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ONDERNEMINGS PROFIEL

De BBC Cellpack Electrical Products divisie is een middelgrote onderne-
ming binnen de Behr Bircher Cellpack (BBC) Groep te Villmergen, 
Zwitserland. BBC Cellpack heeft zich succesvol gevestigd in wereldwijde 
markten, op het gebied van ontwikkeling, productie en klantgerichte 
verkoop van kabelverbindingsystemen en toebehoren voor Laag- en 
Middenspanning toepassingen tot 42 kV.

Of het nu de energieverzorgings- en energie distributie ondernemin-
gen, groothandel, vakhandel of de industrie betreft; ze hebben allen 
één gemeenschappelijk doel: een zo hoog mogelijke bedrijfszekerheid 
van de distributienetten. Voor deze complexe en veeleisende toepas-
singsgebieden ontwikkeld BBC Cellpack systeemoplossingen en pro-
ducten die maatgevend zijn.

Electrical Products

We connect your energy

Door onze klantgeoriënteerde technologieën en kenmerkende innova-
tiecultuur voelen we de verplichting om bij alle productontwikkelingen 
ons niet alleen te concentreren op de eisen van onze klanten, voor tech-
nisch innovatieve en grondig geteste producten, maar ook op veilige en 
functioneel betrouwbare systeemop-lossingen.

Technology & Innovation

BBC Cellpack staat wereldwijd bekend om hun hoogste materiaal- en 
productkwaliteit. Dit wordt continu gecontroleerd in onze state-of-
the-art laboratoria en testfaciliteiten in Duitsland. Deze hoge eisen 
gelden ook voor de verkrijgbaarheid en leveringsservice van onze pro-
ducten. De kwaliteitsnorm „Swiss Quality – Made in Germany“ is onze 
verbintenis.

Kwaliteit & Service
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TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTFOLIO

Warmtekrimp technologie
Kabelsystemen met warmtekrimp componenten, gemaakt van 
geëxtrudeerd kunststofmateriaal (thermoplasten), onderscheiden 
zich door het zeer grote toepassingsbereik voor alle soorten kabels, 
doorsnedes en kwadraturen in laag- en middenspanning toepas-
singen. Ze beschermen de kabelverbinding tegen water- en vocht-
indringing en daarmee ook tegen metaalcorrosie en garanderen 
een hoge elektrische isolatiewaarde en mechanische bescherming. 
De door BBC Cellpack speciaal voor de middenspanning ontwik-
kelde hybride-moffen en eindsluitingen bestaan uit siliconenrubber 
componenten én warmtekrimp materialen welke zorgen voor een 
veilig en betrouwbaar functioneren. 

Het warmtekrimp assortiment bestaat uit verbindings-, overgangs- 
en eindmoffen, eindsluitingen, muurdoorvoeringen, reparatieman-
chetten, warmtekrimp vormdelen en krimpbuizen in vele types en 
uitvoeringen.

Giethars technologie
De BBC Cellpack gietharsmoffen bieden een uitgebreide lange-
termijn bescherming op het gebied van isolatiewaardes en weer-
standsvermogen voor alle gangbare kabeltypen en doorsnedes. 
De hoogwaardige ongevulde 2-componenten PUR gietharsen zijn 
ontworpen voor verschillende toepassingsgebieden, dit geldt ook 
voor de slagvaste kunststof mofschalen die met of zonder trekont-
lasting zijn uitgevoerd. Na het uithardingsproces van de hars is de 
kabelmof volledig mechanisch- en elektrisch belastbaar.
Alle BBC Cellpack giethars verbindings- én aftakmoffen of univer-
sele kabeldozen worden inclusief giethars geleverd die specifiek is 
toegesneden op het geselecteerde toepassingsgebied. De 2-com-
ponenten giethars, in buidelverpakking met scheidingsstrip, is 
ook individueel verkrijgbaar. Deze 2-componenten giethars is ook 
verkrijgbaar in patronen. Het mengen van de hars en verharder 
vindt plaats direct voor het vullen van de kabelmofbehuizing die is 
voorzien van minstens één vulopening.
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Plug-in & Contrax technologie
De compacte plugbare verbindingsmof Compax die is voorzien van 
een bijzonder hoog prefab gehalte én de innovatieve stekkeraans-
luiting Cellplux voor buiten-conus systemen, zijn speciaal ontwik-
keld voor kunststof-geïsoleerde één-fase middenspannings kabels. 
Door de geïntegreerde systeemcomponenten en robuuste construc-
tie van de Compax verbindingsmof en de Cellplux stekker kunnen 
aansluitingen nu op een snelle en veilige wijze worden gerealiseerd. 
Bij de Contrax middenspannings eindsluitingen en verbindingsmof-
fen zijn de benodigde hoofdcomponenten in één isolatiebehuizing 
uit hoogspanningsvast siliconenrubber geïntegreerd. De siliconen-
rubber behuizing is moeiteloos te monteren door middel van de 
bijgeleverde gepatenteerde slip-on accessoire.

Deze BBC Cellpack technieken garanderen een hoogste monta-
ge- en bedrijfszekerheid – niet in het minst door de omvangrijke 
kwaliteitscontroles en stuks beproevingen.

Gel technologie
         Onze nieuwe EASY-PROTECT-gelgevulde behuizingen voor 
     een eenvoudige, snelle en veilige vochtbescherming van WAGO 
COMPACT-klemmen. Deze combinatie combineert de knowhow van 
de marktleider in verbindingstechnologie met betrouwbare gels 
van BBC Cellpack tot een uniek systeem.

De EASYCELL® gelmoffen bieden gemakkelijke, snelle en daar-
mee praktische oplossingen voor verbindingen en aftakkingen 
van laagspanningskabels tot 1 kV. De royaal gedimensioneerde 
mofbehuizingen met de reeds afgevulde blijvend zacht-elastische 
afdichtings- en isolatiematerialen zorgen samen met de optimaal 
positioneerbare verbindings- en aftakconnectorblokken voor een 
veilige elektrische verbinding. 

Het gel-assortiment wordt gecompleteerd door de transparante 
2-componenten BBC Cellpack Power Gel. Deze gel kan gemakkelijk 
en individueel doseerbaar worden ingegoten in aftak- en aansluit-
dozen. De BBC Cellpack Power Gel verzegeld en beschermd elek-
trische- en elektronische componenten en is tevens verwijderbaar.

TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTFOLIO
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Verbindings technologie
De BBC Cellpack schroefconnectoren en schroefkabelschoenen 
zijn geschikt voor diverse geleiderdoor-snedes. Deze zorgen voor 
betrouwbare verbindingen in moffen en eindsluitingen en zijn voor 
zowel koper- als aluminium geleiders ontwikkeld. Bij deze con-
nectoren en kabelschoenen zorgt het ontwerp van de innovatieve 
breekboutkop ervoor dat slechts één type gereedschap benodigd is. 
Door geïntegreerde centreerringen en verdere technische opti-
maliseringen kunnen mogelijke montagefouten al vooraf worden 
voorkomen. 
Persverbinders, perskabelschoenen, aftakklemmen en connectoren 
in verschillende varianten comple-teren het BBC Cellpack verbinde-
rassortiment.

Elektrisch isolerende- en montage tapes

Isoleren, bundelen, labelen, beschermen, aanbrengen, bevestigen, 
opvullen, afdichten of repareren: Elektrisch isolerende- en montage 
tapes voor laag- en middenspanning toepassingen moeten voldoen 
aan de meest uiteenlopende eisen. De kwalitatief hoogwaardige 
elektrisch isolerende Premio PVC tapes zijn in alle gangbare kleuren 
verkrijgbaar en zijn afzonderlijk verpakt in praktische kunststof-
doosjes. Deze tapes zijn bijzonder flexibel en tevens gestabiliseerd 
tegen Uv-stralen. Bovendien biedt de Premio familie hittebesten-
dige glasvezeltapes en ook koperfolie-tape. Standaard PVC isolatie-
tapes, zelfvulcaniserende tapes, weefselversterkte tapes, afdichtta-
pes, reparatie tapes, hot-melt tapes completeren het assortiment.

Toebehoren en speciale producten
Wanneer er behoefte is aan producten voor het verbinden en aftak-
ken van kabels, producten voor bundeling, markering, het invoeren 
van kabels, of voor het isoleren, afdichten en reinigen – BBC Cell-
pack biedt een praktijk-getest assortiment aan van accessoires voor 
verschillende gebruiks en toepassingsgebieden.

Het productassortiment varieert van gereedschappen zoals warm-
tekrimp-branderkits en middenspanning-kabelschilgereedschap tot 
speciale producten zoals reinigings-, isolatie- en anti-corrosie sprays, 
kabel glijmiddelen, kabelbanden, putty etc.

TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTFOLIO



Europa
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Zwitserland

 +41 56 618 12 34
 verkauf.epschweiz@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Duitsland

 +49 7741 6007-0
 +49 7741 64989
 electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH
Carl-Eschebach-Straße 11
1454 Radeberg
Duitsland

 +49 3528 41983 0
 +49 3528 41983 71
 electrical.products@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland

 +31 36 549 03 36
 +31 36 532 74 99
 info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack 
BBC Polska Sp. z o .o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polen 

 +48 22 853 53 54 
 +48 22 853 53 56
 biuro@cellpack.pl

PRODUCTIE- EN VERKOOPMAATSCHAPPIJEN INTERNATIONAAL

Behr Bircher Cellpack 
BBC Italia S.r.l.  
Via Mantero, 20
22070 Grandate (CO)
Italië 

 +39 031 426 611
 +39 031 426 343 
 epitalia@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona – Spanien

 +34 93 846 63 76
 +34 93 849 12 06
 comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
Frankrijk

 +33.3.83.25.60.07
 +33.3.83.25.88.27
 info@cellpack-ep.fr

Midden-Oosten

Behr Bircher Cellpack 
Middle East FZ-LLC
B12-210
Academic Zone 01-Business Center 5
RAKEZ Business Zone-FZ
R.A.K / Verenigde Arabische Emiraten

 +971 50 952 2800
 EPSalesME@cellpack.com

Azië-Pacific
Behr Bircher Cellpack 
BBC India Pvt. Ltd.
801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji 
Subhash Place,
Pitampura, New Delhi-110034
India

 +91 11408 949 607
 info.india@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack BBC Far East 
Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356

 +65 6747 7024 
 +65 6841 4554
 info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack 
BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor – Maleisië

 +60 7 559 0570
 +60 7 559 0571
 info@cellpack.com.my

www.cellpack.com.my

Behr Bircher Cellpack  
BBC Australia Pty Ltd
PO Box 73
Oakdale, NSW, 2570
Australië

 +61 407 103 621
 +61 2 4659 6531

Nieuw-Zeeland 
 +64 21 591 960
 +64 9 436 0897
 salesanz@cellpack.com

Youtube
BBC Cellpack Channel

Web
www.cellpack.com

LinkedIn
BBC Cellpack Electrical Products


