
Franšízový partner pro
Českou republiku a Slovensko.
Börsig - naším cílem je maximální kvalita.

Série konektorů Intercontec, člen skupiny TE Connectivity.

  Prodáváme nejen ve stanoveném množství 
dle výrobce, ale i po kusech

  Minimální objednané množství není nijak omezeno

  Osobní přístup při poskytování poradenství

  Vysoká úroveň odbornosti

  Minimální objednané množství není nijak omezeno

JSME AUTORIZO-VANÝM DISTRIBU-TOREM PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLO-VENSKO



M17
Signální a napájecí 
konektory 
kompaktní 
konstrukce
max. 20 A, 630 V
4, 7, 9, 12, 17-pólové

M40
Napájecí konektory 
pro velké aplikace
max. 75 A, 630 V
6, 8, 9-pólové

M23
Signální a napájecí 
konektory standard
max. 30 A, 630 V
1 pól až pro 200 A
1, 6, 8, 9-pólové

M58
Napájecí konektory 
pro nejvyšší 
požadavky
max. 150 A, 630 V
4, 6, 8-pólové

Průmyslové konektory - osvědčená kvalita

Originální metrické konektory podle norem DIN

Technické údaje:

M17 | M23 | M40 | M58

www.boersig.cz

Spolehlivé a odolné.

 $ ochrana proti vibracím do 25 g 
 $ 360° stínění k zajištění elektro-

magnetické kompatibility
 $ certifikace UL / CSA
 $ IP 67, IP 68, IP 69K
 $ modulární provedení
 $ malé rozměry a montážní výška
 $ možnost montáže bez použití nářadí
 $ snížená délka kabelu s řetězeným 

zapojením
 $ robustní kovové tělo 

 $ kolíkové nebo zdířkové kontakty
 $ rovné nebo úhlové konektory

Hlavní přednosti pro vás:

• snadná a rychlá instalace
• úspora prostoru
• zkrácení doby trvání 

přerušení provozu



htec M23 Hybrid Connector

springtec speedtec

Napájecí, signální a komunikační kabely v jednom 
propojovacím konektoru

www.boersig.cz

 $ 360° stínění k zajištění 
elektromagnetické kompatibility  $ certifikace UL / CSA  $ ochrana proti vibracím do 25 g

• ochrana proti vibracím do 25 g

• hybridní kabelové sestavy

• kolíkové nebo zdířkové kontakty

• kontinuálně otočný

• rychlospojovací systém speedtec

• rovné nebo úhlové konektory

• propojení v několika sekundách

• maximální spolehlivost kabelového spoje 
v nejnáročnějších podmínkách

• zpětná kompatibilita k připojení na 
závitový konektor

• IP 67, IP 68, IP 69K

• snadná instalace

• IP 67, IP 68, IP 69K

• 360° stínění k zajištění elektromagnetické 
kompatibility

• CAT 5 samostatně odstíněných prvků

• certifikace UL / CSA

• silové kontakty bezpečné na dotyk

• rovné - úzké - krátké

• díky miniaturní velikosti ve všech třech 
rozměrech, je systém kompatibilní i s vel-
mi malými motory

• otočný o 300°

• IP 66 a IP 67 (vyšší stupeň ochrany může 
být předmětem testu)

Samouzavírací systém Rychlouzavírací systém.
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O nás a našich službách.

Spolehlivé propojení.
To je stále naším cílem.

www.boersig.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI 
A SKLAD
Siegmund-Loewe-Strasse 5
74172 Neckarsulm · Německo 
TEL.: +49 7132 9393-8899
FAX: +49 7132 9393-739
E-MAIL: export@boersig.com

SALES OFFICE CZ
BÖRSIG S.R.O.
Holandská 878/2
63900 Brno · Česká republika

Společnost Börsig je od svého založení v roce 
1969 rodinou fi rmou. Jsme autorizovaným dis-
tributorem elektronických součástek prémio-
vých výrobců s širokou nabídkou konektorů, 
přepínačů, kabelů, nástrojů, plastových doplňků 
a dalších elektronických součástek, které jsou 
dodávány zákazníkům po celém světě. Nabízí-
me také vlastní výrobu kabelových svazků, s 
širokým spektrem zákaznických řešení.

Naším cílem je maximální spokojenost klientů s 
úrovní veškerých námi poskytovaných služeb a 
produktů. Proto je pro nás kvalita našich služeb vždy 
nejvyšší prioritou. Všichni zaměstnanci společnosti 
Börsig se neustále odborně zdokonalují.

Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou.

www.boersig.cz


