Cevi, armature in
pnevmatika
Povezave, ki držijo

Varnost za
ljudi in stroje
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Varni ljudje in zanesljivi stroji – to je naše delo
Kot naprava ali pa kot sestavni del vašega stroja – dobavljamo najboljšo
kakovost, ki se ne spreminja. Od cevi za vodo do cevi za kemikalije, od
parkljaste sklopke do samozapiralne sklopke, od posameznih komponent do preizkušenih kompleksnih cevovodov. Karkoli želite
transportirati - v našem obsežnem sortimentu
vam nudimo cevi, armature in pnevmatiko. Z izjemno razpoložljivostjo izdelkov vam nudimo tudi najvišjo možno mero kakovosti, zanesljivosti in hitrosti.
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Vaš kompetenten partner pri ceveh, armaturah in pnevmatiki
Na voljo so številni strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem svetovali pri
nabavi pravilnega izdelka. Njihove dolgoletne izkušnje pri Haberkornu
in redna usposabljanja so jih izoblikovala v prave strokovnjake. Še več
strokovnega znanja doprinesejo naši specializirani vodji sortimentov,
vodilni nabavniki in sodelavci nabavnega oddelka. Z aktivnim
sodelovanjem v različnih strokovnih združenjih in specifičnimi
šolanji imamo vedno najnovejše podatke in znanje redno
izpopolnjujemo. Ukvarjamo se s kompetencami in znanjem na
področju cevovodov in armatur in izmenjujemo strokovne
informacije.
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Strokovnjaki
za cevi,
armature in
pnevmatiko

Naši zaposleni komercialisti in potniki so usposobljeni za svoje področje in imajo dolgoletne izkušnje. To je najboljša
predpostavka, da vam pri izbiri in uporabi cevi, armatur in pnevmatike osebno svetujejo. Dodatno vam nudimo pomembne
informacije z našimi digitalnimi kanali in tiskano dokumentacijo. Tudi v naših poslovalnicah in šolanjih so vam na voljo
uporabne informacije.

Posveti s Haberkornovimi komercialisti in potniki
Haberkornovi komercialisti in potniki so vam vedno na voljo.

Najboljši podatki
Kot številka ena v tehnični prodaji v Avstriji vam lahko preko
vseh kanalov nudimo vedno najboljše in najnovejše podatke.
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Poslovalnice z najbolje prodajanimi izdelki in veliko
uporabnimi informacijami
V naših poslovalnicah vam razkažemo najbolj prodajane
izdelke, da si jih ogledate ali pa takoj kupite. Na voljo vam je
seveda tudi veliko uporabnih informacij.

Šolanja
Najpomembnejše orodje za dobro delo je v naši glavi. Haberkorn zato nudi številne programe šolanj.

Velika izbira
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Imamo vse, kar potrebujete
Nudimo največjo izbiro različnih cevi, armatur in pnevmatike – z izredno
razpoložljivostjo. Večnamenske cevi, cevi za vodo ali paro, cevi za živila,
cevi za zrak in plin ali sklopke, priključki, materiali za montažo cevi ali
pnevmatika - pri Haberkornu ste vedno na pravem mestu.
Dodatno so vam na voljo tudi storitve.

Izbira
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Največji
sortiment
AIR

VENT

CHEM

STEAM

H2O

Cevi za vodo
Iz gume ali PVC, s stabilno
obliko ali kot ploščata cev za
različne stopnje tlaka in
različne aplikacije

Tehnične cevi
Za kemikalije, olje, paro ali
živila, na vseh področjih
najsodobnejši nivo tehnike,
izdelane in preizkušene po
veljavnih standardih in
odobritvah

Cevi za zrak in plin
Cevi iz gume ali umetne
mase za komprimiran zrak v
industriji in tehniki
avtomatizacije, cevi z
odobritvijo za zemeljski plin,
varilni plin in plin propan

Cevi za odsesavanje in
transport
Nudimo vam inovativne cevi z
visoko odpornostjo proti obrabi
za transport materialov,
izdelane iz gume ali poliuretana,
kot tudi cevi za odsesavanje in
cevi za ventilatorje za vroč zrak
ali kemično paro
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8.100
16.500
izdelkov na zalogi

izdelkov v spletni trgovini

Armature za priključitev cevi
Sklopke, priključki ali prirobnice
– pri nas najdete vse variante v
najrazličnejših materialih za
povezovanje cevi

Armature
Tukaj vam nudimo najrazličnejše priključke, kotne
priključke za strojegradnjo ali
inštalacijo

Material za montažo cevi
Polžaste navojne objemke,
trakovi za pritrjevanje,
objemke, polovične objemke,
objemke za stiskanje ali žica vse za povezavo armatur s
cevjo

Ventili
Od krogličnih ventilov do
sklopk, od varnostnega
ventila do nepovratnega
ventila – za vsako aplikacijo
vam nudimo pravilno
zaporno sredstvo

Najboljša
pnevmatika

Pnevmatični pogoni
Ekstremno kompaktni in z velikim
volumnom za težke naloge: z ali brez
batnice
• Samonastavljiv, čist in varen: s
pnevmatičnim dušenjem končne
pozicije PPS
• Cilinder z batnico kot: kompaktni
cilinder, cilinder z vodenjem,
standardni cilinder, mini-vodilo,
rotacijski pogon
• Kompaktni rotacijski pogoni, ki so
prostorno varčni z nastavljivimi
rotacijskimi koti, tudi modularni kot
dvo-batni vrtilni pogon
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Priprava komprimiranega zraka
Serija s primernimi komponentami za
zanesljivo pripravo komprimiranega
zraka
• Filtrski regulator: funkcija filtriranja in
funkcija reguliranja v eni napravi
• Standardni regulatorji z različnimi
območji reguliranja tlaka
• Vklopni ventili za vklop in
odzračevanje, ventili za pripravo
nastanka tlaka za upočasnjeno
naraščanje tlaka

Ventili
Kompaktni, z velikim pretokom,
robustni:
Ventili za različne aplikacije
• Električno in pnevmatsko krmiljeni
potni ventili
• Standardni potni ventili, univerzalni
potni ventili, tokovni ventili, zaporni
ventili, dušilno-nepovratni ventili
• Električne komponente za ventilske
sklope
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Cevi in povezave
Dolga življenjska doba in zanesljivost:
Za varne povezave in za enostavno
inštalacijo
• Pnevmatske povezave za
najrazličnejša delovna okolja
• Priključki in povezovalni elementi za
inštalacijo
• Priključki v L-obliki, T-obliki, X-obliki in
Y-obliki

Prijemala, senzorji in vaakumska
tehnika
Premikajte in pozicionirajte
• Prijemala za groba okolja, posebne
obdelovance ali pa standardne
aplikacije
• Tlačni senzorji za kontrole vrednosti
tlaka
• Vaakumski generatorji in vaakumski
sesalci

Najboljše znamke
pri ceveh,
armaturah in
pnevmatiki
Najboljše znamke
Od originalnih znamk najboljših proizvajalcev, do lastne blagovne znamke Haberkorn. Pri nas najdete za vsako aplikacijo
pravo razmerje med ceno in zmogljivostjo. Na področju cevi, armatur in pnevmatike prodajamo najboljše blagovne
znamke.
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Odličnost: naša lastna blagovna znamka H-Plus
Z našo lastno blagovno znamko H-Plus smo skupaj z vodilnimi proizvajalci v tej panogi izdelali odličen sortiment. Izdelki
so na zalogi in se odlikujejo s prvorazredno kakovostjo in ustreznim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Odlični so za
uporabo pri najvišjih zahtevah v industrijskem vsakdanu. Prav tako so vedno izpolnjenji predpisani standardi.
Cena in zmogljivost
Najti najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo – to je gospodarna nabava. Z našo lastno blagovno znamko H-Plus se lahko
zanesete, da boste nakupovali dobro in gospodarno. Za vaš denar boste dobili večjo zmogljivost kot pri primerljivih izdelkih.
Razpoložljivost
Kaj vam pomaga najboljši izdelek za najboljšo ceno, če pa ni na razpolago? Haberkorn skrbi za to, da so vsi izdelki H-Plus na voljo vedno in v
zadostni količini. Izdelki H-Plus, ki so na zalogi, so po naročilu lahko pri vas tudi v roku 24 ur.
Kakovost
Blagovna znamka H-Plus vam nudi preizkušeno kakovost. Velja tudi za izdelke in kategorije, pri katerih včasih kot uporabnik ni tako
enostavno razlikovati razpoložljive blagovne znamke in kakovosti. Haberkorn, kot največji avstrijski prodajalec tehničnih izdelkov,
zagotavlja preizkušeno kakovost vseh H-Plus izdelkov. S H-Plus si olajšate delo pri nabavi. Lastna blagovna znamka Haberkorn je najboljša
izbira, ko iščete popolno kombinacijo razmerja cene in zmogljivosti, razpoložljivosti in kakovosti.

Več kot cevi,
armature in pnevmatika
Haberkorn vam za industrijo, nizko in visoko gradnjo, lesno gradnjo in
mizarstvo nudi veliko različnih tehničnih izdelkov, ki so na zalogi. Preglejte tudi
naše druge sortimente!

16 sortime
smiselno do
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entov, ki se
opolnjujejo

Za številne
panoge

Strojegradnja
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Kemična in petrokemična industrija ter
industrija umetne mase

Industrija hrane in pijač
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Lesna in papirna industrija

Automotive

Visoka in nizka gradnja

Strojegradnja
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Strojegradnja
Za strojegradnjo vam nudimo najrazličnejše izdelke, odvisno
od tega, kateri mediji se transportirajo v vašem stroju, ali
tekočina kot je olje, kemične snovi ali voda, ali plini kot je zrak
ali trdne snovi. Imamo veliko cevi, priključkov in armatur ter
tudi komponente za pnevmatiko. Od standardnih delov vse do
posebnih delov, izdelanih po vaših risbah - nudimo vam
celoten program za fluidno tehniko.
OEM-sestavne dele imamo enako v fokusu kot MRO,
dopolnjeno z našimi storitvami kot so kanban in izdelava in
priprava setov.

Kemična in
petrokemična
industrija ter
industrija
umetne mase
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Kemična in petrokemična industrija ter industrija
umetne mase
Za nas je samoumevno preizkušanje in dokumentacija
cevovodov v katerih so uporabljene cevi za kemikalijo, paro in
mineralna olja, saj so le-te velikokrat uporabljene. Tako
poskrbimo za vašo varnost.
Dobavljamo že sestavljene cevne vode, ki so pripravljeni za
uporabo, ter tudi cevi v kolutih in nesestavljene armature za
vašo zalogo, ki jo imate pripravljeno za vzdrževalna dela.
Cevi za stroje kot so npr. cevi za transport granulata imajo
zaradi njihove konstrukcije dolgo življenjsko dobo.

Industrija hrane
in pijač
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Industrija hrane in pijač
V živilski industriji so pomembni higiensko neoporečni izdelki
in to izpolnjujemo s selektivno izbiro najboljših izdelkov
priznanih proizvajalcev. Skupaj z vsemi certifikati in potrdili
vam dobavimo cevi in armature za pijače, npr. vodo, alkohol,
mleko in sadne sokove in za živila kot so mlečni izdelki, sladkor,
žita itd.
V našem sortimentu najdete zraven različnih cevi za čiščenje,
ki so primerne tudi za najagresivnejša čistilna sredstva,
številne armature za živilsko industrijo kot so npr. kroglični
ventili.

Lesna in
papirna
industrija
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Lesna in papirna industrija
V lesni industriji velikokrat potrebujemo cevi za odsesavanje s
posebej visoko odpornostjo proti obrabi in fleksibilnostjo. Tukaj
vam nudimo najrazličnejše izvedbe v programu. Cevi, odporne
na kemikalije za lepila ali topila, kot tudi cevi za paro za
papirno industrijo izpolnjujejo pri nas vse relevantne
standarde in so tako na področju varnostna-tehnika na
najnovejšem nivoju tehnike.
Pnevmatika od Festo, kroglični ventili in drugi ventili, kot tudi
številne sklopke, najdete v našem obsežnem programu
armatur.

Automotive
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Automotive
Ne glede na to, ali potrebujete cevi za hladilne sisteme,
pogonska goriva, olja ali cevi za zavorne sisteme ali pa zrak: na
področju Automotive smo za vas aktivni pri standardnih delih,
vse do čisto individualnih serijskih delov, v enaki meri pri OEM
kot MRO-zahtevah.
Sestavljeni in preizkušeni sklopi so tudi del našega širokega
spektra ponudbe, kot so pnevmatika od Festo, spiralne cevi,
kot tudi posebne cevi za odsesavanje izpušnih plinov pri
preskusnih napravah za motorje.
Prav tako v našem sortimentu najdete različne sklopke za zrak
različnih blagovnih znamk in proizvajalcev.

Visoka in
nizka gradnja
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Visoka in nizka gradnja
Naši izdelki blagovne znamke H-Plus se izkažejo z najvišjo
kakovostjo in najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Na zalogi imamo zadostno količino izdelkov.
Ne glede na to, ali cevi za vodo, komprimiran zrak ali cevi za
malto – pri nas po želji dobite vse te cevi že sestavljene s
primernimi sklopkami.
Sistem armatur izumitelja sklopk za stisnjen zrak Lüdecke
izpolnjuje najvišje zahteve kakovosti in zagotavlja naš standard
kakovosti pri gradnji.

Storitve
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Naše delavnice
V naših montažnih in preizkusnih centrih usposobljeni
strokovnjaki sestavljajo cevi in armature. Prav tako po najnovejši
tehniki izvajamo meritve tlaka, tesnjenja in prevodnosti, ki so
usklajene s standardi. Pri tem upoštevamo interna pravila
proizvodnje, se ravnamo po direktivah za tlačne naprave in
spoštujemo nacionalne in mednarodne predpise. Dodatne
storitve, kot so šolanja in svetovanje z našimi strokovnjaki,
dopolnjujejo naš širok spekter ponudbe.
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Storitve
Osebne storitve in koristne dopolnilne storitve dopolnjujejo našo ponudbo pri
ceveh, armaturah in pnevmatiki.

Spajanje in
montaža

Razrez cevi

Atesti in dokumentacija
rezultatov preizkusov

Oznake cevi

Na tekočem s
standardi in zakoni

Posvet s
preverjenimi specialisti
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Tlačni in tesnilni preizkus

Preizkus električne
prevodnosti cevi

Oprema za navijalnike cevi

Odkrivanje mesta lekaže s
komprimiranim zrakom

Seminarji/šolanja

Oskrba s
sistemom
S Haberkornom čisto preprosto integrirate učinkovite logistične rešitve v vaš potek delovanja
podjetja. Podpiramo vas z najrazličnejšimi sistemi, ki se brez težav vpeljejo v vaše procese in te
tudi optimizirajo. Vaši procesi so enostavnejši, zanesljivejši in s tem tudi bolj gospodarni.

H-Box
Enostavna nabava: H-Box takoj zazna potrebo po ceveh,
armaturah ali pnevmatiki in popolnoma avtomatsko ponovno
naroči manjkajoče izdelke.
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H-Scale omara s tehtalnimi celicami
H-Scale lahko hrani do 96 različnih izdelkov. Dostop se
nadzoruje s čipom. Preko teže se avtomatsko preračuna
zaloga, po potrebi se sproži ponovno naročilo.
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Omare za izdajo upravljajte preko spletne trgovine
Ne glede na to, ali želite vaš postopek nabave voditi ali pa
samo ohraniti pregled – Haberkornova spletna trgovina
toomogoča enostavno in pregledno.

Najmodernejše E-poslovne rešitve
Z mobilnim Online-Scannerjem ponovno naročite izdelke
neposredno iz vaših polic in seveda iz vašega individualnega
kataloga črtnih kod - zelo hiter postopek in popolnoma
neodvisen od drugih strojnih in programskih oprem.

Podjetje
Haberkorn

Skupina Haberkorn

Zaposleni

2.200
900 v Avstriji
1.300 mednarodno

Vrednost skladišča

100
30

mio
EUR

Promet

podružnic

v 10 državah
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615

mio
EUR

Izdelkov v e-trgovini

Celovite
storitve

200.000

33 %

Izdelkov na zalogi

100.000

Promet preko e-poslovanja & logističnih rešitev

Visoka razpoložljivost

Dopolnilnih
storitev

Svetovalcev

200

140
v pisarnah

60
na terenu

100
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