
Hänsch Signalconcept

Wij verbinden uw elektronische componenten - individueel afgestemd op uw eisen.
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PROJECTPLANNING AANSLUITENASSEMBLAGE



• Wij ontwikkelen individuele kabelsets naar uw wensen.

• Wij zorgen voor de projectinitiatie en technische ontwikkeling:
 . Gebaseerd op tekeningen van de klant
 . Gebaseerd op voorbeelden van kabels
 . In nauwe samenwerking direct bij het voertuig

• Wij maken schakel- en bedradingsschema’s, die u ter beschikking kunnen worden gesteld.

• Wij stemmen de ontwikkeling, bedrading en materialen met uw technici af.

• Wij leveren prototypes / eerste monsters.

• Wij optimaliseren tot het product klaar is voor serieproductie.

• Wij leveren vanaf 10 stuks per jaar.

• Wij regelen tijdige levering conform afgesproken planning.

• Wij produceren kosten geoptimaliseerd door gecertificeerde industriële productie.

• Wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen door geautomatiseerde verwerking van  
contacten en kabels.

ONZE DIENSTEN



KLANTSPECIFIEKE KABEL ASSEMBLAGE

Hänsch Signalconcept biedt totale, op maat gemaakte klantspecifieke oplossingen op het gebied van systeembekabeling. Van ontwikkeling 
en ontwerp tot productie en levering, ondersteunen wij onze klanten bij de integratie van de specifieke kabelbomen voor hun elektronische 
componenten. De kabelbomen worden volgens de specificaties als aansluitklare segmenten ontworpen.

Met name op het gebied van hulpverleningsvoertuigen, kunnen we terugblikken op vele jaren ervaring. Projecten worden door ons doelge-
richt en professioneel uitgevoerd. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de klant.

Ons team ondersteunt u vanaf de eerste analyse tot en met de integratie in het voertuig.
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GEAUTOMATISEERDE KABELVERWERKING VERBINDINGSTECHNIEK

KWALITEITSCONTROLE

• Beschrifting van de kabels
• Snijden van de kabels

• Volledige functietest
• Schakel- en kortsluitingstest

• Ultrasoon gelaste verbindingen volgens  
automotive standaard

ONZE TECHNOLOGIE

• Krimpverbindingen
• Twisten van de kabels 

• Controle van de krimpkracht
• Microfoto en trekproef voor krimp 

verbindingen

OPPERVLAKTEBESCHERMING
• PVC slangen
• Geribde buizen 
• Volledig en deels omwikkeld



TOEPASSINGSVOORBEELDEN 

Speciale voertuigen 
Hulpverleningsvoertuigen (brandweer, politie, ambulance, enz.)
Elektrische voertuigen
Militaire voertuigen
Gemeentelijke en provinciale voertuigen
Containers
Schakelkasten
Landbouwvoertuigen
Bouwmachines enz.TO

EP
AS

SI
N

G
SG

EB
IE

D
EN

 

ENGINEERED 
IN 

GERMANY



Tel.:   +49 (0) 3328 337360
Mobiel:  +49 (0) 171 7706167
E-Mail: marco.vierke@fg-haensch.de

Tel.:   +49 (0) 3328 353171
Mobiel:  +49 (0) 175 7235080
E-Mail: martin.edelmann@fg-haensch.de

Marco Vierke
Directeur

Martin Edelmann
Technische advisering

LOCATIE TELTOW

Tel.:   +49 (0) 5962 9360950
Mobiel:  +49 (0) 151 65708356
E-Mail: hendrik.knese@fg-haensch.de

Hendrik Knese
Technische advisering

LOCATIE HERZLAKE

UW CONTACTPERSONEN

www.haensch-signalis.nl/kabelassemblage 

http://www.haensch-signalis.nl/kabelassemblage 


NOTIZEN
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www.haensch-signalis.nl

Schützenstraße 21
D-49770 Herzlake

Potsdamer Straße 19
D-14513 Teltow

Zilverweg 6
8445 PE Heerenveen

http://www.haensch-signalis.nl

