA dále a promítáme ho do všech našich činností.
Věříme, že základem kvalitního produktu jsou kvalitní lidé a jejich kvalifikace, kterou neustále zvyšujeme. Věříme, že neodmyslitelnou součástí produktu je jeho obal o jehož kvalitu pečujeme. Věříme, že velký podíl na kvalitě nese logistika a logistická řešení, která se nebojíme ohýbat dle Vašich požadavků. Věříme v doplňkové služby a dokonalý zákaznický servis.

Compliance
My, skupina SKB-GROUP, existujeme v podstatě více než 125 let jako rodinný podnik, který je veden jednateli. Tato dlouhá
a úspěšná tradice by jistě nebyla možná bez pevného základu postaveného na jasných etických a morálních principech.
Tuto integritu bychom rádi i nadále promítali do každodenního života a je nám zřejmě, že se to neobejde bez zodpovědnosti
každého jednotlivého zaměstnance.
Compliance Officer pro PRAKAB
• Eva Zatloukalová
Tel. +420 272 070 224
compliance@prakab.cz

Europacable Industry Charter
Skupina SKB je členem organizace Europacable a signatářem průmyslové charty této organizace. Charta vyjadřuje náš
závazek k sdíleným principům a cílům etického a udržitelného vývoje a výroby vysoce kvalitních kabelů.

Product compliance
and innovation

Business ethics
and social responsibility

Health and Safety

®

Environment
and climate change

KONTAKT
Máte dotazy týkající se našich produktů a služeb? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme dále.
Sekretariát
• Tel.: +420 272 070 102
Mail: office@prakab.cz
Sales manager
• Jiří Váša
Tel.: +420 737 220 541
Mail: jiri.vasa@prakab.cz
Product manager
• Ing. Petr Tupý
Tel.: +420 272 070 196
Mail: petr.tupy@prakab.cz
Vedoucí typové laboratoře
• Martin Vališka
Tel.: + 420 272 070 205
Mail: martin.valiska@prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102

Působnost v Evropě
PRAKAB je členem SKB-GROUP sídlící ve rakouském Schwechatu

Kijev
Praha
Nitra
Schwechat
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