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TILLVERKARE
VI ÄR EN LEDANDE

amokabel är en skandinavisk koncern med tre kabelbolag som 
tillverkar olika typer av ledningar, kablar och konsumentförpackade 
produkter. Vi är branschledande när det kommer till flexibilitet och 
korta ledtider, och med vår snabbhet tillgodoser vi våra kunders 
önskemål. Med fokus på hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan 
arbetar vi ständigt med innovationer och utveckling av nya produkter.

AV KABEL OCH LUFTLEDNING

Vi har tillverkat kabel i Alstermo sedan 1996.
Sedan dess har lokalerna byggts ut i omgångar 
för att kunna möta efterfrågan på våra produkter.
Fabriksytan är idag 27 500m².



HÖG KVALITETSNIVÅ
Hög kvali tet är en ledstjärna för amokabel, 
som styr oss i varje process f rån produkt ion t i l l 
suppor t ef ter försäl jning. 
Vi är även cer t i f ierade enl igt ISO 9001.

SAMHÄLLSANSVAR - CSR
amokabel strävar ständigt efter att utveckla den 
lokala regionen. Genom f inans ie l l t  s töd t i l l 
organisationer i det lokala området har vi varit 
med och bidragi t  t i l l  s tör re in i t ia t iv  som har 
gynnat befolkningen i på or ten.

FLEXIBILITET I PRODUKTION 
OCH LEVERANS
amokabel tror på en flexibel organisation, vilket 
gör att vi kan skräddarsy våra produkter och ge 
våra kunder korta ledtider.

HÅLLBAR UTVECKLING 

amokabel är hel t  s jälvförsörjande på energi, 
producerad av 100% förnybara källor. Dessutom 
är vi certifierade enligt ISO 14001.

INNOVATIONER
amokabel drivs av tekniska innovationer, och
har utvecklat mer än 4500 unika konstruktioner.

HÖGT KUNDFOKUS
amokabel arbetar tillsammans med kunden för 
att ge den bäst lämpade lösningen.



INSTALLATIONSKABEL
VI TILLVERKAR

Vi tillverkar alla typer av standardiserad installationskabel för den 
Skandinaviska marknaden. Genom stor flexibilitet i tillverkning och 
produktionsplanering har vi möjlighet att erbjuda produkter av hög 
kvalitet, med garanterat kortast ledtid i branschen. 

EFTER KUNDENS BEHOV

PRODUKTGRUPPER
Gemensamt för alla kablar ingående i produktgrupperna nedan, är att 
de finns i utföranden som uppfyller standard i respektive nordiskt land. 
Samtliga kabeltyper erbjuds även i halogenfritt utförande.

ANSLUTNINGSKABEL
Sladd för anslutning av apparater till vägguttag. 
T.ex H05VV-F, H07RN-F

KOPPLINGSKABEL
Enledare för interna anslutningar. 
T.ex. H07V-K

INSTALLATIONSKABEL
Kabel avsedd för fast förläggning. 
T.ex. EKK

KRAFTKABEL
Kabel avsedd för matning av anläggningar. 
T.ex. EKKJ



EXLQ är en halogenfri kabel för fast förläggning. Partisoleringen består av 
tvärbunden polyeten (PEX). Vi använder längdslagt plastband för att skydda 
partisoleringen mot skärmen. EXLQ har en biledare bestående av 7 st slagna, 
förtenta koppartrådar motsvarande 1mm². Vi använder ett aluminiumband 
som vidhäftar en HFFR-mantel.

• Kabeln uppfyller kraven i SS 424 02 19-6
• Brandspridningsklass F2
• Temperatur; max 70°C (vid kontinuerlig drift)
• Partisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus i tex lysrörsarmatur.  

EXLQ 450/750 V
SNYGG ATT FÖRLÄGGA OCH ENKEL ATT SKALA



REEL IN A BOX

En smidig förpackning med en plastbobin 

inuti en papplåda. 

Kabeln blir lätt att rulla ut och förlägga

och håller sig ren och fin.



FÖRPACKNINGAR
VI SKRÄDDARSYR

amokabel förpackar för såväl professionella installatörer som hemmafixare. 
Vi erbjuder en mängd olika förpackningstyper och skräddarsyr dessa 
tillsammans med kunden.

Vi gör förpackningarna kundunika genom t.ex:
• Egendesignade etiketter
• Tryck på emballage
• Egna artikelnummer/EAN-koder
• Egen logotype
• Tillbehör inkluderade i förpackningen

EFTER KUNDENS ÖNSKEMÅL

BOBIN
Bobiner i plast eller trä, från 160x60 till K6.

PLASTAD RING
Vi erbjuder coils i alla tänkbara storlekar.

KARTONG
Vi har kartonger i alla storlekar, även 
inplastade som skydd mot smuts och väta.

STORTRUMMA
Vi kan leverera alla kablar och enledare på  
stora trummor, från K7 till K12.
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Ann-Marie Erlandsson • Telefon: +46 481 750 800

E-post: annmarie.erlandsson@amokabel.com

FÖRSÄLJNING
Therese Gill • Telefon: +46 481 750 820

E-post: therese.gill@amokabel.com

amo installationskabel AB  •  Kabelvägen 5  •  SE-360 75 Alstermo  •  Phone: +46 481 508 96  •  www.amokabel.com

Vad är det bästa med att jobba på amokabel?
De varierande arbetsuppgifterna. Vi levererar mycket kundunika 
produkter vilket gör arbetet i produktionen omväxlande. 
amokabel är ett företag som ständigt utvecklas, och det satsas i 
alla delar av verksamheten. Detta innebär nya utmaningar för oss 
anställda och gör det roligt att arbeta här.

Hur ser du på din framtid på amokabel?
amokabel är ett företag som tänker långsiktigt, både när det gäller 
relationen med kunder och oss medarbetare. Min anställning 
känns trygg och jag har goda möjligheter till utveckling inom 
koncernen.

Hur märks amokabels engagemang på din hemort?
Vårdcentralen finns kvar tack vare samarbetet mellan amokabel 
och övriga företag här i Alstermo. 
Tack vare generös sponsring, inte minst från amokabel, har vi en 
levande idrottsförening med många olika verksamheter. Det finns 
verkligen något för alla, och det är unikt för en så pass liten ort. 
Att vi dessutom har ett handbollslag på elitnivå ger oss boende 
på orten något att samlas kring.
 

Ida Linehag arbetar på amo installationskabel som 
maskinoperatör, både i tillverkning och omspolning. 
Hon bor i Alstermo och har arbetat hos oss sedan 2011.

Vilken är din viktigaste egenskap som maskinoperatör?
Noggrannhet. Kvalitet är A och O. Vår viktigaste värdegrund 
är ”kunden i fokus”, och det finns med genom hela processen.


