
Hajtástechnika  
Minőségi alkatrészek  
a Haberkorn Fairtooltól



2
Sz

ol
gá

lta
tá

s Tanácsadás

Választék

www.haberkorn.hu | shop.haberkorn.hu

Gépalkatrészek   
a zavartalan 
gyártás  
érdekében

Biztonságos gépek, gyors elérhetőség és megbízható  
teljesítmény – ez a mi munkánk. 
A Haberkorn Fairtoolnál a tengelykapcsolóktól az ékszíjakon és  
a fogasszíjakon keresztül a láncokig, a legtöbb klasszikus hajtás-
technikai elem megtalálható. Kínálatunknak köszönhetően Ön 
mindig a legjobb minőség, és a lehető legnagyobb árukészlet 
előnyeit élvezheti. Emellett számos szolgáltatás és egyedi 
megoldás biztosítja partnereinknek a lehető legnagyobb 
hasznot és a maximális vásárlói elégedettséget. 



3

Gépalkatrészek   
a zavartalan 
gyártás  
érdekében



4

Szakértői  
tanácsadás

Sz
ol

gá
lta

tá
s Tanácsadás

Választék

www.haberkorn.hu | shop.haberkorn.hu

Profi partner a gépalkatrészek terén
Tanácsadóink nagy szakmai képzettségüknek és tapasz-
talatuknak köszönhetően megbízhatóan teljesítik az Ön 
munkatársai és ügyfelei legkülönfélébb elvárásait –  
a technológiától a szerelésen és a karbantartáson  
át a beszerzésig. Változatos módon és minden 
kommunikációs csatornán keresztül személyesen 
állunk partnereink rendelkezésére. 
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A fogóspecialista
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ELŐNYEI
• 3 féle, optimálisan kialakított mérettartomány, S, L, XXL kivitelben.

• Egykezes használat, 30 °-onkénti  fogásváltási lehetőséggel, köszönhetően a fogópofákon 

kialakított bemarásnak.
• Racsnis, folyamatos csavarozás a szerszám eltávolítása nélkül.

• Formai kialakítása lehetőséget biztosít a viszonylag szűk helyeken történő munkavégzéshez.

• Csúszás, sérülésmentes fogás az önzáró integrált kar mechanizmusnak köszönhetően.

FELHASZNÁLÁS
• Bel- és kültéri karbantartás, víz-, gáz- és csőszerelés. 

• Magasban és olyan helyeken történő szerelés ahol csak egy kéz áll rendelkezésre.

• Csavarfej megfogásához.

Joker 6004 önbeálló csavarkulcs

Méret
Csavarfej méret

mm
Csavarfej méret 

coll
Hossz

mm
Szélesség

mm
Cikkszám

Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

S 10-13 7/16“ - 1/2“ 154 10 J75619  11 290  8 890 

L 16-19 5/8“ - 3/4“ 224 14 J75625  15 678  12 345 

XXL 24-32 15/16“ - 1,1/4“ 322 20 J75626  20 072  15 805 

Világújdonság a csavarkulcsok kialakításában. Rendkívül egyszerű használat, gyors működés. 

Univerzális csavarozó szerszám, kategóriájában a legszélesebb alkalmazási lehetőségekkel. 

Automatikusan igazodik a különböző csavarfej-méretekhez.

Újdonság

H – 1106 Budapest 
Tündérfürt utca 3. 

T +36 1 / 884 8800 
haberkorn@haberkorn.huHaberkorn Fairtool Kft. 

www.haberkorn.hu 

Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása,  

valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik.

© Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. szeptember
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A gépalkatrészek 
szakértői
A Haberkorn Fairtoolnál hozzáértéssel találkozik minden szinten. A vevőszolgála-
ton és az értékesítésen dolgozó munkatársaink sokéves tapasztalattal rendelkező 
szakemberek, akik válaszolnak a gépalkatrészek kiválasztásával és használatával 
kapcsolatos kérdéseire. Egyedi igényeire  pedig kidolgozzák a megfelelő megoldást.

Személyre szabott ügyfélkezelés
Tanácsadóink ott állnak rendelkezésére, ahol Önnek szük-
sége van rájuk. A cégénél, a munkaterületen és bárhol, ahol 
kérdések merülnek fel. 
A Haberkorn Fairtoolnál nincs call center, Ön minden alkalom-
mal személyesen egy szakemberrel veheti fel a kapcsolatot.

Informatív termékmegjelenítés
Vezető műszaki kereskedőként célunk, hogy mindig a legjobb, 
legpraktikusabb és legfrissebb információkat nyújtsuk part-
nereinknek: webáruházunkban termékinformációk, adatlapok 
és műszaki rajzok segítik a választást.

https://shop.haberkorn.hu?s=J75619
https://shop.haberkorn.hu?s=J75625
https://shop.haberkorn.hu?s=J75626
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Szakértői tanácsadás
Tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos kérdés esetén vevő- 
szolgálatunk és értékesítőink mellett termékmendzserünk is 
az Ön rendelkezésére áll. Termékmenedzserünk behatóan is-
meri a jogi szabályozásokat és szabványokat, ezért valameny-
nyi egyéni igényre a megfelelő megoldást kínálja.

Mindig naprakészen – szakmai továbbképzések
A főbb gépalkatrész típusokról (szíjak, láncok, feszítők, lineáris 
technika, stb.) igény szerint cégünknél vagy az Ön telephe-
lyén kaphatnak szakértőinktől vagy a gyártó képviselőjétől 
tájékoztatást és alkalmazási tanácsadást. Nagy jelentőséget 
tulajdonítunk annak, hogy a szükséges elméleti alapok mellett 
elegendő gyakorlati tudást adjunk tovább képzéseinken.

HOFFMANN TIBOR
Termékmenedzser
Hajtástechnika
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Amire szüksége van
A különböző standard hajtástechnikai elemek széles választéká- 
nak köszönhetően, vevőinknek mindig megtaláljuk az igénye-
iknek legmegfelelőbb megoldást. Márkakínálatunk a legjobb 
nemzetközi gyártók vonzó választékát nyújtja minden 
termékcsoportban. Minőség, teljesítőképesség és az 
innovációra való törekvés cégünk és az iparág legna-
gyobb beszállító-partnereinek közös értéke. A gyors 
kiszolgálást hatalmas raktárkészletünk és infor-
matív webshopunk garantálja.
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Minden, ami  
a termeléshez és 
karbantartáshoz 
szükséges

A Haberkorn Fairtool nemcsak gépalkatrészeket szállít: Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedőjeként a gyárak és az 
építőipar számára egyéni védőeszközök, szerszámok, vegyipari termékek, tömlők, és egyéb műszaki termékek széles választékát 
kínálja. A shop.haberkorn.hu oldalon több mint 140 000 féle árucikk található.

ROSTA gumirugó elemek, 
motortartó- és feszítő 
egységek
A gumirugós technológiának 
köszönhetően megvalósítha-
tó a motorok, hajtások rez-
gésmentes alátámasztása, 
rázógépek, anyagtovábbító 
rendszerek vibrációs moz-
gása, szíj- és lánchajtások 
fokozatmentes feszítése.

Lineáris technika –  
biztonságosan vezetve
Választékunkban megtalál-
hatók a különböző lineáris és 
profilsínes vezetékek, épp-
úgy mint a mérőrendszerek, 
fogaslécek és lineáris aszta-
lok. A szabvány elemektől  
a teljes rendszerekig egye-
dülálló választékot kínálunk 
ügyfeleink számára. 

Ékszíjak és ékszíjtárcsák
Minőségi és korszerű ipari 
ékszíjak – keskeny, több-
soros, szélesszögű, hossz-
bordás – és ékszíjtárcsák 

– előfúrt, Taper Lock® betétes 
– a legkülönfélébb típusban 
és méretben rendelhetők a 
Haberkorn Fairtoolnál.
Használja ki több évtizedes 
tapasztalatunkat! 

Fogasszíjak és  
fogasszíjtárcsák
Termékválasztékunk igen 
széles, melyben megtalálha-
tók a különböző poliuretán 
és neoprén fogasszíjak, 
fogasszíjtárcsák. Műhe-
lyünkben vevőink igényeinek 
megfelelő szélességűre 
vágjuk és konfekcionáljuk a 
megrendelt fogasszíjakat. 
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39 942
hajtástechnikai árucikk webáruházunkban

Nálunk biztosan megtalál mindent, amire szüksége van: a Haberkorn Fairtool webáruház gépalkatrész-kínálatában 39 942 áru-
cikk áll rendelkezésre, melynek egy része azonnal elérhető raktárkészletünkről.

Láncok és lánckerekek
Termékkínálatunkban 
megtalálhatók a minőségi, 
klasszikus ipari görgősláncok, 
torlasztóláncok, emelő- és 
targoncaláncok, a karbantar-
tásmentes láncok, valamint 
lánckerekek (elő- és készre-
fúrva, Taper Lock® betétes, 
fogedzett kiviteben). 
Igény esetén egyedi mére-
tekben is rendelhetők.

Fogaskerék-alkatrészek
Egyéb standard gépalkatré-
szeink segítségével min-
den elképzelhető alakzáró 
erőátvitel lehetséges, legyen 
szó akár homlokkerekekkel 
végzett forgó-, vagy fogaslé-
cekkel végzett lineáris moz-
gásról. Kérdésével forduljon 
tanácsadónkhoz!

Tengelykapcsolók  
és tengelykötések
A legkülönfélébb furat nélküli,  
előfúrt, készre fúrt vagy Taper 
Lock® rendszerrel szerelt, 
normál és speciális tengely-
kapcsolók állnak rendelkezés-
re az erőátviteli berendezések 
védelme érdekében.
Felmerülő igényeivel keresse 
munkatársainkat! 

Csuklók és kardántengelyek
Tengelyek összekapcsolásá-
hoz a különböző minőségi 
villás- és gömbcsuklók teljes 
választékát, valamint kardán-
tengelyeket kínálunk, akár 
rozsdamentes változatban is.
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Világmárkák  
a hajtástechnika 
terén

Top márkák 
A hajtástechnika területén beszállítóink mind neves, nagy múltú gyártók, akik több 
évtizedes tapasztalattal rendelkeznek saját ipari gyártásterületükön. Célunk, hogy 
garantáljuk ügyfeleink folyamat- és üzembiztonságát, a legjobb ár-érték arányú 
megoldásokat kínáljunk, ezért a legjobb márkákban és a partnereinkkel való hosszú 
távú együttműködésben hiszünk.
Termékeink minősége megfelel a nemzetközi szabványoknak, normáknak és a 
jelenleg érvényes törvényi előírásoknak. Partnereink számára ez jelenti a maximális 
üzemeltetési- és termékbiztonság alapját!
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Beszerzési filozófiánk 
Beszállító partnereinket gondosan választjuk ki és előírjuk számukra a cég által 
megszabott magas minőségi és környezetvédelmi szempontok betartását. Kiemelt 
jelentőségű számunkra a stabil, értékalapú üzleti tevékenység mellett a minőség,  
a tisztesség, a kiválóság. 
Minden beszállító partnerünket az alábbi tulajdonságok jellemzik:

Megbízhatóság 
Egy kiszámítható és megbízható beszállítói kapcsolat alapja  
a rugalmasság és a problémamegoldó szaktudás. 

Ár-érték arány 
Jó ár-érték arányú termékeket forgalmaz, hogy vásárlóink a 
legjobb minőséget kapják a pénzükért. Emellett kiemelt jelen-
tőséggel rendelkeznek a beszállítói árak: átlátható árképzés, 
kiszámítható árak, melyek változásáról időben tájékoztat. 

Minőség 
Az ellenőrzött minőség kiemelt jelentőségű, ezért korszerű és 
hatékony minőségbiztosítási rendszerrel dolgozik. Minőség-
biztosítási alapelvei a költségek, a minőség, a határidők és a 
szolgáltatások folyamatos fejlesztésén alapulnak. 

Elérhetőség 
Minden termékét elegendő mennyiségben raktározza és rövid 
határidőn belül szállítja.

Környezetvédelem
Az érvényes törvények és rendelkezések betartása alapkö-
vetelmény beszállítóink számára. Fontos szempont, hogy 
tevékenysége során minimálisra csökkentse a környezetre 
gyakorolt negatív hatásokat. 

Fenntarthatóság 
Fontos számára a fenntarthatóság és egy átlátható ellátási 
lánc kialakítása. 
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Több, mint  
gépalkatrész
A Haberkorn Fairtool megbízható partner az ipari termelés és a karbantartás területén.  
Egyedülállóan széles áruválasztékunk, termékekhez kapcsolódó szolgáltatásaink és széles körű logisz- 
tikai megoldásaink lehetővé teszik, hogy ügyfeleink mindig az adott feladatnak leginkább megfelelő 
eszközt választhassák, emellett biztosítjuk a legjobb ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség 
optimális kombinációját. A szerszámoktól az egyéni védőeszközökig, a rezsianyagokon és karbantartási 
anyagokon át, nálunk mindent megtalál.
A shop.haberkorn.hu online shopunkban több mint 140 000 termék közül választhat több mint 100 
kategóriában. Széles választékunkban gyorsan megtalálhatja a kívánt terméket, legyen szó prémium- 
vagy saját márkás eszközről.

Befogástechnika Fúrószerszámok

Sűrített levegős
 szerszámok

Forgácsolás

Hidraulikatömlők, 
-szerelvények

Hőlégtechnika

Kéziszerszámok

Mérőeszközök

Munkavédelem
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Elektromos kéziszerszámokIpari tömlők és armatúrák

SzerszámgépekCsavarozó szerszámokHajtástechnika

Csiszolás, darabolás, 
fűrészelés

Tömítéstechnika

Akkus és elektromos szerszámok 
tartozékaiFogók, kések Vegyipari termékek
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Műhelymunka
A Haberkorn Fairtoolnál az egyedi igényeknek megfelelő gé-
palkatrészek akár azonnali szállítással készen állnak. Házon 
belüli műhelyünkben a megadott paraméterek szerint 
készítjük el a rendelt termékeket. Akár a fogasszíjat kell 
a kívánt hosszra vágni, akár láncot összeszerelni – kép-
zett munkatársaink tudják, mi a fontos Önnek. Nagy 
mennyiségű árukészletünk és rugalmasságunk 
jelenti az igazi előnyt megrendelőink számára.

Szolgáltatások
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Görgőslánc vágása és összeállítása
Vállaljuk láncok igény szerinti méretre 
vágását, összeállítását, és segítséget 
nyújtunk a tervezéshez. Kérésre lánc-
hajtások karbantartását és felújítását 
is elvégezzük, karbantartási anyagokat 
és gazdaságosabb üzemelést biztosító 
műszaki alternatívákat ajánlunk.

Méretre szabott tengelyek  
és profilsínek 
Házon belül vagy nagy szakértelemmel 
rendelkező partnereinknél méretre vá-
gunk tengelyeket, lineáris tengelyeket 
és profilokat. Tapasztalt szakembereink-
nek köszönhetően nagyfokú pontosság 
és precizitás jellemzi a munkánkat.

Fogasszíj méretre vágása
Műhelyünkben vevőink igényeinek 
megfelelő méretűre vágjuk, megmun-
káljuk és konfekcionáljuk a fogasszíja-
kat. A teljesítmény és geometriai adatok 
ismeretében, termékmenedzserünk a 
szíjtípus és a méret kiválasztásában is 
segítséget nyújt. 

Termékeinkkel 
kapcsolatos  
szolgáltatások

A gépalkatrészek kínálatát személyre szabott kiszolgálás és tanácsadás egészíti ki. 
Műhelyünkben az egyéni rendeléseknek megfelelőn testreszabott alkatrészgyártás-
ra van lehetőség: a fogasszíjak- vagy láncok összeállításától a normáknak megfelelő 
és szabványos alkatrészek feldolgozásáig.
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Összeszerelés

Szíjak 
konfekcionálása

Egyedi  
megoldások

Oktatás

Egyedi  
árajánlat

Méretre vágás

Láncvágás  
és összeállítás

CAD  
dokumentáció

Mechanikus 
megmunkálás

Karbantartás

Gépalkatrészekkel kapcsolatos szolgáltatásaink  
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H-Save 
A kihelyezett automaták a hét minden napján, 24 órás hoz-
záférést biztosítanak a rendszerben elhelyezett eszközökhöz. 
Ezzel az egyszerű rendszerrel jelentősen csökkenthető a rak- 
tárkészlet, nyomon követhető a felhasználás, és automatizál-
hatóak a rendelési folyamatok. 

H-Scale mérőcellás szekrény
Innovatív megoldás akár 96 féle eszköz készletezésére. A szek- 
rény chipes azonosítással működik, a termék kivételekor a 
rendszer automatikusan megméri a kivett mennyiség súlyát 
és szükség szerint utánrendeli a Haberkorn Fairtooltól.

www.haberkorn.hu | shop.haberkorn.hu

A Haberkorn Fairtool segítségével könnyedén integrálhat hatékony logisztikai 
megoldásokat saját munkamenetébe. Az ipari termelés modern világában egyre 
nagyobb szerepet kap a vállalaton belüli hatékonyság növelése. A hatékonyságnö-
velő intézkedések azonban gyakran csak a direkt termelési területekre fókuszál-
nak, pedig az úgynevezett indirekt területek nem hatékony működése is jelentős 
többletköltséget jelenthet.

Logisztikai 
megoldások
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Árukiadási rendszerek kezelése webáruházunkon keresztül
Függetlenül attól, hogy Ön irányítja-e a beszerzési folyama-
tokat, vagy csak áttekintést szeretne kapni – a Haberkorn 
Fairtool webáruháza Önnek mindezt könnyűvé és átláthatóvá 
teszi.

A legmodernebb E-üzleti megoldások
A vonalkód-katalógus egy egyszerű lehetőség a beszerzendő 
termékek számának csökkentésére, az ideális termékválasz-
ték kialakítására. A legszükségesebb termékek néhány oldalon 
elférnek és a H-Scan online-scanner segítségével gyorsan és 
egyszerűen megrendelhetőek.

Sz
ol

gá
lta

tá
s Tanácsadás

Választék
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Magyarország 
legnagyobb ipari 
beszállítója

több mint 

8,65
milliárd Ft 
forgalom 2020-ban

145
alkalmazott

5 000
m2 raktárterület

20 
belső értékesítő 
és termékme-
nedzser

15  
területi  
képviselő

35 
értékesítő

4 328
aktív partner

több mint 

2 000
megrendelés hetente
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140.000
termék a webshop-ban széles körű szolgáltatások

logisztikai megoldások 
forgalma:

33%

25
termékekkel  
kapcsolatos  
szolgáltatás

30 000
folyamatosan rendelkezésre  
álló raktári tétel

Gyorsaság, megbízhatóság
24 órás szállítás  
minden raktári  
termékre
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TELEFON 

+36 20 922 5076

ONLINE SHOP 

shop.haberkorn.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

www.facebook.com/haberkornfairtool
www.instagram.com/haberkornfairtool

shop.haberkorn.hu

HONLAP 

www.haberkorn.hu

CÍM 

Haberkorn Fairtool Kft.
Tündérfürt utca 3.
H - 1106 Budapest

E-MAIL 

gepelem@haberkorn.hu
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utánnyomása kizárólag a Haberkorn Fairtool Kft. írásos engedélyével lehetséges.
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