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ASSORTIMENT
• 1,6 miljoen beschikbare artikelen in de 

database 

• 866 merken beschikbaar 

• >50.000 artikelreferenties permanent 
op voorraad zoals: elektrotechnisch 
materiaal, kabel, gereedschap

INKOOPPROCES  
OPTIMALISATIE
• Jouw referentienummers gebruiken 

op alle documenten zoals: leverbons, 
etiketten … 

• Order op afroep plaatsen

• Leveringsmodaliteiten bepalen 
(leveringen gegroepeerd, afzonderlijk, 
annulatie back-orders)

E-BUSINESS OPLOSSINGEN
• Online E-cataloog van 1 miljoen 

artikelen met foto’s, technische fiches, 
omschrijvingen

• E-order bestellingen tot 19u kunnen 
volgende dag geleverd of  afgehaald 
worden

• Elektronische (PDF formaat) order- en 
zendnotabevestiging

• Afgetekende leverbon digitaal 
consulteerbaar

• Opladen van e-cataloog met 
artikelinformatie (prijs, voorraadinfo 
. . .)

• System-to-system oplossingen (Punch 
out, EDI, XML webservices)

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN
• Levering op plaats en tijdstip naar 

keuze

• Leveringen in herbruikbare 
verpakking (MRO-box)

• Gepersonaliseerde etiketten (barcode, 
inkoopreferenties . . .)

• Speed service – leveringen binnen 
drie uur (onder bepaalde betalende 
voorwaarden)

SPECIALE DIENSTEN VOOR 
INDUSTRIE
• Oplossingen om verschillende 

producten samen te stellen en te 
leveren als één referentie 

• Leveren van elektrotechnische 
producten die halffabrikaat zijn

• VMI-oplossingen via kan-ban systeem 
met DOL-leveringen

• Gereserveerde voorraad in het Cebeo 
Distributie Center 

• Leveringen van 24/24u en 7 op 7 vanuit 
het Cebeo Distributie Center van  
producten die op voorraad liggen

MULTI SPECIALISTEN

INDUSTRIËLE AUTOMATISATIE
• Value added reseller Siemens – met 

genormeerde specialisten in de regio’s

• Value added reseller  
Schneider Electric – met genormeerde 
specialisten in de regio’s

• Competentie op het gebied van: 
applicaties met software, PLC 
-sturingen, HMI,frequentiesturingen 
en cybersecurity

KABEL
• Totaalaanbod met jarenlange 

expertise, zowel in assortiment als 
kabeltoepassingen

ENERGIEVERDELING
• Cebeo Competence Centers om 

totaaloplossing aan te bieden voor 
energieverdeling, energiemonitoring 
en smart panels

• Ontkoppelingskasten voor PV-
installaties

GEREEDSCHAP
• Specialisten die een groot assortiment 

aan tooling kunnen aanbieden

NETWERKEN
• Specialisten die oplossingen uitwerken 

voor gestructureerde bekabeling en 
datacenters 

VERLICHTING
• Hoogwaardige totaaloplossingen met 

uitgebreid assortiment

• Studies en advies uitgevoerd door 
lichtspecialisten

ESSENTIËLE 
DIENSTEN 

VOOR 
INDUSTRIE 

KLANTEN
INDUSTRIE

CEBEO, DE GESCHIKTE PARTNER VOOR AL JOUW  
INDUSTRIËLE PROJECTEN
Al vele jaren heeft Cebeo specialisatie opgebouwd in verschillende domeinen zoals 
kabel, Industrial Automation, tooling, verdeelborden enz… We helpen jou graag verder 
in de zoektocht naar een oplossing op maat. We bieden ook een uitgebreid industrieel 
assortiment aan, dat dankzij onze ruime voorraad en logistieke service, op korte termijn 
geleverd kan worden.

‘VALUE ADDED RESELLER’ VOOR INDUSTRIE
Cebeo heeft met twee belangrijke marktleiders partnerships als value added reseller 
voor de industrie, namelijk Siemens ‘Approved partner’ en Schneider Electric ‘industrial 
automation distributor’. Dit houdt in dat ons verkoopteam en industrial automation 
specialisten de nodige opleidingen krijgen om jou op dezelfde wijze te kunnen helpen 
als de 2 bovenvermelde fabrikanten. Daarnaast zijn ze ook in staat om jou de nodige 
opleidingen en demo’s te geven met betrekking tot het gamma van Siemens en 
Schneider Electric. Ten slotte bieden we hiermee een uitgebreid assortiment en 
oplossingen aan en zijn we steeds als eerste op de hoogte van de nieuwigheden.



Vrijstaande kasten Metaal, inox, polyester, aluminium

Wandkasten Metaal, inox, polyester

Klemmenkasten Metaal, inox, aluminium

Kleine behuizingen Kunststof, metaal

Lessenaars Metaal, inox

Wartels Kunststof, metaal, inox

Vermogenschakelaars Open vermogenschakelaars, lastschakelaars

Beveiliging Automaten, differentieels, zekeringen

Energiemeters Paneelmeters, DIN-rail, energiemonitoring

Stroomaansuiting en railkokersystemen Koper, barenstellen, flexibel koper

Overspanningsbeveiliging Vermogenskringen , telefonie- en datanetwerken 

Condensatorbatterij Condensatoren, sturingen, complete uitrusting

Aardingsmateriaal Aardingsonderbrekers, aardingsstaven, isolatoren

Kabelbescherming Metaal, kunststof, textiel, inox, soepele leidingen

Kabeldraagsytemen Metaal, inox, aluminium, kunststof

Kabelinvoersystemen Kasten, muren, waterdicht, brandvertraging

Kabelbinders Metaal, inox, kunststof, detecteerbaar

KASTEN EN BEHUIZINGEN

ENERGIEVERDELING

INSTALLATIEMATERIAAL

INDUSTRIE



TRANSFORMATOREN EN VOEDINGEN

Transformatoren Scheiding, isolatie, stroom- en spanningsmetingen, autotransformatoren

Voedingen DIN-rail, OEM, UPS functionaliteit, DC/DC converters

INTERFACE

Interface relais Elektromagnetisch, solid state

Functie-en controlerelais Tijd, fase, niveau, frequentie, thermisch

Omvormers Signaal, frequentie, data

RAILKLEMMEN & LABELING

Klemmen(stroken) Schroef, veer, bout, push-in

Labeling & printers Klemcoderingen, thermisch, laser

Kabelmarkering Ader- en kabelcodering

INDUSTRIËLE CONNECTOREN

CEE-stekkers AC- en DC-spanningen, Atex, millitaire

Industriële connectoren Elektrisch, data, pneumatisch, optisch

Sensor- en actor connectoren Koper- en datakabels

AUTOMATISATIE

M
3
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HMI's Touchscherm met drukknoppen

Industriële PC's Rack-toepassingen, boxen, panels

PLC's voor machines S7-1200, M221, M241, M251, M262, TIA portal, SoMachine, Machine Expert, Easy

PLC's voor processen S7-1500, M340, M580, TIA portal, SoMachine, Millenium

Decentrale I/O Schakelkasten, veldbus

Temperatuurregelaars Koelen, verwarmen, alarm

MOTORSTURINGEN

Snelheidsregelaars Frequentieregelaars, servo, pompen, ventilatoren, transportbanden, zware belastingen

Motorbeveiligingen Thermische- en magnetische beveiligingen

Motorstarters Omkeer, softstarters, pompen, ventilatoren



CONTROLE- EN SCHAKELMATERIAAL

Contactoren Eén of twee draairichtingen, omkeer, inductief, capacitief

Bediening en signalisatie Drukknoppen, schakelaars, signaallampen, kunststof, metaal, pedaalschakelaars

Signaaltorens en sirenes Modulaire, monoblok, indoor, outdoor, zoemer

Nokkenschakelaars Controle- en hoofdschakelaars, onderhoud, veiligheid, PV, Atex

MACHINEVEILIGHEID

Veiligheidsrelais Noodstop, hekken, lichtschermen, twee-handsbediening, stilstand

Lichtschermen Vinger-, hand- en lichaamsdetectie, zonebeveiliging

Veiligheidsschakelaars Eindeloop, veiligheidsschakelaars, optisch, elektronisch, magnetisch

DETECTIE

Druk- en niveausensoren Drukschakelaars, druksensoren, regelaars, OEM-oplossingen

Flow- en debietsensoren Flowsensoren, regelaars

Eindeloopschakelaar Positie, deur, scharnier, trekkoord, eindeloop, voet

Naderingschakelaars Inductief, capacitief, magnetisch, ultrasoon, radar

Optische detectie Fotocel, afstand, fiber, identificatie

Temperatuursensoren Weerstand, thermokoppels, draadloos, transmitters, thermostaten

Encoders Incrementeel, absoluut, lineair



ATEX 

Armaturen Projector, tubulair toestel, wandlicht, inspectielamp

Atex-stekkers Stroomverdeling, communicatie

Wartels Metaal, kunststof

Noodverlichting Binnen -en buitenverlichting

Zaklampen Oplaadbaar, batterijen, compact

Laagspanning Verdeeldozen, schakelaars

VERLICHTING

Noodverlichting Centraal, decentraal, vluchtweg, oriëntatie verlichting

Projectoren Sensor, symmetrisch, asymmetrisch

Technische verlichting Waterdicht toestel, klokarmatuur, lijnverlichting

Buitenverlichting Parking, gevelverlichting

HVAC

Ventilatie Kanaal, dak, wand, ATEX

Verwarming Infrarood,  verwarmingskabels, accumulatie, direct

Handendrogers Kunststof, inox

HVAC voor kasten Ventilatie, verwarming en koeling in deur, wand, dak en plint

Professional Lighting



WERKPLAATSUITRUSTING EN VEILIGHEID

Werkplaatsuitrusting Soldeer & verhitting, transport en handeling, haspels

Werkplaatsverlichting Loop-, zak- en hoofdlampen, explosieveilige zaklampen, werflampen

Ladders en steigers

Persoonlijke beschermingsmiddelen Hoofd-, oor-, oog-, ademhalings-, handbescherming, valbeveiliging, schoenen

MEETTECHNIEK

Universele meters Testers, multimeters, AC/DC, communicatie

Stroomtangen True-RMS, AC/DC, contactloos, harmonische

Net analysers Koper, glasvezel

Installatiemeting Isolatie, aarding, installatietesters

Speciale meters Afstand, waterpas, geluid,  temperatuur, lux, vocht, tacho

Netwerktesters Datameettoestellen

GEREEDSCHAP

Batterijen, accu's en laders Wegwerp, herlaadbaar, machine accu

Handgereedschap Schroevendraaier, tang, sleutel, snij- en slaggereedschap, striptang

Pneumatisch gereedschap Ratel, slagmoer, boormachine, slijper, schuurmachine

Elektrisch gereedschap Schroef, boor, slijp, zaag, pers, slag en beitel, bevestiging, reinigen

Snij- en slijpgereedschap Boren, frezen, schuren, zagen, slijpen

Bevestiging Lijmen, smeren, markeren



DATACOM

Datakasten Wandkasten, netwerkkasten en serverkasten

Koper connectiviteit Connectoren, patchcords, consolidation boxen, patchpanelen, premounted cable

Glasvezel connectiviteit Connectoren, patchcords, consolidation boxen, patchpanelen, premounted cable

UPS Eenfasig en driefasig

Industrial switching DIN-rail, switches, routers, wireless Lan

KABEL

Controlekabel Buitenmantel: PVC, LSOH, PUR - Uitvoering: niet of wel afgeschermd EMC of mechanisch

Energiekabel Buitenmantel: PVC, LSOH - Uitvoering: brandvrij, laag- en middenspanning

Instrumentatiekabel Buitenmantel: PVC, LSOH - Uitvoering: globaal en per paar afgeschermd, SWA, SWB

Rupskabel Buitenmantel: PVC, PUR, special - Uitvoering: communicatie, signaal, vermogen

Liftkabel Buitenmantel: PVC, LSOH - Uitvoering: plat, rond, staalversterkt, extra soepel

Datakabel Buitenmantel: PVC, LSOH , PUR - Uitvoering: koper, glasvezel

Kableerdraad Buitenmantel: PVC, LSOH - Uitvoering: 70°, 90°, 105°
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