NASZA WIZJA
Mottem naszej firmy jest “być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów”.

Ewelina Thaut
Prezes Zarządu

… partner w budowie maszyn
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Haberkorn Sp. z o. o., jako przedstawiciel
międzynarodowego holdingu Haberkorn Group,
jest obecny na polskim rynku od 2005 roku. W
tym czasie udało się nawiązać współpracę z
wieloma klientami z różnych branż przemysłu
na terenie całej Polski w zakresie dostaw części
maszyn oraz konstrukcji z profili aluminiowych.
Zaczynaliśmy jako mała firma, działająca
w niewielkim pomieszczeniu w Wodzisławiu
Śląskim, która wspierana była ponad stuletnim
doświadczeniem austriackiego holdingu. Klienci
szybko docenili nasze możliwości i potencjał, co
umożliwiło nam szybki rozwój, a naszym klientom zagwarantowało lepszą obsługę i łatwiejszy
dostęp do magazynu.
Jednocześnie firma nieustannie rozbudowuje sieć handlową. Nasi doradcy techniczni są
gotowi do pomocy, zarówno z centrali, jak i podczas bezpośredniej wizyty w siedzibie klienta.
FILOZOFIA FIRMY

PROFIL FIRMY

Naszą filozofią jest skupianie się na potrzebach
naszych klientów. Zespół inżynierów i techników jest nastawiony na budowanie wieloletniej
współpracy, opartej na zaufaniu i partnerstwie.
W ramach takiej współpracy oferujemy zarówno katalogowe produkty, jak i nietypowe
rozwiązania, indywidualnie dobrane do potrzeb
konkretnej aplikacji. Od projektu, poprzez logistykę, aż do montażu na maszynie, klienci
zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.
Jednym z powodów, dla którego warto rozpocząć współpracę z naszą firmą jest staranny
dobór naszych dostawców, od których wymagamy towarów najwyższej jakości, jak i szybkich
dostaw.
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DZIAŁ CZĘŚCI MASZYN
Części maszyn jest obecnie największym działem handlowym w naszej firmie. Zajmujemy się
szeroko pojętą mechaniką maszyn. Oferujemy
naszym klientom elementy napędowe oraz
normalia, poszerzając jednocześnie i rozwijając
swoją ofertę o nowy asortyment. Odbiorcami
tego asortymentu są przede wszystkim producenci maszyn, służby utrzymania ruchu
w zakładach oraz firmy handlowe. Nasi klienci
doceniają kompleksowy serwis świadczony
przez naszą firmę, zaczynając od fazy projektu,
na dostawie zaprojektowanych napędów kończąc. Czyni to z Haberkorn idealnego partnera
przy rozwiązywaniu problemów z napędami (od
łańcuchowych, przez pasy, aż po dobór sprzęgieł i przegubów). Dodatkowo w naszej ofercie
odbiorcy znajdą szerokie spektrum normalii oraz
systemów mocowań dedykowany producentom maszyn.
Naszymi dostawcami są, znane na światowym
rynku, firmy jak: IWIS – producent wysokojakościowych łańcuchów, GATES – producent
neoprenowych pasów zębatych i klinowych,
BEA – producent kół łańcuchowych i zębatych, HALDER – producent normalii i systemów
mocowań.
DZIAŁ BUDOWY MASZYN
Asortyment, który towarzyszy firmie od
samego początku, to modułowy system profili
aluminiowych. Jego główną zaletą jest praktyczne wykorzystanie standardowych elementów
systemu, co daje praktycznie nieograniczone możliwości rozwiązań technicznych. Profile
te posiadają rowki tzw. konstrukcyjne wykonane wzdłuż profilu, pozwalające na proste
i szybkie ich łączenie. Zaletą tego systemu jest
duża elastyczność w projektowaniu powiązana
z wytrzymałością i funkcjonalnością, przy zachowaniu niskiej masy konstrukcji.
Za pomocą systemu profili aluminiowych,
możemy zaproponować naszym klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy
ram i obudów maszyn, ogrodzeń ochronnych,
stołów montażowych, przenośników oraz prowadnic liniowych.
Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji różnych typów przenośników,
jesteśmy w stanie Państwu zaproponować
pojedyncze urządzenia lub wykonanie kompletnych linii transportowych.

W 2006r. nasza oferta została rozszerzona
o stalowe ogrodzenia ochronne szwedzkiej firmy
Axelent AB. Produkty te stosowane są jako wygrodzenia magazynów oraz obudowy ochronne
maszyn, zachowując przy tym aktualne dyrektywy maszynowe.
Od 2008 roku jesteśmy również dystrybutorem
hydraulicznych systemów podnoszenia wyprodukowanych przez szwajcarską firmę Ergoswiss
AG, która wybrała Haberkorn na generalnego
przedstawiciela ich produktów w Polsce.
TECHNIKA SZALUNKOWA I BHP
W ramach stałego rozwoju firmy Haberkorn,
z początkiem 2010 roku utworzono kolejny
dział- Technika szalunkowa i BHP. Przedmiotem
jego działalności są dwie odrębne grupy
asortymentowe.
Pierwszą z nich stanowią artykuły z zakresu technik szalunkowych wykorzystywane
między innymi w budownictwie i zakładach
prefabrykacji. W wyniku intensywnych działań,
z początkiem maja 2010 roku, firma Haberkorn
Sp. z o.o. otrzymała wyłączne prawa sprzedaży rur szalunkowych MONOTUB DD na terenie
Polski.
Kolejny asortyment omawianego działu to
artykuły z zakresu środków ochrony osobistej. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne jest
zapewnienie bezpieczeństwa pracy, dlatego w
naszej ofercie skupiamy się na wysokiej jakości
produktach czołowych światowych producentów, które spełniają europejskie normy i przepisy
dotyczące bezpieczeństwa.
W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące jakości obsługi i szybkości dostaw,
uruchomione zostały dwa magazyny, jeden
w Warszawie, drugi przy siedzibie firmy
w Skrzyszowie na Śląsku.
KOLEJNE
Z NAMI

POWODY

DO

WSPÓŁPRACY

Wielkie możliwości naszego magazynu, szeroki asortyment, dobrze rozwinięta sieć handlowa,
doświadczenie naszych specjalistów i doradców
technicznych sprawiają, że na każdym etapie
projektu, świadczymy pomoc techniczną oraz
serwis najwyższej jakości. To wszystko przedstawia naszą firmę jako solidnego partnera
wszędzie tam, gdzie liczy się jakość, rzetelność
oraz nowoczesność.
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Dział Części Maszyn
T: +48 32 4597 831
F: +48 32 4597 834
e-mail: czesci.maszyn@haberkorn.pl
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Części maszyn
Napędy pasami zębatymi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neoprenowe pasy zębate GATES®
poliuretanowe pasy zębate
pasy zębate Poly Chain® GT2, Poly Chain® Carbon™
koła pasowe zębate z otworami technologicznymi
kała pasowe zębate pod Taper Lock®
koła pasowe zębate wykonywane na podstawie dokumentacji klienta
bezkońcowe pasy o nietypowych szerokościach i długościach
wałki zębate
płytki mocujące do pasów zębatych
ograniczniki pasów
tuleje mocujące
doradztwo techniczne, konsultacje u klienta
dobór oraz projektowanie napędów

Napędy pasami klinowymi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pasy klinowe GATES®
koła pasowe klinowe pod Taper Lock®
koła pasowe klinowe bez otworu
tuleje mocujące
pasy klinowe Micro-V®
koła pasowe Micro-V®
produkcja kół pasowych klinowych według dokumentacji klienta
koła pasowe klinowe przestawne
doradztwo techniczne, konsultacje u klienta
dobór oraz projektowanie napędów
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Napędy łańcuchowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koła łańcuchowe ze stali czarnej, nierdzewnej i żeliwa
koła łańcuchowe z otworem technologicznym (z piastą, bez piasty)
koła łańcuchowe pod Taper Lock®
koła łańcuchowe pod 2 jednorzędowe łańcuchy
koła łańcuchowe z hartowanymi zębami
koła łańcuchowe z łożyskiem
wysokojakościowe łańcuchy IWIS®
łańcuchy rolkowe według DIN 8187, DIN 8188
łańcuchy rolkowe nierdzewne i bezobsługowe
produkcja kół specjalnych
doradztwo techniczne, konsultacje u klienta
dobór oraz projektowanie napędów

Łańcuchy transportowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

łańcuchy rolkowe z zabierakami i przedłużonymi bolcami
łańcuchy z nakładkami gumowymi
łańcuchy akumulacyjne
łańcuchy transportowe z tulejkowymi rolkami
łańcuchy metryczne
łańcuchy z prostymi płytkami
łańcuchy przegubowe
łańcuchy transportowe do specjalnych aplikacji
doradztwo techniczne, konsultacje
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Pasy transportowe
•
•
•
•
•
•
•
•

bez końcowe pasy zębate typu Flex
zgrzewane pasy zębate
pasy okrągłe poliuretanowe
pasy klinowe poliuretanowe
pasy zębate z warstwami
pasy zębate z zabierakami
wykonania specjane (frezowanie, wykonywanie otworów)
doradztwo techniczne, konsultacje

Dodatki do napędów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

napinacze pasa i łańcucha
prowadnice pasowe i łańcuchowe
płytki zębate do pasów
ograniczniki do pasów
narzędzia do dzielenie łańcuchów
akustyczny miernik napięcia pasa
mechaniczny miernik napęcia pasa
laserowy miernik osiowości napędu
podstawy silnikowe
doradztwo techniczne, konsultacje
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Koła modułowe zębate, listwy zębate
•
•
•
•
•
•

koła zębate z uzębieniem prostym, moduł 1 – 6
listwy zębate moduł 1 – 6
koła stożkowe z uzębieniem prostym
koła stożkowe z uzębieniem łukowym
produkcja specjalnych kół i listw w klasie dokładności 6
doradztwo techniczne, konsultacje

Śruby i nakrętki trapezowe
•
•
•
•
•

śruby trapezowe - stal czarna z gwintem walcowanym
śruby trapezowe stal nierdzewna 1.4021/1.4305
nakrętki trapezowe stalowe cylindryczne oraz sześciokątne
nakrętki trapezowe z brązu cylindryczne oraz cylindryczne z kołnierzem
doradztwo techniczne, konsultacje
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Sprzęgła
•
•
•
•
•
•
•

sprzęgła kłowe
sprzegła kłowe z poliamidowym krążkiem
sprzęgła stalowe
sprzęgła bezluzowe z elementem elastycznym
sprzęgła lamelowe
dodatki (tuleje mocujące, łączniki)
doradztwo techniczne

Sprzęgła cierne, reduktory momentu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprzęgła cierne do łączenia równoległego i osiowego
sprzęgła przeciążeniowe kulkowe
sprzęgła wałeczkowe
reduktory momentu z różnymi wartościami, w zależnosci od kierunku ruchu
bezluzowe reduktory momentu
pneumatyczne reduktory momentu
możliwość montażu razem z elektrycznym wyłącznikiem
dodatki (koła łańcuchowe i zębate)
doradztwo techniczne
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Przeguby Cardana i wały przegubowe
•
•
•
•
•
•
•

przeguby pojedyczne i podwójne
wały przegubowe wysuwne
wykonanie z panewką lub łożyskiem ślizgowym
wałki wieloklinowe i tuleje
osłony
produkcja przegubów i wałów według dokumentacji klienta
doradztwo techniczne, konsultacje

Tuleje mocujące
•
•
•
•
•
•

tuleje stożkowe Taper Lock®
samocentrujące tuleje BK
niesamocentrujące tuleje BK
tuleje mocujące HALDER z kontrnakrętką
tuleje mocujące HALDER bez kontrnakrętki
doradztwo techniczne, konsultacje
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Obudowy łożysk, łożyska przegubowe
•
•
•
•
•
•
•
•

łożyska przegubowe z gwintem prawym i lewym
łożyska przegubowe z gwitnem zewnętrznym i wewnętrznym
łożyska bezobsługowe
łożyska przegubowe ze stali nierdzewnej
łożyska dla siłowników hydraulicznych
obudowy łożysk z żeliwa
wewnętrzne łożyska do obudów
doradztwo techniczne, konsultacje

Technika antywibracyjna i tłumienie hałasu
•
•
•
•
•

uniwersalne elementy tłumiące
elementy wychylne
elementy tłumiące drgania
elementy dodatkowe
doradztwo techniczne, konsultacje
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Produkcja detali na specjalne zamówienie
produkcja kół pasowych CTB, HTD, T, AT, STD na podstawie dokumentacji klienta
produkcja kół pasowych PolyChain® GT2, Power Grip® 3MGT, 5MGT na podstawie dokumentcji
klienta
• produkcja płytek łączących na zamówienie
• produkcja kół pasowych klinowych na zamówienie
• produkcja kół łańcuchowych na zamówienie
• produkcja kół modułowych do modułu 30 na zamówienie
• produkcja listw zębatych do modułu 30 na zamówienie
• produkcja śrub i nakrętek trapezowych na zamówienie
• ulepszenie powierzchni (hartowanie indukcyjne,
cynkowanie, niklowanie, czernienie,
fosfatowanie, azotowanie,
oksydacja i inne)
•
•

Usługi specjalne
•
•
•
•
•
•

cięcie pasów zębatych na daną szerokość
cięcie pasów z metrażu
zgrzewanie poliuretanowych pasów
dzielenie i łączenie łańcuchów
montaż łańcuchów z zabierakami
cięcie na długość śrub trapezowych, listw zębatych i wieloklinów
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Elementy znormalizowane
Elementy sterujące i pokrętła
•
•
•
•
•
•
•

dźwignie zaciskowe
pokrętła radełkowane
pokrętła z występami
koła ręczne
korby
rękojeści
uchwyty

Elementy maszyn i elementy ustalające
•
•
•
•
•
•
•

wkręty dociskowe z kulką
wkręty dociskowe z trzpieniem
kołki ustalające
kołki montażowe
śruby dociskowe
podpory i stopki
stopki wychylne
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Normalia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

śruby i nakrętki do rowków teowych
bolce
podstawki kulowe i stożkowe
poziome i pionowe mocowania
mocowania
podkładki niwelujące
amortyzatory (silentbloki)
przeguby kątowe
widełki i bolce mocujące
tulejki wiertarskie

Systemy mocowań
•
•
•
•
•
•
•

płyty bazowe z rowkami teowymi i otworami
mocujące palety
mocowanie
bolce i śruby podporowe
nakrętki i śruby do rowków teowych
doradztwo techniczne, konsultacje
projekty mocowań na bazie dokumentacji
elementu obrabianego od klienta
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Usługi i serwis
•

kompleksowa obsługa od projektu po dostawę

•

konsultacje z naszymi specjalistami w siedzibie klienta

•

obliczenie napędów i przekładni

•

kontrola napędów i ich pomiary

•

optymalizacja techniczna, rozwiązania

•

identyfikacja części na maszynach klienta

•

doradztwo przy montażu napędu

•

opracowywanie dokumentacji technicznej

•

szkolenia dla pracowników

•

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Programy
•

instalacja programu do obliczeń napędów pasów klinowych i
zębatych Gates Design Flex® ProTM

•

program do obliczeń napędów łańcuchowych Iwis
Kettenberechnungsprogramm

•

aplikacja do doboru sprzęgieł i ograniczników momentu

•

rysunku 2D i 3D normalii Halder i wybranych elementów
napędowych

Jakość
•

deklaracje zgodności

•

system kontroli przy kompletacji zamówień

•

kontrola produktów cyfrowym aparatem pomiarowym

•

najwyższa jakość produktów

Logistyka
•

szybki system realizacji zamówień

•

szybke dostawy elementów magazynowych

•

terminowe dostawy

•

duże zasoby magazynowe

•

regularne uzupełnianie zasobów magazynowych

•

w pełni zautomatyzowany system magazynowy
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Dział Budowy Maszyn
T: +48 32 4597 866
F: +48 32 4597 869
e-mail: budowa.maszyn@habekrorn.pl
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Systemy transportu wewnętrznego
Przenośniki, linie produkcyjne i montażowe
Systemy transportowe budowane są z kilku rodzajów przenośników: taśmowych, paskowych,
łańcuchowych, rolkowych, modularnych, płytkowych. Przenośniki te mogą zostać zaprojektowane
i wykonane według szczególnych wymagań klienta. Poszczególne typy przenośników mogą być
dowolnie łączone w celu zbudowania kompletnej linii transportowej.
Charakterystyka produktów:
• transport materiału o temperaturze od +10 aż do +120 °C
• do użytku wewnątrz budynków, w normalnych warunkach eksploatacyjnych (temperatura od +10
do +60 °C, względna wilgotność do 60 %, niewybuchowe środowisko)
• zmiana kierunku, wysokości i szybkości przepływu transportowanego materiału
• kumulacja transportowanego materiału na przenośniku
• przeprowadzanie specjalnych operacji technologicznych bezpośrednio na przenośniku
(przedmuchiwanie, odtłuszczanie, spływanie olejów do wanny pod przenośnikiem itp.)
• znormalizowane elementy umożliwiające łatwy i szybki montaż oraz demontaż elementów
przenośnika
• szeroki wybór różnych przenośników w celu znalezienia idealnego rozwiązania do transportu
materiałów
• niestandardowe rozwiązania dla klientów
• oświadczenie o zgodności wydawane dla kompletnych przenośników

Przenośnik taśmowy

Przenośnik paskowy

Przenośnik łańcuchowy

Przenośnik rolkowy 		
(grawitacyjny lub napędzany)
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Przenośniki, linie produkcyjne i montażowe

Przenośnik modularny

Przenośnik płytkowy

Przenośnik kątowy (łamany)

Przenośnik łukowy

Stop awaryjny

Sterowanie
Linie produkcyjne i montażowe
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Ogrodzenia stalowe
Modułowy system stalowych ogrodzeń ochronnych maszyn
Modułowy system stalowych ogrodzeń ochronnych pozwala na budowę systemów ścian kratowych,
za pomocą których można wykonać obudowy ochronne maszyn, które spełniają nową dyrektywę
2006/42/WE, która obowiązuje od dnia 29.12.2009 roku.
System ten charakteryzuje się unikalną i bardzo pomysłową konstrukcją pozwalającą na szybkie
zamontowanie, elastyczne odnawianie, zmianę i uzupełnienie zabezpieczeń z myślą o różnych rodzajach
zastosowań.

Strefy bezpieczeństwa

Zamki

Panele oraz słupki

Mocowanie słupka
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Siatkowe ścianki działowe z przeznaczeniem do magazynów, obiektów
przemysłowych i składów.
Systemy Axelent ścianek działowych dzielą się na systemy, zwane wspólnie jako STORE:

LEXISTORE – stosując kombinacje różnych
F
elementów można dostosować system
ścianek działowych magazynu tak, aby spełniał
wszystkie wymagania.

SAFESTORE – zamocowanie Safestore do
„pleców” regału paletowego zabezpiecza towar
przed wypadnięciem, które może spowodować
zranienie osoby lub uszkodzenie towaru.

STOREROOM – doskonałe rozwiązanie przy
elastycznym wygradzaniu powierzchni do
bezpiecznego przechowywania rzeczy na
strychu, w piwnicy lub w innej przestrzeni.

SHELFSTORE –
praktyczny i wytrzymały
system półek siatkowych.

19

Konstrukcje aluminiowe

Stanowiska montażowe
Stanowiska montażowe budowane zarówno w formie stołów jak i przenośników. Wymiary stanowisk
oraz dodatkowe wyposażenie dobierane jest według indywidualnych potrzeb klienta.
Stanowiska montażowe można wykorzystać jako pojedyncze stanowisko lub jako linię
półautomatyczną do manualnego montażu. Linie takie można również doposażyć dodatkowo
w przenośniki lub wózki samojezdne.
Zalety stanowisk montażowych:
• ergonomiczność pracy
• łatwa i szybka modyfikacja gotowego stanowiska
• regulacja wysokości i kąta pochylenia blatu oraz
półek dodatkowych (automatyczna lub manualna)
• regulowane podnóżki
• oświetlenie, gniazda prądowe, przyłącza
sprężonego powietrza
• szeroki wybór blatów roboczych (pokrycia gumą,
tworzywo sztuczne, filc techniczny, itp.)
• podstawa na kołach obrotowych
z hamulcem lub bez oraz stopkach z regulacją
wysokości na gwincie.
• wykonanie ESD
• nowoczesny wygląd

Linie montażowe
Modułowy system profili aluminiowych nadaje się również do budowy kompletnych linii
montażowych. Dzięki różnorodności profili, szerokiej gamie elementów uzupełniających oraz
możliwościom konstrukcyjnym, możliwa jest realizacja najbardziej wymagających rozwiązań
technicznych bez stosowania kosztownych maszyn i urządzeń.
Korzyści z linii montażowych:
• szybkie wdrożenie
• nowoczesny design
• łatwość modyfikacji istniejącej już linii
• szeroka gama akcesoriów
• różne typy przenośników
• wózki samojezdne
• organizacja miejsca przechowywania i wymiany
• elementy do regulacji wysokości blatu roboczego
• części do sprężonego powietrza
• narzędzia, elementy dodatkowe:
uchwyty na napoje, balansery itp.
• wykonanie ESD
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Ogrodzenia ochronne
Z uwagi na maksymalne zaspokajanie potrzeb klienta, oferujemy oprócz modułowego systemu
stalowych ogrodzeń ochronnych również ogrodzenia wykonane na bazie profili aluminiowych.
Pozwalają one na zaprojektowanie i wykonanie ogrodzeń oraz obudów maszyn dokładnie
dostosowanych do ściśle określonych wymagań klienta.
Zalety zastosowania systemu:
• elementy spełniają normy EN
• łatwy montaż, demontaż oraz rozbudowa
• zastosowanie niestandardowych rozwiązań
• bogaty wybór wypełnień ścian
(siatki, płyty przezroczyste i nieprzezroczyste)
• dowolność rozwiązań np. realizacja drzwi
w kilku wariantach (przesuwane, wiszące
na zawiasach, skrzydłowe, itp.)
• możliwość wykonania wygrodzeń
o różnych wysokościach
• wykonywanie projektów wg indywidualnych
potrzeb klienta nieodpłatnie
• nowoczesny wygląd

Obudowy maszyn
Do produkcji obudów maszyn wykorzystujemy anodowane profile aluminiowe, co gwarantuje
wysoką jakość oraz nowoczesny design konstrukcji. Wykonanie obudowy na bazie systemu profili
aluminiowych charakteryzuje się lekkością, a jednocześnie trwałością wykonania.
Zalety stosowania:
• nowoczesny design
• drzwi przesuwne lub łatwo wymienne ramki
• możliwość korzystania z różnych rodzajów
wypełnień
• łatwa zabudowa dostosowana do konkretnej
aplikacji
• wypełnienia: poliwęglany, pleksi, dibond itp.
• siatki stalowe lub aluminiowe
• zawiasy, uchwyty, mocowania
• rączki i zamki
• specjalne mocowania wypełnień
• różne wersje drzwi
• uszczelki z gumy lub tworzyw sztucznych
• stopki zwykłe lub kątowe z możliwością kotwienia

21

Ramy maszyn
Przy produkcji ram maszyn stosujemy system profili aluminiowych, składający się z ponad 100 typów,
śruby mocujące w klasie 10.9 oraz inne elementy, które są gwarancją solidnego wykonania oraz
długoletniej bezawaryjności.
Zalety stosowania ram maszyn:
• prosty montaż i demontaż
• możliwość modyfikacji istniejącej ramy
• niska waga
• komponenty wielokrotnego wykorzystania
Bogate dodatki:
• szeroki wybór połączenia dla każdego typu profili
• nakrętki i śruby do mocowania dodatkowych
elementów
• uchwyty, zawiasy i przeguby
• rozdzielacze powietrza, prowadzenia kabli,
profile kanałowe
• kotwy, śruby, kółka
• elementy uziemienia

Prowadnice liniowe
W ofercie naszej firmy posiadamy system prowadnic liniowych, które mogą pracować jako urządzenia
jedno- lub wieloosiowe. Prowadnice te wykorzystujemy głównie przy produkcji manipulatorów, ploterów
itp. Mogą one być napędzane za pomocą pasków zębatych, łańcuchów, śrub kulowych, itp.
Typy prowadnic:
• prowadnice rolkowe
• system szyna-C
• prowadnica z łożyskami liniowymi kulowymi
• prowadnice z tulejami liniowymi kulowymi
• prowadnice z tulejami kulkowymi blokowane

Akcesoria:
• płyty adaptacyjne dla różnymi typów
silników
• sprzęgła wyrównujące
• pierścienie centrujące
• przekładnie kątowe

Zalety prowadnic liniowych:
szeroki zakres typów i rozmiarów
wysoka i długoletnia trwałość
łatwa konserwacja
precyzja działania

•
•
•
•
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Systemy podnoszenia
System podnoszenia, opracowany przez szwajcarską firmę Ergoswiss AG, pozwala na szybką
i prostą zmianę wysokości położenia elementu, za pomocą zastosowania siłowników hydraulicznych.
Charakterystyka systemu
• kompletny system hydrauliczny, wykorzystywany w różnych aplikacjach, takich jak np. stoły
montażowe, warsztatowe, podnośniki, przenośniki, itp.
• proste rozwiązanie w zależności od ciężaru (do 1 000 kg) i skoku roboczego (do 700 mm)
• płynny sposób regulacji realizowany manualnie (korba ręczna) lub silnikiem elektrycznym
do 10- cylindrów (sterowanie elektryczne z możliwością zapamiętania do 4 położeń wysuwu tłoka)
• szeroki wybór jednostek liniowych
• cichy i płynny ruch
• optymalny projekt pod względem ergonomii
• możliwość zastosowania w przemyśle spożywczym
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Usługi i serwis
•

świadczenie kompleksowych usług od projektu do realizacji

•

konsultacje z naszymi specjalistami bezpośrednio u klienta

•

 oradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, linii
d
transportowych i montażowych, stanowisk roboczych, ogrodzeń
ochronnych, prowadnic liniowych, itp.

•

optymalizacja rozwiązań technicznych

•

projektowanie i wycena projektu bezpłatne

•

 bróbka w zakresie:
o
(cięcie, wiercenie, frezowanie, obróbka powierzchni, itp.)

•


dwie
opcje dostawy: dostarczanie półproduktów do
samodzielnego montażu oraz dostawy gotowych konstrukcji

•

montaż u klienta

•

bieżące informacje o nowościach

•

opracowanie odpowiedniej technicznej dokumentacji

•

szkolenia w zakresie obsługi

•

obsługa klienta na całym terenie Polski

Elektroniczny katalog
produktów
•

 napperWorks oprogramowanie służące do projektowania
S
ogrodzeń ochronnych

•

biblioteka 3D produktów Ergoswiss dla aplikacji CAD

Jakość
•

deklaracje zgodności

•

cięcie profili z dokładnością ± 0,1 mm

•

korzystanie z urządzeń laserowych do pomiaru

•

produkty najwyższej jakości

Logistyka
•

elastyczny system zamówień

•

krótkie terminy realizacji

•

dostawy wyprodukowanych konstrukcji w ustalonych terminach

•

regularne cotygodniowe uzupełnianie magazynów

•

własny transport
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Haberkorn działa na 10 rynkach Europy.
W Polsce dysponuje szeroką siecią handlową.

www.haberkorn.pl
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