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těžba    doprava    letectví    armáda



TĚŽEBNÍ         SYSTÉMY

Důlní technika
Vrtná zařízení na moři i na souši
Napájecí a řídící systémy
Komplexní řešení propojení

DOPRAVNÍ       TECHNIKA

Lokomotivy
Trakční pásy
Jeřáby
Těžká dopravní technika

LETECKÝ      PRŮMYSL

Motory, draky
Palubní přístroje
Pozemní zařízení
Pomocné napájecí systémy

ARMÁDNÍ      TECHNIKA

Vrtulníky
Obrněná technika
Vojenská dopravní technika
Napájecí a řídící systémy
Přístroje a měření
Radarová zařízení

KONEKTORY
KABELOVÉ SVAZKY

PŘEPÍNAČE
KOMPONENTY
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dodáváme do 22 zemí světa
jsme úspěšní díky precizním výrobkům a dlouhodobě budovaným obchodním vztahům
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VÝVOJ VÝROBKŮ

Zkušený tým
Rapid prototyping
Komplexní testy 
ve vlastní laboratoři
Spolupráce s univerzitami

VLASTNÍ VÝROBA

Špičkové stroje
Široká škála technologií
Unikátní výrobní postupy
Sofistikované kontrolní systémy

ODBORNÁ MONTÁŽ

Zkušený montážní tým
Instalace po celém světě
Následná servisní činnost
Práce v extrémních podmínkách

VÝVOJ  •  VÝROBA  •  MONTÁŽ

1 500
typů konektorů

Skladem máme široký výběr typů konektorů
s téměř neomezenou variabilitou provedení.

až 1 000 A
proudové zatížení
Naše konektory pokrývají širokou škálu aplikací 

od 1 mA až po 1 000 A.

až 96
kontaktů v konektoru
Všechny naše konektory dokážeme vyrobit na míru zákazníka 

s téměř neomezenou flexibilitou vnitřního uspořádání.

20
let zkušeností v oboru
Více než dvě desítky let vyvíjíme a vyrábíme konektory, které 
odpovídají světovým standardům a splňují nejnáročnější 
požadavky.

22
zemí světa
Spolupracujeme s partnery téměř po celém světě. Našimi 
hlavními trhy jsou EU, USA a Japonsko.

200
obchodních partnerů
Naše výrobky spolehlivě pracují v náročných aplikacích u více 
než dvou set partnerů.

Armádní zařízení ostatní

Letecký průmysl

Těžební systémy

Dopravní technika

NAŠI ZÁKAZNÍCI EXPEDICE

NAŠE TRHY

25 % 10 %

5 %

15 % 45 %

Amerika

Evropa Asie

25 %

40 %

15 %
ostatní

do 2 měsíců

do 48 hodin do týdne

25 %

40 %

30 %

5 %

do měsíce
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MNOHO VARIANT ŘEŠENÍ A ŠIROKÝ SORTIMENT

konektor BŠ
letectví

konektor ŠR
armáda

konektor ŠR
armáda

konektor VŠ
letectví

konektor VŠ
letectví

konektor BN
doprava

konektor PK
doprava

EP
těžba

konektor BŠ
letectví

konektor ZGT
těžba

POUŽITÉ MATERIÁLY

aluminium mosaz nerez termoplast elastomer

konektor TNR-Power
těžba

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

EP
těžba

kontaktní systémy

kabelové svazky
těžba

kabelové svazky
těžba, armáda, doprava, letectví

kontaktní systémy

kontaktní systémy
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konektor TNR-Power
těžba

kabelové svazky
těžba

přepínač PN
doprava

vypínač
doprava



O SPOLEČNOSTI  •  HISTORIE

správné vedení

řízení kvality

moderní 
vybavení

nové nápady 
a invence

zkušenosti

tým profesionálů
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PÁR SLOV O NÁS

1980
Vývoj a výroba konektorů dosahuje svého vrcholu. 
Roční produkce 25 milionů kusů ve skupinách ŠR, VŠ, 
RM, BN, VN, PK.

2001
Firma EMS se mění ve společnost TENEO 3000 s.r.o. 
s důrazným zaměřením na výrobu konektorů a kom-
ponentů.

2004
TENEO investuje zásadním způsobem do nových CNC 
a PNC technologií a zařízení pro výrobu kabelových 
svazků.

2007
TENEO produkuje 160 tisíc kruhových konektorů roč-
ně ve skupinách ŠR, VŠ, RM, BN, a PK. TENEO získává 
certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

2008
Provedena další významná modernizace technologic-
kého parku v oblasti výroby kontaktů a hliníkových 
pouzder konektorů.

2012
Ukončení rekonstrukce areálu společnosti.

2013
Provedena další významná modernizace technologic-
kého parku, rozšířena výroba konektorů a komponent.

2014
Dokončen vývoj nové řady konektorů pro těžební 
průmysl, realizovány dodávky a montáže konektorů 
a kabelových svazků pro vrtná zařízení v ČR a Ruské 
federaci.

CO STOJÍ 
ZA NAŠÍM ÚSPĚCHEM

Jsme ryze česká společnost s dlouholetou tradicí, která vyrábí vysoce odolné konektory, kabelové svazky, komponenty 
a přepínače.

Při své práci se opíráme o nasbírané zkušenosti, využíváme poznatků vývojového týmu a v přesné výrobě dodržujeme přísné 
standardy řízení kvality.

Naše inovativní produkty vynikají robustností a proto jsou použitelné v těch nejnáročnějších podmínkách.

Jsme držiteli certifikátů:

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
Top Rating® 2014.
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