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OTWIERAMY NOWE PERSPEKTYWY

Spółka  HUMMEL  AG jest renomowanym producentem techniki po-
łączeń, komponentów dla branży elektrotechnicznej oraz armatury 
do układów  CO i wody pitnej. Od ponad 70 lat to rodzinne przed-
siębiorstwo średniej wielkości, mające swoją siedzibę na południu 
 Niemiec, jest synonimem jakości, precyzji, niezawodności, świa-
domym wagi i znaczenia usług serwisowych. Duża dywersyfikacja 
produkcji z rozwojem, konstrukcją, budową narzędzi, produkcją, 
obróbką galwaniczną i montażem z jednej ręki zapewnia najlepsze 
warunki do realizacji indywidualnych rozwiązań. Holger  Hummel 
jest przedstawicielem trzeciej już generacji rodziny w zarządzie 
spółki. Dla klientów i dostawców oznacza to bezpieczną przyszłość, 
niezawodność i przewidywalność. 
Przedsiębiorstwo, mające siedzibę w południowej części  Badenii 
w Denzlingen, oferuje swoje produkty i usługi na rynkach między-
narodowych i posiada 10 zagranicznych spółek zależnych o od-
rębnej osobowości prawnej. Do tego dochodzi sieć partnerów na 
całym świecie. W ten sposób spółka  HUMMEL  AG może oferować 
swoje rozwiązania i produkty klientom na całym świecie – szybko 
i elastycznie. 
To zlokalizowane na południu  Badenii rodzinne przedsiębiorstwo 
charakteryzują szeroka paleta produktów, bogata wiedza branżowa 
i doświadczenie nabywane przez dziesięciolecia.

PRODUKTY

 � dławnice kablowe dla przemysłu i obszarów zagrożonych wybuchem
– dławnice kablowe z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali 

szlachetnej
– połączenia skręcane  EMC
– połączenia skręcane  Ex (Ex e,  Ex d,  Ex t)
 � okrągłe połączenia wtykowe i konfekcjonowanie kabli do auto-
matyzacji i technik napędów
– M8 do  M40

– M12  Power
– sygnał, moc, przemysłowy  Ethernet
 � armatura grzewcza dla handlu hurtowego i rzemiosła
 � części metalowe i z tworzyw sztucznych według zlecenia klienta

RYNKI ZBYTU

Rozwiązania spółki  HUMMEL znajdują zastosowanie w budowie 
maszyn i  instalacji przemysłowych, w automatyzacji, w usługach 
transportowych, w sektorze energetycznym, w branży żywności 
i napojów a także w instalacjach grzewczych i sanitarnych. Produkty 
 HUMMEL mają szczególne znaczenie w tzw. hazardous areas (Ex). 
Są to obszary zagrożone wybuchem, które występują często przy 
wydobyciu ropy naftowej i gazu lub w branży chemicznej. Produkty 
te są stosowane także w obszarach o wysokich wymaganiach hi-
gienicznych oraz w ekstremalnie wysokich temperaturach. Spółka 
 HUMMEL  AG spełnia najwyższe wymagania i posiada konieczne 
dopuszczenia i certyfikaty – krajowe i międzynarodowe.
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