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Visoko fleksibilna, lahka PVC spiralna cev Arizona Superelastic s trdo PVC spiralo, odporno na udarce, za boljšo 
odpornost proti obrabi, zelo elastična tudi pri mrazu.

PODROČJE UPORABE
V kmetijstvu za namakalne sisteme, tudi kot cev za gnoj za komunalna vozila

PREDNOSTI / IZVEDBA
• Visoko odporna na obrabo
• Super elastična pri mrazu

UPORABA/NAPOTKI
Cev na kolutu (dolžine čez 4 m) je zaradi proizvodnje in prevoza rahlo ukrivljena 

TEHNIČNI PODATKI
Barva        siva, z zeleno spiralo
Temperaturno območje       –25 °C do +55 °C
Del. tlak/razpočni  tlak/vak. obremenitev      navedene vrednosti veljajo pri +23 °C 

Več v spletni trgovini.

Konstrukcijski vijačni sklopi po normi EN 14399
Značilnosti prednapetih vijačnih zvez po standardu DIN EN 14399, imenovanih tudi HV garniture:

• večja velikost ključa,
• trdnostni razred 10.9,
• vroče pocinkana površina,
• odtis «HV», na glavi vijaka z identifikacijo proizvajalca in serije,
• CE oznaka na embalaži proizvajalca,
• HV komplet je sestavljen iz vijaka, matice in dveh podložk,
• certifikat 3.1 po standardu EN 10204 na voljo po potrebi,
• proizvajalec Friedberg, nemško poreklo,
• dobavljivost iz zaloge.

Več v spletni trgovini.

PVC sesalna in tlačna gibljiva cev ARIZONA SUPERELASTIC

Prodaja in svetovanje
Matej Rakuša
T 02 320 67 28
matej.rakusa@haberkorn.si

Prodaja in svetovanje
Miha Grdiša
T 02 320 67 16
miha.grdisa@haberkorn.si

https://shop.haberkorn.si/industrija-cevi-in-armature/cevi-za-vodo-ploscate-cevi/cevi-za-vodo/tlacna-in-sesalna-gibljiva-cev-za-vodo/50373-pvc-sesalna-in-tlacna-gibljiva-cev-arizona-superelastic/
https://shop.haberkorn.si/friedberg
mailto:matej.rakusa%40haberkorn.si?subject=
mailto:miha.grdisa%40haberkorn.si?subject=
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Prava veriga za vsako uporabo
S pogonskimi verigami podjetja iwis pridobite najboljšo kakovost, svetovanje strokovnjakov in veliko razpoložljivost zalog.

Podjetje Haberkorn, na področju pogonske tehnike, že vrsto let tesno sodeluje z vrhunskimi dobavitelji kot je iwis,.
iwis je že več kot 100 let sinonim za natančnost, inovativnost in strast.
 
V prodajnem programu imajo pravo verigo za vsako aplikacijo. Visoko zmogljive, natančne verige JWIS se uporabljajo v 
različnih industrijah, valjčne verige ELITE ponujajo največjo zmogljivost in zanesljivost delovanja.
Za zahtevnejše aplikacije so na voljo verige brez vzdrževanja MEGALIFE iz poboljšanega jekla ali verige brez vzdrževanja 
b.dry iz nerjavečega materiala.
iwis, z veliko raznolikostjo in kakovostjo izdelkov na najvišji ravni, nudi primerne rešitve za vse panoge in področja 
uporabe.

Vse pomembne informacije o verigah iwis smo za vas povzeli v naši novi brošuri.

Več v spletni trgovini.

Ročna naprava z vročim zrakom Leister TRIAC AT
Zanesljiva ročna naprava z vročim zrakom za varjenje in krčenje plastike, idealna 
za delavnice ali gradbišča. Ergonomska oblika, varno upravljanje in moderni videz 
so prilagojeni potrebam uporabnika. Ta visoko kakovostna ročna naprava z vročim 
zrakom je pripravljena za vsako uporabo.

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Robert Pisar
T 030 333 420
robert.pisar@haberkorn.si

Prodaja in svetovanje
Marko Veselič
T 02 320 67 37
marko.veselic@haberkorn.si

Hidravlične cevi Sel-Danfoss na zalogi v Sloveniji 
Novo!
Poleg hidravličnih cevi proizvajalca Semperit, so sedaj iz skladišča v Sloveniji dobavljive tudi 
hidravlične cevi Sel-Danfoss. Za vas smo tako skrajšali dobavni čas in optimizirali stroške dostave.

Iz zaloge lahko izbirate med enoslojnimi cevmi SC, dvoslojnimi cevmi SC in SNK ter štiri slojnimi 
cevmi SP in SH.

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Matej Rakuša
T 02 320 67 28
matej.rakusa@haberkorn.si

Franc Zapečnik
T 02 320 67 34
franc.zapecnik@haberkorn.si

https://shop.haberkorn.si/iskanje?s=jwis
https://shop.haberkorn.si/iskanje?s=ELITE
https://shop.haberkorn.si/iskanje?s=MEGALIFE
https://shop.haberkorn.si/iskanje?s=b.dry 
https://www.haberkorn.com/kataloge/der-passende-antrieb-das-iwis-kettensortiment/8/
https://shop.haberkorn.si/pogonski-elementi/verige-verizniki
https://shop.haberkorn.si/orodja-stroji/elektricna-rocna-orodja/naprave-z-vrocim-zrakom/rocne-naprave-z-vrocim-zrakom-leister/43116-rocna-naprava-z-vrocim-zrakom-triac-at/
mailto:robert.pisar%40haberkorn.si?subject=
mailto:marko.veselic%40haberkorn.si?subject=
https://shop.haberkorn.si/iskanje?s=semperit
https://shop.haberkorn.si/sel-hoses
https://shop.haberkorn.si/sel-hoses
mailto:matej.rakusa%40haberkorn.si?subject=
mailto:franc.zapecnik%40haberkorn.si?subject=
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Mast Shell Gadus S2 V220AC 2
Shell Gadus S2 V220AC 2 je visokozmogljiva, večnamenska mast z lastnostmi EP. Mazalna 
mast je namenjena za mazanje visoko obremenjenih kotalnih in drsnih ležajev v težkih delovnih 
pogojih, kot so vibracije, visoke temperature in vlažna okolja.

PODROČJE UPORABE
Predvsem primerna za mazivna mesta v agresivnem, vlažnem ali mokrem okolju pod težkimi 
obremenitvami, kot so npr. udarne obremenitve in vibracije, predvsem v drsnih in valjčnih ležajih 
na motornih vozilih, gradbenih in kmetijskih strojih, kot tudi podobnih aplikacijah v industriji

PREDNOSTI / IZVEDBA
• Odlična mehanska stabilnost tudi pri vibracijah
• Ščiti komponente pred korozijo
• Podaljša intervale mazanja z oljem

TEHNIČNI PODATKI
Delovna penetracija pri 25 °C  265-295
Kin. viskoznost pri 40 °C    220 mm2/s
Kin. viskoznost pri 100 °C   18 mm2/s
Kapljišče   180 °C
Delovna temperatura   –20 ° do +130 °C (za kratek čas do +140 °C)

SPECIFIKACIJE
ASTM D 4950-08 LB

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Oddelek maziva
T 01 586 37 80
maziva@haberkorn.si

https://shop.haberkorn.si/olje-maziva/masti-in-paste/masti/masti-na-osnovi-litija/52402-mast-shell-gadus-s2-v220ac-2/
mailto:maziva%40haberkorn.si?subject=

