Po prostu lepiej

Z Nami najlepiej
Naszą misją jest być niezawodnym, elastycznym i innowacyjnym partnerem,
pomagającym w rozwoju naszych klientów.

Ewelina Thaut
Prezes Zarządu

Haberkorn Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy
HABERKORN z rocznym obrotem ponad 430 milionów euro, która
lokuje się wśród pięciu największych technicznych sprzedawców
w Europie.
Firma główna z siedzibą w Wolfurcie w Austrii, została założona
w 1932 roku.
Początkowo, firma rozrosła się na rynku austriackim,
później rozszerzyła swoją działalność za granicę. Teraz
działa w 10 krajach Europy i zatrudnia ponad 1600
pracowników w 30 oddziałach.

Blisko Ciebie najlepiej
Haberkorn - wiodący dystrybutor przemysłowy w Polsce.
Jesteśmy przedstawicielem międzynarodowego holdingu Haberkorn
Group, obecnego na Polskim rynku od 2005 roku. W tym czasie
udało nam się nawiązać współpracę z wieloma klientami z różnych
branż przemysłu na terenie całego kraju w zakresie dostaw części
maszyn oraz konstrukcji z profili aluminiowych.
Zaczynaliśmy jako mała firma, działająca 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.
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Już w
-ciu
krajach Europy

Polska
Austria
Czechy
Niemcy
Słowacja
Szwajcaria
Słowenia
Chorwacja
Węgry
Serbia
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Aktywnych klientów

Milionów

zł

w zasobach
magazynowych

5.000 m2

Przestrzeni magazynowej
tylko w Polsce

Dostawy towarów
magazynowych
na drugi dzień

ponad

400

Wysłanych
pozycji dziennie

Najlepszy
partner dla Ciebie
Jesteśmy nowoczesną, dynamiczną firmą i partnerem dla wszystkich, którzy budują swój
sukces w zakresie szybkości, niezawodności, unikalnej oferty, długotrwałej współpracy
i najwyższej jakości obsługi.
Nasze magazyny oferują 30 000 produktów do natychmiastowej dostawy, jesteśmy
w stanie wysłać ponad 2000 przedmiotów w ciągu jednego dnia. W terenie dostępnych
jest kilkunastu doświadczonych konsultantów, którzy pracują nad dostosowaniem
do indywidualnych potrzeb, rozwiązań technicznych dla każdej operacji.
Nie tylko te fakty, ale także 10 000 aktywnych zadowolonych klientów, gwarantuje bezpieczeństwo
i stabilność.
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Budowa maszyn
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Z Haberkorn najlepiej
Nasza oferta produktowa obejmuje systemy modułowe profili aluminiowych, elementy
maszyn, przenośniki, normalia oraz wyposażenie ochronne.
Jesteśmy partnerem dla producentów maszyn i urządzeń oraz dla klientów indywidualnych.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania od projektu technicznego po dostawę i serwis.
Rozbudowane możliwości magazynowe, zaawansowana sieć sprzedaży, doradztwo techniczne
i biznesowe, ale także pomoc w realizacji projektów na miejscu u klienta, to wszystkie zalety
współpracy z nami.

Części maszyn
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Modułowy system profili aluminiowych
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Ogrodzenia ochronne maszyn

Przenośniki

Budowa maszyn
Oferta obejmuje system modułowych profili aluminiowych, systemy ogrodzeń
ochronnych, przenośników i podnoszenia.
Podstawą jest unikalny produkt - modułowy system profili aluminiowych „Item“. Posiada
nie tylko wysoką jakość i nowoczesny design, ale także gwarantuje zmienność dzięki szerokiej
gamie elementów i akcesorii. Uzupełnieniem oferty jest osobna seria rurowych systemów profili,
która szczególnie nadaje się do produkcji systemów Lean Manufacturing.
Oferujemy kompleksowe udogodnienia od projektu technicznego do realizacji, w tym montaż,
instalację bezpośrednio u klienta i wyszkoloną kadrę. Oprócz naszej własnej pomocy zapewniamy
klientom odpowiednią dokumentację techniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkty
obejmuje gwarancja, a także serwis pogwarancyjny.
Oprócz w pełni wyposażonych pojazdów serwisowych dysponujemy również pojazdem prezentacyjnym, aby
przedstawić ofertę bezpośrednio u Państwa.

Systemy podnoszenia
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Modułowy system
profili aluminiowych
• systemy profili aluminiowych do budowy
maszyn i konstrukcji, niemieckiej firmy
Industrietechnik GmbH
• połączenia śrubowe, system nie wymaga
spawania
• ekonomiczne rozwiązanie dzięki prostemu
przygotowaniu do produkcji, montażu
i ponownego użycia poszczególnych części
• szybkie i łatwe projektowanie z czytelnym
katalogiem i biblioteką elementów aplikacji
CAD
• wysoka dokładność, wytrzymałość i trwałość
części przy zachowaniu niskiego ciężaru
konstrukcji
• szeroki wybór anodowanych profili
aluminiowych o przekrojach od 20 x 10 mm
do 320 x 160 mm z wieloma akcesoriami
• szybka realizacja dzięki minimalnym
wymaganiom obróbki
• możliwość dodania dodatkowych akcesoriów
lub regulacji dla już złożonych zestawów
• brak potrzeby korzystania z drogich maszyn
i wykończeń
• nowoczesny wygląd

Dział budowy maszyn

Obudowy
• w ofercie także specjalna seria profili
XMS odpowiednich do zastosowania
w środowisku laboratoryjnym oraz
wszędzie tam, gdzie wymagane jest
zapewnienie wysokich standardów
higieny
• seria XMS zawiera profile z ukrytymi
rowkami o małym promieniu
• profile dostosowane do zarządzania
kablami energetycznymi
• szeroki zakres wypełnień
• gumowe lub plastikowe uszczelki
• zasłony, zawiasy, różne wzory drzwi
• duży wybór uchwytów i zamków
• łatwa konserwacja i utrzymanie
czystości

Ramy maszyn

Schody i platformy

• system MB z niestandardowymi
profilami do ram z szeroką gamą
akcesoriów

• system TPS odpowiedni do budowy
platformy ze schodami - platform
piętrowych

• przepływ powietrza i energii elektrycznej
w profilach

• możliwość wyboru nachylenia schodów pod
kątem 30°, 38°, 45° lub 60°

• profesjonale prowadzenie kabli dzięki
profilom kanałowym

• zoptymalizowanie łącznika bez cięcia profili
pod kątem

• możliwość ponownego użycia

• system z małym zapotrzebowaniem
specjalnych elementów, minimalizując w ten
sposób wymagania dotyczące zapasów

• akcesoria do mocowania
• uchwyty, zawiasy i złącza
• elementy adaptacyjne i uziemiające
• szerokie wyposażenie elementów
bazowych

• bezpieczeństwo pracy zwiększają słupy,
poręcze, wypełnienia i minimalnie otwory
• kolorowe oznaczenia krawędzi schodów

• łatwa i szybka dodatkowa edycja
• niska waga
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System rurkowy
• system LPS jest przeznaczony dla aplikacji
lean manufacturing oraz jest uzupełnieniem,
a zarazem alternatywą dla standardowych profili
o przekroju kwadratowym oraz prostokątnym

Linie montażowe
• budowa kompletnych linii montażowych

• ekonomiczne rozwiązanie ze względu na niskie
koszty, proste przygotowanie produkcji i łatwy
montaż

• możliwe wykonanie w wersji ESD

• szybka regulacja i możliwość ponownego użycia
elementów

• elementy do regulacji wysokości blatu i podnóżka

• ergonomiczne akcesoria ułatwiające pracę
• szuflady w dowolnej konfiguracji
• przyłącza elektryczne oraz sprężonego
powietrza

• jeden rodzaj złącza do wszystkich połączeń pod
kątem 90°

• automatyzacja procesów składania detali

• złącza w systemie są samonośne, dzięki temu
montaż może być przeprowadzony przez jedną
osobę
• wysoka wytrzymałość i trwałość
• idealny do budowy wózków widłowych,
kontenerów, zsypów
• alternatywne wykonanie z tworzywa
wielowarstwowego składającego się w 70%
z drewna gwarantujące elektryczną izolację
nawet przy wysokim napięciu

Stoły robocze
• produkowane z naciskiem na design
i ergonomię
• możliwość wykonania wersji ESD
oraz dołożenia akcesoriów antystatycznych
• oświetlenie ogólne, oświetlenie punktowe,
gniazdka prądowe, przyłącze sprężonego
powietrza itd.
• podnóżki stałe lub regulowane
• płyna regulacja wysokości: ręczna,
elektryczna lub hydrauliczna
• szeroki wybór blatów roboczych: tworzywo
sztuczne, sklejka, płyta laminowana, guma,
blachy (stalowe, nierdzewne, aluminiowe),
blat ESD, filc itd.

Dział budowy maszyn

Ogrodzenia aluminiowe
• ogrodzenie z modułowego systemu profili aluminiowych
• wykonanie zgodnie z normami i wytycznymi EN
• panele są wypełnione siatką, tworzywem, blachą itd.
• bogata oferta akcesoriów (różne wypełnienia: szkło bezpieczne,
aluminium, stal; szeroki wybór zamków, czujników, systemów
drzwiowych itd.)
• szeroka gama elementów złącznych
• drzwi mogą się obracać, składać, przesuwać
• różne rodzaje zabezpieczeń drzwi: z zamkiem lub zatrzaskiem itp.
• łatwy montaż, demontaż i połączenie z innymi konstrukcjami
systemu
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Stalowe ogrodzenia bezpieczeństwa maszyn X-Guard
• modułowość elementów i szeroka gama komponentów

• unikalny klucz do zdejmowania paneli

• przeznaczone są do zabezpieczania linii produkcyjnych i zrobotyzowanych
miejsc pracy, a także do oddzielania pojedynczych pomieszczeń w hali i
magazynach
• wykonanie zgodne z normami, wytycznymi oraz z aktualną dyrektywą
maszynową 2006/42/WE
• szeroka gama produktów, które pomogą Ci rozwiązać problemy związane z
bezpieczeństwem
• wybór kolorów z pełnej palety RAL,
• wykonanie ogrodzenia możliwe jest do wysokości 4,5 metra
• oprogramowanie do projektowania ogrodzeń
• szeroki wybór zamków, wyłączników krańcowych oraz bram
• łatwy montaż i demontaż

• korytka kablowe X-Tray

• szczegóły robiące różnicę

Dział budowy maszyn

Dodatkowe zabezpieczenia magazynów Safe-X
• System barier dla pieszych

• balustrady FlexCore

Stalowe ogrodzenia magazynowe X-Store

• osłony kolumn

• zabezpieczenia regałów

• możliwość zadaszenia ogrodzenia o nieograniczonej długości,
maksymalna szerokość to 6 m
• łatwy demontaż panelu bez wpływu na otaczające go inne elementy
• nowy i prosty sposób mocowania paneli do słupka
• słupki z możliwością łączenia siatki w 3 różnych kierunkach
• nowe połączenia dla płynniejszego i stabilnego montażu w pionie
• szeroki wybór drzwi i zamków
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Przenośniki taśmowe

Przenośniki łańcuchowe

Systemy przenośników
• przeznaczone do użytku wewnętrznego
• rozwiązania szyte na miarę, dowolna kombinacja
dla budowy linii przenośników
• transport detali o różnych właściwościach,
szczególnie w transporcie pomiędzy
wykonywanymi operacjami
• zmiana kierunku, wysokości i szybkości
przepływu transportowanego materiału

Przenośniki paletkowe

• akumulacja transportowanego materiału
na przenośniku
• przeprowadzanie specjalnych operacji
technologicznych bezpośrednio na przenośniku

Przenośniki łukowe

• do specjalnych zastosowań dostępne przenośniki
łukowe, transfery kątowe itp.
• szeroki wybór różnych przenośników w celu
znalezienia idealnego rozwiązania do transportu
materiałów
• możliwość dodawania różnego rodzaju
konstrukcji: osłon, półek, tuneli, uchwytów itd.
• różne umiejscowienie napędu w zależności
od typu przenośnika
• oświadczenie o zgodności, z normami CE
wydawana dla kompletnych przenośników
• znormalizowane elementy umożliwiające łatwy
i szybki montaż oraz demontaż elementów
przenośnika

Dział budowy maszyn

Przenośniki rolkowe

Przenośniki modularne

Jednostki liniowe
• różne typy i rozmiary prowadnic liniowych,
jednostek liniowych i siłowników
przeznaczonych do budowy prowadnic
jednoosiowych lub wieloosiowych
• prowadnice rolkowe na prętach mocowanych
w rowkach profili
• prowadnice z łożyskami kulowymi na szynach
prowadzących
• napędy: pasek zębaty, śruba, łańcuch
lub zębatka
• zestawy silników, przekładni, sterowników,
akcesoriów do podłączenia dowolnego typu
prowadnic

Systemy podnoszenia
Linie przenośników
• szeroki wybór przenośników
• rozwiązanie dla wymagających w odniesieniu
do funkcjonalności i niezawodności linii
• projektowanie i wybór optymalnych rozwiązań
• dopasowanie do istniejących już konstrukcji
• szybka realizacja
• instalacja przenośników u klienta
• możliwość automatyzacji linii
• szeroki wybór akcesoriów: oświetlenie,
przyłącza sprężonego powietrza, balansery itd.

• zintegrowany układ hydrauliczny i elektryczny
dla regulacji wysokości
• zakres zastosowań podnoszenia
i pozycjonowania jest praktycznie
nieograniczony i może być zainstalowany gdzie
tylko zechcesz
• proste rozwiązanie o dużej ładowności
do 1000 kg i skok roboczy do 700 mm
• synchroniczne podnoszenie ręczne
lub elektryczne napędzane do 10 cylindrów
pod ciągłym obciążeniem
• szeroka gama podnośników, w tym
kompaktowe rozwiązania prowadzenia
liniowego
• cicha i płynna praca
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Napędy pasowe

Napędy łańcuchowe
18

Sprzęgła, przeguby i ograniczniki

Listwy i koła zębate

Tuleje zaciskowe

Śruby trapezowe

Technika linearna

Części maszyn
Ważną częścią naszej oferty są elementy maszyn: napędy łańcuchowe i pasowe,
sprzęgła, przeguby, ograniczniki momentu, koła zębate, listwy zębate, śruby i nakrętki
trapezowe, tuleje mocujące, prowadnice liniowe, zespoły łożyskowe i normalia.
W ramach tego asortymentu świadczymy również kompleksowe usługi: od identyfikacji
potrzeb klienta, poprzez propozycje rozwiązań technicznych aż po dostawy, w tym montaż
i ewentualny serwis.
Naszą ofertę standardowych i niestandardowych części najwyższej jakości, uznanych
na całym świecie dostawców, uzupełnia własna zdolność produkcyjna i montażowa części
niestandardowych.

Obudowy łożyskowe

Nasza oferta jest wyjątkowa pod względem różnorodności asortymentu światowych producentów.
Ze względu na duże stany magazynowe jesteśmy w stanie zaoferować elastyczne czasy dostaw,
spełniające wymagania większości naszych klientów. Rozwiązujemy również zagadnienia techniczne
zarówno dla nowych jak i istniejących aplikacji. Dostępność usług gwarantuje nasz zespół przedstawicieli
techniczno-handlowych.

Normalia

Zapewniamy również modyfikacje, takie jak rozkuwanie i zakuwanie łańcuchów, montaż osprzętu, projekty
i obliczenia napędów pasowych, obróbki powierzchni poszczególnych elementów, frezowanie i toczenie,
dysponujemy obszerna baza rysunków CAD 2D i 3D.
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Napędy pasowe synchroniczne
• pasy neoprenowe Gates®

Pasy transportowe

• pasy poliuretanowe Gates®
• pasy Poly Chain® GT2, Poly Chain® CarbonTM VoltTM

• pasy zębate transportowe - metraż

• pasy bezkońcowe PU typu FLEX o
niestandardowych długościach

• pasy zębate transportowe bezkońcowe

• pasy dwustronnie uzębione

• pasy zębate transportowe z „fałszywym zębem“

• pasy zębate transportowe zgrzewane

• koła pasowe z otworem pilotowym

• pasy zębate z warstwami transportowymi

• koła pasowe pod tuleje Taper Lock®

• okrągłe pasy poliuretanowe

• wałki zębate

• pasy zębate z zabierakami

• płytki łączące pasy zębate

• pasy klinowe poliuretanowe

• bocznice

• specjalne wykonanie dla klienta (frezowanie,
przygotowywanie otworów)

• tuleje zaciskowe
• koła pasowe oraz pasy produkowane dla klienta
• projektowanie napędów

Napędy klinowe
• pasy klinowe Gates®
• segmentowe pasy klinowe Fenner Drives®
• koła pasowe klinowe pod Taper Lock®
• koła pasowe klinowe bez otworu
• tuleje Taper Lock®
• pasy klinowe wielorowkowe Micro-V®
• koła pasowe wielorowkowe Micro-V®
• Koła pasowe klinowe z przestawnym rowkiem
• koła pasowe klinowe produkowane dla klienta
• projektowanie napędów klinowych

Dział części maszyn

Łańcuchy transportowe
• łańcuchy rolkowe z zabierakami i przedłużonymi
bolcami
• łańcuchy rolkowe z gumowymi nakładkami
• łańcuchy akumulacyjne
• łańcuchy transportowe z pustymi sworzniami
• łańcuchy metryczne
• łańcuchy rolkowe z prostymi płytkami
• łańcuchy transportowe do specjalnych aplikacji

Napędy łańcuchowe
• łańcuchy wysokojakościowe firmy IWIS®
• łańcuchy bezobsługowe IWIS® MEGAlife
• łańcuchy rolkowe według DIN 8187 i DIN8188

Akcesoria do napędów

• łańcuchy rolkowe ze stali nierdzewnej

• napinacze do pasów i łańcuchów

• koła łańcuchowe wykonane ze stali, stali
nierdzewnej i żeliwa

• prowadnice pasowe i łańcuchowe
• płytki zębate do pasów

• koła łańcuchowe z otworem pilotażowym
(z piastą lub bez)

• bocznice

• koła łańcuchowe pod tuleje Taper Lock®

• akustyczny miernik napięcia pasa

• koła łańcuchowe dla dwóch jednorzędowych
łańcuchów
• koła łańcuchowe z hartowanymi zębami

• narzędzia do rozłączania i łączenia łańcuchów
• laserowy miernik osiowości napędu
• podstawy silnikowe

• koła łańcuchowe z łożyskiem kulkowym
• koła łańcuchowe na specjalne zamówienie
• projektowanie i obliczanie napędów
łańcuchowych
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Sprzęgła

Tuleje mocujące

• sprzęgła kłowe elastyczne

• tuleje Taper Lock®

• sprzęgła zębate z tuleją z poliamidu

• samocentrujące tuleje BK

• sprzęgła zębate z tuleją ze stali

• niesamocentrujące tuleje BK

• sprzęgła kłowe bezluzowe

• tuleje BK ze stali nierdzewnej

• sprzęgła mieszkowe

• tuleje mocujące HALDER
z przeciwnakrętką

• sprzęgła lamelowe

• tuleje mocujące HALDER
bez przeciwnakrętki

• sprzęgła łańcuchowe
• sprzęgła korytkowe

• kołnierze wałów

• sprzęgła super elastyczne
• akcesoria (tuleje mocujące, wkładki
elastyczne)

Ograniczniki momentu obrotowego
• ograniczniki cierne (do napędów
współosiowych oraz równoległych)
• ekonomiczne ograniczniki kulkowe (wykonanie
z kołem łańcuchowym lub piastą)
• ograniczniki wałeczkowe
• ograniczniki bezluzowe
• ograniczniki pneumatyczne
• ograniczniki siły osiowej
• wyłączniki elektromagnetyczne, indukcyjne
czujniki zbliżeniowe
• akcesoria (łańcuchy, koła zębate, koła pasowe)

Dział części maszyn

Przeguby i wały przegubowe
• przeguby pojedyncze i podwójne
• wały przegubowe wysuwane
• wały przegubowe z kołnierzem
• wykonanie z łożyskiem ślizgowym
lub z łożyskiem igiełkowym
• wały i tuleje wieloklinowe
• osłony
• produkcja przegubów i wałów przegubowych
zgodnie z wymaganiami

Modułowe koła i listwy zębate,
koła stożkowe

Zespoły łożyskowe i obudowy do łożysk

• koła zębate modułowe z uzębieniem
prostym, moduły 1-6

• zespoły łożyskowe stojące i kołnierzowe z żeliwa
i ze stali

• listwy zębate modułowe, moduły 1-6
• koła zębate modułowe z hartowanymi
zębami
• koła stożkowe z uzębieniem prostym
• koła stożkowe z uzębieniem spiralnym
• produkcja specjalnych kół i listw
modułowych zgodnie z wymaganiami
do 6 klasy dokładności

• łożyska mocujące do obudów
• obudowy łożysk z żeliwa
• zespoły łożysk naciągowych z żeliwną obudową
• obudowy łożysk dzielone
• wiele możliwości mocowania wałów
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Śruby trapezowe i nakrętki

Profilowane prowadnice liniowe

• śruby trapezowe ze stali czarnej z gwintem
walcowanym

• prowadnice liniowe kulkowe

• śruby trapezowe ze stali nierdzewnej

• miniaturowe prowadnice liniowe

• prowadnice liniowe rolkowe

• nakrętki trapezowe ze stali czarnej, nierdzewnej
lub z brązu

• łożyska liniowe
• stoły pozycjonujące

• nakrętki trapezowe cylindryczne, sześciokątne,
cylindryczne z kołnierzem

• systemy pomiarowe dla prowadnic
liniowych

• gwint prawy lub lewy

• projekty niestandardowe i specjalne
• akcesoria (zaślepki, wycieraczki,
smarowanie, itp.)

Wałki prowadzące liniowe i tuleje
• hartowane indukcyjnie wałki liniowe (pełne,
puste, chromowane, itp.)
• tuleje kulkowe zamknięte / otwarte
• tuleje kulkowe z koszykiem z tworzywa
sztucznego lub stali
• tuleje kulkowe z kołnierzem, podwójne, specjalne
• rękawy kulkowe
• jednostki liniowe
• podpory wału

Dział części maszyn

Produkcja na zamówienie
• koła pasowe, profile: CTB, HTD, T, AT, STD
• koła pasowe, profile: Poly Chain®, PowerGrip®
3MGT, 5MGT
• produkcja płytek łączących
• produkcja kół pasowych klinowych
• produkcja kół łańcuchowych
• produkcja kół modułowych do modułu 30
• produkcja listw zębatych do modułu 30
• produkcja śrub i nakrętek trapezowych
• ulepszenie powierzchni (hartowanie indukcyjne)
• cynkowanie, niklowanie, czernienie,
fosforowanie, azotowanie

Usługi specjalne i wstępny montaż

Technika antywibracyjna
i elementy tłumiące
• uniwersalne elementy tłumiące
• zawieszenia przesiewaczy i podajników
wibracyjnych
• tłumiki drgań do zakotwienia maszyn
• akcesoria

• obróbka półproduktów (koła łańcuchowe, koła
pasowe, koła zębate stożkowe, koła modułowe,
śruby trapezowe)
• cięcie pasów zębatych na daną szerokość
• cięcie pasów z rolki
• zgrzewanie pasów poliuretanowych
• dzielenie i łączenie łańcuchów
• montaż łańcuchów z zabierakami
• cięcie na długość śrub trapezowych, listw
zębatych i wieloklinów
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Elementy obsługi

Główki cięgieł, łożyska przegubowe

• dźwignie mocujące

• główki cięgieł z gwintem prawym i lewym

• profilowane uchwyty i śruby

• główki cięgieł z gwintem zewnętrznym i
wewnętrznym

• radełkowane śruby i nakrętki
• dźwignie zaciskowe przestawne
• uchwyty
• kółka ręczne i korby

• łożyska przegubowe bezobsługowe
• łożyska przegubowe ze stali nierdzewnej
• łożyska dla siłowników hydraulicznych
• główki widełkowe
• przeguby kątowe

Części maszyn i urządzeń

Technologia smarowania

• sworznie nośne kulkowe

• smarownice kulkowe i płaskie

• sworznie blokujące kulkowe

• zestawy do smarowania i akcesoria

• elementy dociskające sprężynowe

• korki i nasadki odpowietrzające

• trzpienie ustalające

• wzierniki poziomu oleju

• elementy ustalające i podporowe
• tuleje wiertarskie

Dział części maszyn

Wibroizolatory

Elementy mocujące

• wibroizolatory cylindryczne
oraz inne kształty

• śruby i nakrętki do montażu w rowkach teowych

• wibroizolatory gumowe

• podkładki sferyczne i panewki stożkowe

• wibroizolatory z poliuretanu
• odbojniki gumowe
• elastyczne elementy łączące
• łożyska stożkowe sprężyste
• ograniczniki gumowo-stalowe

• sworznie mocujące, podkładki, tulejki
• modułowe systemy mocowań
• łapy zaciskowe
• naprężacze
• zaciski mimośrodowe, szybkozłącza
• magnesy

Stopy maszynowe oraz podpory

Systemy mocowań

• stopy maszynowe z możliwością regulacji
wysokości z talerzem z tworzywa

• systemy w oparciu o płyty bazowe z rowkami teowymi

• stopy maszynowe z talerzem ze stali lub żeliwa

• systemy wielokrotnego mocowania

• stopy maszynowe ze stali nierdzewnej
• klinowe oraz cylindryczne elementy poziomujące
• wkładki gwintowane do zakończeń rur i profili
• podkładki tłumiące z tworzywa, maty gumowe

• systemy w oparciu o płyty bazowe z otworami
• imadła mocujące z akcesoriami
• systemy mocowań punktu zerowego
• płyty bazowe teowe oraz z otworami,
bazy kątowe do mocowań
• śruby i sworznie mocujące
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Automatyczne systemy magazynowania
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DEMO Car

Najlepsze standardy
Dla nas dostawa towarów to nie tylko usługa. Zapewniamy naszym klientom kompleksową
obsługę od opracowania projektu, kalkulacji ceny, poprzez doradztwo techniczne,
ewentualne instalacje u klienta, aż do stworzenia dokumentacji technicznej i serwisu.
Ponadto oferujemy szkolenia techniczne, prezentację naszej oferty bezpośrednio u klienta,
regularne informacje o nowościach, bezpłatne katalogi. Mamy dostępną bibliotekę produktów
CAD oraz wiele innych usług dodatkowych.
Wszystkie nasze procesy w dziedzinie usług i logistyki przechodzą ciągłe innowacje, dlatego jesteśmy
tak szybcy, elastyczni i niezawodni.

Wysyłka w 24 godziny
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Jesteśmy
z najlepszymi
Cały oferowany przez nas asortyment, to produkty wiodących, światowych producentów.
Dla wielu z nich jesteśmy jedynym przedstawicielem w Polsce.
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Najlepsi
nam zaufali
Jesteśmy wiarygodnym, długoterminowym partnerem wielu dużych firm na rynku polskim.
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