
 

 

General Cable este unul din liderii mondiali în dezvoltarea, proiectarea, fabricarea, 

comercializarea şi distribuţia de fire şi cabluri de aluminiu, cupru şi fibră optică 

pentru pieţele de energie, construcţii, industriale, de specialitate şi de comunicații, 

cu 38 de unităţi de producţie în regiuni importante de exploatare şi cu reprezentanţe 

de vânzări şi distribuţie la nivel mondial. www.generalcable.ro .  

 

Gama de produse fabricate de General Cable cuprinde urmatoarele categorii: 

 

1. Cabluri subterane de înaltă și foarte înaltă tensiune 

 

Cablurile și accesoriile subterane de cablu SILEC® HV / EHV de la General Cable 

sunt fiabile și ecologice pentru a răspunde nevoilor sistemelor actuale și viitoare de 

transmisie a utilităților. Acestea sunt superioare cerințelor specificațiilor tehnice ale 

clienților General Cable, respectând standardele internaționale precum IEC 60840, 

IEC 60287, IEC 62067, ICEAS-108-720 și AEIC CS9. 

 

2. Cabluri Datacom 

 

Lider mondial în producția de componente pentru comunicații de date, General 

Cable va conecteaza la Internet prin intermediul produselor sale JetLan ™, de la U / 

UTP Categoria 3 la S / FTP Categoria 7A, incluzand: 

• Cat 3 multi-perechi U / UTP și F / UTP până la 100 de perechi 

• Cat 5e U / UTP și F / UTP de la 4 până la 25 de perechi 

• Cat 6 U / UTP, F / UTP, U / FTP, F / FTP, S / FTP 4 perechi si duale 

• Cat 6A  U / UTP, F / UTP, U / FTP, S / FTP 4 perechi și duale (cu excepția U / UTP 

Cat 6A) 

• Cat 7 F / FTP sau S / FTP 4 perechi 

• Cat 7A  F / FTP sau S / FTP 4 perechi 

 

3. Cabluri din fibră optică 

 

De peste 30 de ani, General Cable a proiectat, fabricat și comercializat cabluri cu 

fibră optică pentru toți clienții și utilizatorii sai, în conformitate cu cele mai stricte 

specificații. Cablurile “Loose-tube” sunt recunoscute pentru calitatea și fiabilitatea 

performanțelor. Gama standard de cabluri “Loose-tube” a fost completata progresiv 

cu categorii de cabluri UNIGAINE și μCable pentru grupuri de <12 fibre. În același 

mod, General Cable a inventat și dezvoltat o nouă categorie de cabluri numită 

cabluri μSHEAT (cabluri “microsheath”). 

 

http://www.generalcable.ro/


 

 

4. Cabluri de telecomunicații 

 

General Cable furnizează o gamă largă de cabluri de comunicații, în conformitate cu 

standardele internaționale și europene, precum și cu specificațiile operatorilor. 

Cablurile de telecomunicații marca General Cable sunt proiectate pentru a se potrivi 

cu toate procedurile & protocoalele de transmisie de la POTS la VDSL 2 sau 

ETHERNET. 

 

Structurile tipice ale acelor cabluri în perechi sau quad includ: 

• Materiale din PVC, HDPE, LSZH 

• Elemente ecranate și neecranate 

• Ansambluri blindate și neblindate 

• Produse uscate sau umplute cu gel 

• Cabluri autoportante in forma de 8. 

 

 

5. Cabluri de joasă tensiune 

 

A) Cabluri pentru aplicatii interioare (cabluri rezistente la foc, cabluri fara halogen, 

cabluri standard din PVC) 

B) Cabluri de tensiune industriale 

C) Cabluri pentru linii aeriene tip pachet (“bundle”) 

D) Cabluri armate 

E) Cabluri cu protectie electromagnetice 

F) Cabluri industriale din cauciuc (Cabluri flexibile pentru instalatii fixe, cabluri 

flexibile pentru servicii mobile, cabluri de sudura) 

G) Cabluri de tensiune pentru instalatii nucleare 

 

 

6. Cabluri marine și maritime 

 

Cabluri pentru instalatii offshore si marine: 

- Cabluri de joasa tensiune 

Cabluri de medie tensiune rezistente la foc cu hidrocarbon- Cabluri de medie 

tensiune 

- Cabluri de control 

- Tablou de bord si cabluri de impamantare 

- Cabluri de instrumentatie rezistente la foc 

- Cabluri de joasa tensiune si frecventa variabila 



 

 

7. Cabluri pentru material rulant 

 

Pentru transmisii rapide, aplicații pentru locomotive și material rulant, General Cable 

furnizează cele mai rezistente cabluri destinate sa îndeplineasca cele mai exigente 

cerințe privind performanța și fiabilitatea pe termen lung: 

 

• Cablare pentru mașini / locomotive 

• Cabluri de alimentare 

• Cabluri de control 

• Cabluri de instrumentație 

• Cabluri de cuplare 

• Cabluri pneumatice controlate pneumatic (ECP) 

• Cabluri de comunicații de date 

• Cabluri pentru locomotive diesel (DLO) 

• 2 cabluri de integritate a circuitelor cu rezistență la foc 

• Cabluri de alimentare cap la cap 

• Cabluri de echipament off-road 

 


