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AMflex

Svensktillverkad

Vikt

Hållbarhet

Tredjepartstestad

Reparation och Service

Vi både tillverkar och kontakterar vår skarvkabel i Sverige. Att tillverka på hemmaplan ger oss full insyn i miljö- och 
kvalitetsaspekterna. Både Amokabel och CEE Norm har lång tradition av att arbeta med högsta möjliga kvalité i 
enlighet med de svenska och europeiska regelverk som finns för kabel och anslutningsdon.  

AMflex är den lättaste och smidigaste skarvkabeln på marknaden. Med en vikt på bara 19 kg för 63A så väger 
den 15kg mindre än motsvarande kopparkabel. Att minska på vikten utgör en betydande skillnad för alla som arbetar 
med hantering av tillfällig el. Arbetarskyddsstyrelsen rekommenderar inga lyft över 25Kg. 

PUR är ett av världens tåligaste material. Till skillnad mot gummikabel så klarar PUR extrema påfrestningar över lång 
tid mot tex asfalt och grus: således är kabeln perfekt för att använda på byggarbetsplatser eller i andra tuffa miljöer. 
Med en betydligt längre hållbarhet kan pengar sparas. 

AMflex är fullständigt tredjepartstestad i enlighet med EN 60309-1. Att enbart testa kabeln säger inget om helheten 
därför har vi testat helhetslösningen. Testerna utfördes av Intertek under våren 2017.  
 

CEE Norm kan reparera, tillhandahålla med reservdelar och reparationskit, eller på andra sätt vara behjälpliga med 
tekniska frågor eller annan produktinfo. CEE Norm har även kund-unika lösningar. 

Amokabel har tillsammans med CEE Norm utvecklad en komplett skarvkabel med flexibla aluminium-
ledare för den skandinaviska marknaden. Skarvkabeln AMflex finns i två utföranden, 5G6 32A samt 
5G16 63A. Båda varianterna är testade av Intertek. Med sin låga vikt är den lätt att bära med sig 
även i de mest krävande miljöer. 

Det finns flera argument varför AMflex är marknadens bästa skarvkabel. 

- nästa generations skarvkabel

Montering av don och testning görs av CEE Norm



Type Code

Number of 
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conductor 
cross 

section
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[kg/km]

S07BQ-A 5G6 0,42 1,0 1,6 19,0 32 5,23 308

S07BQ-A 5G16 0,52 1,2 2,5 27,4 63 1,93 670

BESKRIVNING

S07BQ-A är en flexibel aluminiumkabel med polyuretanmantel, vilket gör 
den extremt lätt och samtidigt slitstark. Lämplig vid installationer för tillfällig 
el på byggarbetsplatser och vid vägbyggen. Vi erbjuder kundanpassad 
färg och märkning.

GRUNDDATA 

Max ledartemperatur
Spänningsklass Uo/U

90°C
450/750V

STANDARDER

Konstruktion
Isolermaterial
Mantelmaterial
Flamskydd
Ledarresistans 
Ledarkonstruktion

EN 50525-2-21 IAP
EN 50363,1
IEC 50363,10-2
IEC 60332-1
ISO 6722-2
ISO 6722-2, Structure B

BESKRIVNING

CEE-don (32A/63A) i kraftig polyamide med mycket hög motståndskraft 
mot kemikalier. Kontakterna är i koppar- och zinklegering med nickelplätering, 
vilket minskar risk för korrosion.Hylsorna har en lamellkonstruktion som medför 
ökade kontaktytor och således låg kontaktresistans.

GRUNDDATA 

Temperaturområde
Temperaturområde skarvkabel
Konstruktion skarvkabel
Spänningsklass Uo/U

-25°C till +80°C
-25°C till +40°C
EN 60309-1/-2:1999, SS 4280867:1989, IEC 61545:1996, IEC 60529:1989
400V/32A 5pol IP44
400V/63A 5pol IP66/67

TEKNISK DATA
KABEL

DON

SKARVKABEL
Type best nr Storlek Längd m Vikt kg IP-klass

7340060531957 32A 10 3,5 IP44

7340060531940 32A 25 8 IP44

7340060531971 63A 10 8,5 IP67

7340060531964 63A 25 19 IP67



Amokabel är grundat 1992 och tillverkar specialkabel, installationskabel samt luftledning främst för den 
skandinaviska marknaden. Bolaget drivs i hög grad av innovation och kundanpassning och utvecklar i snitt 
en ny kabel per dag. Bolaget har kontor med representation i Norge, Finland och Danmark. Totalt omsätter 
koncernen 750 MSEK och har 175 anställda. Huvudkontor och tillverkning ligger i Alstermo, Småland.

CEE Norm är ett av Sveriges främsta bolag för lösningar avseende uttagscentraler, anslutningsdon och 
kablage.  I bolagets breda sortiment finns ett stort utbud av standardcentraler, alla typer av CEE-don samt 
special-anslutningsdon, uttagsstolpar och kablage för allt ifrån evenemangsarenor till hamnar, industrier, 
gruvor och flygplatser. Bolaget har verkat över 25 år på marknaden och har sitt säte i Norrköping. 

Henrik Eriksson • Försäljningschef
Telefon: +46 481 50871

E-post: henrik.eriksson@amokabel.com

Mats Wiberg • Försäljningschef
Telefon: +46 70 640 6445

E-post: mats.w@ceenorm.se

Svenska CEE Norm AB
Fridhemsvägen 3
602 13 NORRKÖPING
Tel: 011-10 74 30
info@ceenorm.se

Amokabel AB
Kabelvägen 5
364 43 ALSTERMO
Tel: 0481-50880
info@amokabel.com


