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Distribuce a design-in
kabelových komponent

Partneři: BRADY, EXPRESS, CONESYS, CROUZET, DEUTSCH, DMC, DSG-CANUSA, EMCA, FEDERAL MOGUL, HABIA
CABLE, HARBOUR INDUSTRIES, HELLERMANN TYTON, ITT CANNON, TE KISSLING, LEMO, LOCTITE, MEISEI TOOLS,
MTCONNECTIVITY, NEXANS, NVENT, POLAMCO, RADIALL, RAYCHEM, RELATS, SOURIAU, SUMITOMO, SUNBANK,
STEINEL, TE CONNECTIVITY, TEXYS, THERMAX, VAN SYSTEM

Vodiče a kabely
• vodiče a vícežilové kabely podle VG, MIL, leteckých
i průmyslových specifikací
• M22759, M81044, M16878, M27500, VG95218,
EN 45545-2 a další
• silové, datové, RF kabely
• stíněné provedení
• široký rozsah mechanických, teplotních
a chemických odolností
• zakázkové vícežilové kabely
Partneři: HABIA CABLE, HARBOUR INDUSTRIES,
NEXANS, RADIALL, TE CONNECTIVITY, THERMAX,

Smršťovací hadice
• hadice pro náročné aplikace i průmyslové použití
• hadice bez lepidla, s lepidlem, tenkostěnné, silnostěnné
• smršťovací lemovky a opravárenské manžety
• vysoká teplotní a chemická odolnost
• samozhášivé a bezhalogenní hadice (EN 45545-2)
• dělení na požadované délky, zákaznické sety
Partneři: DSG-CANUSA, HELLERMANN TYTON,
RAYCHEM, SUMITOMO, TE CONNECTIVITY

Ochranné hadice, oplety
a stínění
• expanzivní nebo zavinovací oplety
• PVC, PES, PA, skelné vlákno
• EMC stínicí oplet dodávaný na PVC nosiči
(Cu/Sn, Cu/Ni, nerez)
• zakázkový strojní oplet (Cu/Sn, Cu/Ni, Nomex, PVC)
Partneři: FEDERAL MOGUL, RELATS,
TE CONNECTIVITY

Spojování a ukončování
vodičů, vyvádění stínění
• teplem smrštitelné pájecí spojky
• lisovací spojky s teplem smrštitelnou izolací
• pájecí a lisovací kabelová oka, fastony, dutinky
Partneři: RAYCHEM, TE CONNECTIVITY

Tvarové díly a lepidla
• teplem smrštitelné tvarové díly
s lepidlem a bez lepidla
• větvení kabelu, přechod kabel – konektor,
kabelové uzávěry
• jednosložková teplem tavitelná lepidla,
dvousložková lepidla
Partneři: HELLERMANN TYTON, LOCTITE, 		
RAYCHEM, TE CONNECTIVITY

Identifikace
• teplem smrštitelné popisovací hadice
včetně materiálů podle EN 45545-2
• samolaminační a ovíjecí etikety
• termotransférové tiskárny, barvicí pásky,
SW pro organizaci popisů
• laserový popis vodičů
• zavedení technologie popisu u zákazníka
• zakázkový popis
Partneři: BRADY, TE CONNECTIVITY

Konektory
a adaptéry
• certifikovaná výroba kruhových konektorů VG95234, MILDTL-26482/VG95328, VG96912, MIL-DTL-38999 Series I, II, III
• konektory splňující požadavky norem EN 45545-2,
94/9/EC ATEX
• D-Sub, Push-Pull, napájecí konektory
• modulární, datové a multipinové konektory
• kruhové konektory typu ŠR, RM, VŠ, BŠ
• RF koaxiální konektory a adaptéry
• příslušenství konektorů – kontakty, adaptéry,
krytky, těsnění

Partneři: CONESYS, DEUTSCH, EMCA, ITT CANNON,
LEMO, MTCONNECTIVITY, POLAMCO, POSITRONIC,
RADIALL, SOURIAU, SUNBANK, TE CONNECTIVTY,
VAN SYSTEM

Optické kabely
a konektory
• kontakty pro optická vlákna
• optické konektory
• aktivní optika
• sestavy optických kabelů
Partneři: RADIALL

Nářadí pro výrobu
kabelových svazků
• krimpovací kleště a pozicionéry
• montážní a demontážní nářadí pro konektory
• horkovzdušné pistole
• termoelektrická odizolovací stanice
Partneři: DMC, GUILBERT EXPRESS,
MEISEI TOOLS, STEINEL

Prvky pro montáž
do PCB
• jističe
• výkonové terminály do PCB
• držáky pojistek, zásuvky pro relé (ATO, Mini, Maxi)
• konektory a kontakty
Partneři: CROUZET, MTCONNECTIVITY, RADIALL

Relé a spínače
• relé elektromechanická a elektronicky řízená
• jističe
• RF a mikrovlnné spínače
• bezpečnostní a nouzové spínače
• kolébkové přepínače
• odpojovače baterií
Partneři: CROUZET, RADIALL, TE KISSLING

Komponenty
pro energetiku
• koncovky a spojky VN/NN
• připojovací a utěsňovací systémy
• smršťovací hadice a opravárenské manžety
• soubory pro VVN
Partneři: TE CONNECTIVITY

Měření fyzikálních
veličin
• senzory a snímače pro motorsport
• převodníky
• zesilovače
Partneři: TEXYS

Detekce a lokalizace
úniků kapalin
• detekční jednotky
• senzorové kabely
• bodové snímače
• příslušenství
• instalace, uvedení do provozu a servis
Partneři: NVENT

Ray Service, a.s. je česká výrobní obchodní společnost
poskytující komplexní řešení v oblasti výroby poskytující komplexní řešení v oblasti výroby kabelových
svazků, elektromechanických celků, elektronických
zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké
spektrum zákazníků. Více než dvacet pět let zkušeností v oboru a intenzivní rozvoj daly vzniknout silné moderní společnosti, jež je spolehlivým a vyhledávaným
partnerem na nadnárodní úrovni.

Společnost Ray Service se stala renomovaným distributorem řady světových výrobců kabelových komponent, např. TE Connectivity, ITT Cannon, Souriau nebo
Radiall a Van System, pro něž je významným zákazníkem. Tímto se výrazně prosadila a osvědčila na vysoce
náročném trhu vojenské, letecké a dopravní techniky.

Ray Service, a.s.
Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město
Czech Republic

Marek Pochylý
Vedoucí distribuce
T +420 572 434 321 F +420 602 554 225
E marek.pochyly@rayservice.com
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