
www.haberkorn.si

Enostavno raznoliko. 
Naši prodajni programi za proizvodnjo 
in vzdrževanje.
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Švica
Berneck

Haberkorn Avstrija
Wolfurt

Podjetje

Smo tam, kjer so naši kupci. Torej tam, kjer nas vi potrebujete. V naših 30 po-
družnicah skrbimo za naše kupce s področja industrije z usklajenimi aktivnostmi 
obiskov, svetovanjem preko tehničnih komercialistov v podjetju in možnostjo
prodaje izdelkov v podjetju. V kolikor se naša podružnica ne nahaja v vaši bližini, 
pridemo mi v vaše podjetje, na vaše gradbišče ali v vašo proizvodnjo. Enostavno 
pokličite nas.

Enostavno bližje.
V 10 državah s 30 podružnicami.

Promet 2010 – 2015 v milijon eur
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Skupina Haberkorn



Srbija
Veternik

Madžarska
Budapest

Faritool
Madžarska, Budapest

Češka
Mokré Lazce

Slovaška
Trnava

Hrvaška
Sveta Nedelja

Ploberger 
Avstrija, Retz

Bolgarija
Sofia

Slovenija
Maribor

Poljska
Skrzyszów



Enostavno brezčasno. 
Haberkorn včeraj, 
danes in jutri.

1932

Začetek internacionalizacije

1992

2009
Ustanovitev  
Haberkorn Srbija

Ustanovitev podjetja s strani 
Leopolda in Friede Haberkorn 
(Bregenz, Avstrija) 

2003
Prevzem podjetja Ulmer 
(Dornbirn, Avstrija) 

Preimenovanje podjetja 
v Haberkorn Ulmer

2007

Ustanovitev  
Haberkorn Poljska

2005
Prevzem posla z mazivi  
Shell v Avstriji

2008

Podjetje
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Prevzem podjetja 
Glogar

2011
Ustanovitev  
Haberkorn Slovaška

2013

Lastna blagovna znamka

Novi poslovni enoti v Murski 
Soboti in na Ptuju

2013

2015
Prevzem tehničnega  
trgovca Ploberger

Prevzem distributerja za maziva  
Shell v Sloveniji

2012
Prevzem vodilnega madžarskega 
podjetja z orodji, Fairtool

Prevzem tehničnega trgovca 
Sahlberg v Nemčiji

2016



Storitve

Enostavno raznoliko.
Naši prodajni programi za proizvodnjo 
in vzdrževanje.

Industrijske cevi 
in priključki

Hidravlične cevi 
in priključki

Delovna zaščita
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Haberkorn ima za vse izdelke ustrezno zakladnico znanja. Ponujamo vam širok 
prodajni program tehničnih izdelkov, delovne zaščite in dopolnilnih servisnih 
storitev. Iz našega skladišča v Avstriji je dobavljivih več kot 100.000 različnih 
izdelkov, celotno ponudbo si lahko ogledate v Haberkornovi E-trgovini.

Lepilna tehnika

Pogonski  
elementi

Maziva

Vijačne zveze
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Svetovno prepoznavna školjka Shell je že več kot 100 let pojem za učinkovitost, 
kvaliteto, izkušnje in inovacije. Leta 1897 je Marcus Samuels ustanovil naftno 
družbo »The Shell Transport and Trading Comp. Limited«. Školjka je spomin na 
njegovega očeta, ki je s pokrovačami služil denar. Po več različnih imenih podje-
tja je leta 2005 nastalo podjetje Royal Dutch Shell plc., s sedežem v Haagu. 

Že več kot 75 let je Shell vodilni na področju raziskav in razvoja inovativnih, 
visoko kvalitetnih maziv. Shell Lubricants je zadnjih osem zaporednih let vodilni 
v svetu na področju proizvodnje in prodaje maziv. Študija, ki jo vsako leto opravi 
podjetje Kline & Company, to potrjuje.

V Sloveniji smo od leta 2007 ponosni nacionalni distributer za program maziv 
Shell.

Zanesljiv partner po vsem svetu –  
in pri vas.

1930 1955 1999



Prodajni program

Naša ponudba  
maziv.

Maziva so pomemben del vašega poslovanja. Pravilna izbira maziv je ključnega 
pomena za učinkovito delovanje strojev in opreme ter manjše stroške vzdrževa-
nja. Haberkorn ima, poleg široke palete maziv za različna področja, tudi lastno 
ekipo svetovalcev, ki so vam na voljo za vsa vprašanja in tehnično pomoč.

Maziva za industrijo

Maziva za obdelavo kovin Maziva in tekočine Ecolinia Maziva Motorex

Maziva in tekočine Ecolinia vključu-
jejo raznovrstne izdelke pod lastno 
blagovno znamko.

Za motoristični program nudimo 
široko paleto izdelkov blagovne 
znamke Motorex.

Široka paleta maziv Shell pripomore 
k nemotenemu delovanju v industri-
ji. Izberite naša hidravlična olja, olja 
za kompresorje, reduktorje, turbine 
in transformatorje.

Proizvodni procesi v kovinsko prede-
lovalni industriji zahtevajo posebna 
mazanja. Za to področje uporabljamo 
izdelke proizvajalca Houghton.

Masti Večnamenska olja

Večnamenska olja Shell so primerna 
za uporabo v gradbeništvu in kme-
tijstvu. Nudijo odlično zaščito za 
težko obremenjeno mehanizacijo.

Visoko kvalitetne in zmogljive masti 
Shell Gadus so odporne proti obrabi, 
imajo dolgo življenjsko dobo in skrbi-
jo za vaše optimalno poslovanje.

Olja za menjalnike in diferenciale 
Shell Spirax nudijo izboljšano zaš-
čito pred obrabo, dolgo življenjsko 
dobo olja in delovanje s povečanim 
izkoristkom.

Motorna olja za osebna in 
lahka tovorna vozila

Motorna olja za tovorna 
vozila

Vrhunska motorna olja Shell Helix 
so izdelana po najbolj naprednih 
tehnologijah. Ustvarjena so tako, 
da zagotavljajo odlično zaščito in 
ohranjajo motorje čistejše.

Motorna olja Shell Rimula so prila-
gojena potrebam vaših vozil in delu-
jejo tudi v najzahtevnejših delovnih 
pogojih. Vašim tovornim vozilom 
nudijo popolno zaščito in učinkovito 
zmožnost delovanja.

Olja za menjalnike in  
diferenciale
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LubeMatch iskalec 
maziv

E-trgovina

Lastno skladišče

Analize maziv

Tehnični in varnostni listi

Dopolnilne storitve

Izbor

Posvet s strokovnjaki Prisotnost po vsem svetu

Hitra dostava

Veliko skladišče za maziva 
Haberkornovo skladišče odlikuje velika 
razpoložljivost zalog maziv in tako za-
gotavlja, da kar najhitreje dobite želene 
izdelke. 

Celovite storitve
Haberkorn združuje znanje in vrhunsko 
kvaliteto izdelkov svetovne blagovne 
znamke Shell, z visoko kvaliteto storitev 
nacionalnega distributerja maziv Shell.

Ekskluzivni distributer
Haberkorn je ekskluzivni distributer za 
celotno paleto maziv Shell v Sloveniji.



Prodajni program

Navijalniki za cevi

Obdelovalni stroji

Cevne objemke

Cevi, armature Sklopke, armature Armaturna tehnika, ventili

Merilna tehnika

Haberkorn je zanesljiv dobavitelj hidravličnih cevi in armatur. S široko paleto 
izdelkov in veliko razpoložljivostjo boste pri nas vedno našli primerne izdelke za 
vašo uporabo.

Enostavno popolno.
Hidravlične cevi in armature.

Naše cevi in armature zanesljivo 
omogočajo pretok vsem hidravlič-
nim tekočinam.

Montaža in demontaža v trenutku: 
naša ponudba obsega armature 
in sklopke (z vzdovom, kardanske 
sklopke, sklopke za cisterne, speci-
alne sklopke).

Imamo priključke za vse vrste navo-
jev: rezalni obročki…., adapter za 
BSP/ HIC/NPT/ORFS, prirobnice in 
povratne ventile.

Naši navijalniki za cevi poskrbijo, da 
so kabli in cevi skrbno pospravljeni.

V prodajnem programu imamo 
obdelovalne stroje za proizvodnjo 
gibljivih cevi in upogibanje jeklenih 
cevi.

Z našimi cevnimi objemkami osta-
nejo vaše cevi varno na mestu – po 
želji tudi v težki izvedbi, z dvojno 
objemko ali posebne izvedbe.

Manometri in aparati za merjenje 
pretoka iz našega prodajnega pro-
grama so visoko natančni in dobro 
odčitljivi. Cevi in adapterje vam 
ponujamo kot pribor.
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Atesti za hidravlične  
garniture

Montaža in popravila na 
terenu

Ukrivljanje cevi po načrtu

Sklopi in seti – rešitvePopravila strojev

Seti

Dopolnilne storitve

SET

KIT
Izdelovanje hidravličnih 
garnitur 

Zajamčena čistost  
komponent

Dimenzioniranje

Proizvodnja v Ennsu 
Leta 2013 smo posodobili proiz-
vodnjo hidravličnih cevi z obsežnimi 
možnostmi za preverjanje in certifici-
ranje po ISO normah.

Takojšnje servisiranje
V naših podružnicah, v Murski Soboti 
in na Ptuju, vam poleg proizvodnje 
hidravličnih cevi, nudimo tudi takojšnje 
servisiranje. V naših delavnicah hitro in 
strokovno popravijo cevi. 
 

Obsežne servisne storitve
Haberkorn vam za hidravlične cevi in 
armature ponuja obsežne servisne sto-
ritve. Na voljo smo vam od atestiranja 
ter popravila setov do popravila strojev.

Izbor



Prodajni program

Haberkorn je zanesljiv dobavitelj industrijskih cevi in priključkov. S široko paleto 
izdelkov in veliko razpoložljivostjo boste vedno našli primerne izdelke za vašo 
uporabo.

Enostavno bolje priključeni.
Industrijske cevi in priključki.

Vezni material

Ventili Pnevmatika

Objemke s polžastim navojem, tra-
kovi za fiksiranje, polovične objem-
ke, stisljive objemke za povezovanje 
armature s cevjo.

Za vsako uporabo vam nudimo 
ustrezni zaporni ventil, od krogličnih 
varnostnih ventilov do protipovra-
tnih ventilov.                    

Haberkorn ponuja vse za avtoma-
tizacijo: cevi za pnevmatiko, cevi in 
priključke za razdelitev ali cilindre.

Sesalne cevi in cevi za  
transport Cevne armature in priključki

Karkoli že potrebujete, bodisi sklo-
pke, navoje ali prirobnice. Pri nas 
najdete vse variante iz najrazličnej-
ših materialov za spajanje cevi.

Dobavljamo cevi, ki so odporne na 
obrabo, iz gume ali umetne mase, 
kot tudi sesalne in tlačne cevi za 
vroči zrak ali paro.

Cevi za vodo in  
večnamenske cevi Tehnične cevi Cevi za zrak in plinske cevi

Iz gume in iz PVC, stabilne oblike, 
ali kot ploščate cevi za različne
pritiske.

Za kemikalije, olja, paro ali živila.
Izdelane in preizkušene po veljavnih 
normah in predpisih.

Cevi iz gume in plastike za stisnjen 
zrak v industriji in avtomatizaciji.
Cevi z atestom za zemeljski plin, 
varilni plin in propan.

Haberkorn vam nudi različne 
priključke, navoje, kolena za stroje-
gradnjo ali inštalacije.

Armaturna tehnika
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Posvet s strokovnjaki

Preizkus električne  
prevodnosti

Novosti pri standardih  
in zakonih

Dopolnilne storitve

Izbor

Razrez cevi

Testi z zračnim pritiskom

Spajanje/Montaža

Oznake cevi

Preizkus pritiska  
in tesnjenja

Dokumentacija/Atesti

Lastna montaža in preizkusni 
center
Možna je montaža cevi in armatur (slika 
spodaj), pritrdilnih trakov, objemk s 
polžastim navojem,…

Na zalogi 3.000 izdelkov

Karkoli boste zahtevali, vam tudi pri ce-
veh in armaturah nudimo okrog 3.000 
skladiščenih izdelkov iz prodajnega 
programa industrijskih cevi in armatur. 
Haberkorn stoji za razpoložljivostjo in 
servisom iz prve roke.

H-Plus – Haberkorn naša lastna 
blagovna znamka H-Plus
Tudi pri ceveh in armaturah vam naša 
lastna blagovna znamka H-Plus ponuja 
širok izbor. Imejte korist z edinstveno 
razpoložljivostjo, prvorazredno kvaliteto 
izdelkov in najboljšo ceno.

Seminarji/Šolanja



Prodajni program

Haberkorn, s svojo široko izbiro standardnih pogonskih elementov iz zaloge, za 
svoje kupce omogoča ustrezne in hitre rešitve. Dobavimo vam jermenske pogone, 
verižne pogone, sklopke ali gredne vezi, da lahko vaša proizvodnja nemoteno de-
luje. Za vas z veseljem prevzamemo mehanske obdelave standardnih delov in vam 
izdelamo preračune jermenskih in verižnih pogonov.

Tako, da teče bolje. 
Pogonski elementi.

Pritrditev gred-pesto
Sklopke, zglobi, utorne  
gredi, utorne puše

Trapezne navojne gredi in 
matice

Taper Lock stezne puše in gredne 
vezi omogočajo prenos velikih 
vrtilnih momentov. Omogočajo eno-
stavno montažo in demontažo.

Zglobi, kardanske gredi in sklopke 
za prenos vrtilnih momentov.

Trapezne navojne gredi in matice
za prenos gibanja in velikih sil pri 
obdelovalnih strojih in stiskalnicah.

Zobate letve in zobniki Verižni pogoni

Haberkorn je celovit dobavitelj za 
kvalitetne transportne in pogonske 
verižne sisteme ter za verižnike in 
vodila za verige.

Ponujamo široko paleto zobatih letev 
in zobnikov z ravnim in poševnim 
ozobjem.

Najrazličnejši verižni in jermenski 
napenjalci, ki pogonskim elemen-
tom omogočajo dolgo življenjsko 
dobo.

Zobati jermeni iz  
Polyuretana Zobati jermeni iz neoprena

Komponente za jermenske 
pogone

Haberkorn ponuja različne PU zo-
bate jermene za natančne pogone, 
s točno določenimi nalogami.

Nudimo vam širok prodajni program 
neoprenskih jermenov različnih 
proizvajalcev.

Visoko kvalitetne zobate jermenice, 
klinaste jermenice, zobate gredi za 
optimalne prenose z jermeni.

Verižni in jermenski  
napenjalci
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Mayr sklopke, zavore, momentne sklopke 
Ponujamo celoten program varnostnih, momentnih in gred-
nih sklopk iz prodajnega programa Mayr.

Verižni konfigurator v E-trgovini
Z IWIS konfiguratorjem verig na naši internetni strani lahko 
konfigurirate verigo po vaši želji.

Dopolnilne storitve

Seminarji/Šolanja

Posvet s strokovnjaki
Konfekcioniranje zobatih 
jermenov

Posebni izdelki po načrtih 
kupcev

Mehanska obdelava  
standardnih delov

Konfekcioniranje verig

Izbor



Prodajni program

Ko gre za rotacijske, linearne ležaje in vodila, vam Haberkorn ponuja obsežen 
prodajni program in visoko kvaliteto. 

Enostavno brez zapletov.
Ležaji in linearna tehnika.

Drsni ležaji

Naši drsni ležaji brez vzdrževanja se 
lahko pohvalijo z najvišjo kvaliteto, niz-
kim trenjem in dolgo življenjsko dobo.

Ležaji Okrogla vodila

Zglobni ležaji, zglobne glave

S široko paleto ležajev vam vležaji-
mo še tako zahtevne primere.

Ponujamo široko paleto kvalitetnih 
kaljenih okroglih vodil, linearnih 
ležajev, kompletnih rešitev za na-
tančno vodenje in vležajenje.

Dobavljamo izvedbe brez vzdrževa-
nja in izvedbe z možnostjo doma-
zovanja.

VodilaLinearna tehnika

Z našo veliko zalogo vodil in vodil-
nih vozičkov lahko željene sisteme 
dobavimo zelo hitro.

Haberkorn je vaš partner pri vsaki 
uporabi linearne tehnike. S kvalitet-
nimi izdelki vam nudimo gospodar-
ne in fleksibilne rešitve.
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Pooblaščeni distributer skupine Schaeffler 
Z največjim avstrijskim ponudnikom tehničnih izdelkov teče 
vse enostavno brez zapletov.

Obsežna šolanja
V našem programu visoko kvalitetnih valjčnih, igličastih, 
zglobnih in drsnih ležajev kot tudi linearne tehnike, vam nudi-
mo šolanja za montažo in demontažo. 

Dopolnilne storitve

Seminarji/Šolanja

Posvet s strokovnjaki
Deli po načrtih/ posebni 
materiali in atesti

Elektronski katalogi

CAD modeliCAD

Rezanje vodil na dolžino

Izbor



Prodajni program

Ko mora biti nekaj varno spojeno, vam hitro in enostavno dobavimo vijake, mati-
ce, podložke in vložke. Poleg tega je Haberkorn idealna povezava med manage-
mentov C-artiklov in sistemom Kanban.

Enostavno dobro povezani.
Vijačne zveze.
 

Nerjavni vezni elementi Slepe kovice

Kot dodatek prodajamo vse vijake, 
matice in podložke – tudi v nerjave-
čih materialih.

Naše slepe kovice lahko dobite v 
različnih kombinacijah materialov.

Podložke Zatiki, zagozde, razcepke

Haberkorn nudi več variant zatikov, 
zagozd, razcepk za spajanje grad-
benih delov.

Podložke za prenos vijačne moči na 
večjih površinah.

Samorezni navojni vijaki.

Dobra povezava je uspešna tudi 
z normnim elementom kot deli 
za upravljanje ter deli za stroje ali 
zglobe.

Vijaki Matice Ostali vijaki

Pri nas najdete vijake različnih kvali-
tet in korozijskih zaščit.

Primerne matice različnih oblik za 
vse vijačne zveze.

Poleg metričnih vijakov z zarezo in na 
križni nastavek, pri nas najdete tudi 
obročne, krilate in očesne vijake.

Vijaki za pločevino in les

Normni elementi
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SB garniture po normah EN 15048 
Haberkorn vam dobavi SB garniture (vijak, matica, podlož-
ka) po normi EN15048. Dimenzije sežejo od M12 do M36 v 
različnih dolžinah.

HV garniture po normah EN 14399
V nasprotju z neplansko prednapetimi vijačnimi zvezami, 
so plansko prednapete garniture normirane z odredbo EN 
14399. Pri Haberkornu se lahko zanesete na upoštevanje 
veljavnih predpisov.

Dopolnilne storitve

Management C-artiklov
Površinska zaščita/ 
varovanje proti odvitju

Posvet s strokovnjaki

Dokumentacija/Atesti

Deli po načrtih/posebni 
materiali in atesti

Dobava sklopov

Izbor



Prodajni program

Enostavno bolje zaščiteni.
Delovna zaščita.

Poskrbimo za nemoten in urejen vsakdanjik v vašem podjetju in ščitimo vaše 
zaposlene pred nevarnostmi na delovnem mestu. Širok prodajni program kva-
litetnih in inovativnih izdelkov osebne zaščite prepriča z modernim izgledom in 
odličnim občutkom pri sami uporabi.

Delovni in zaščitni čevlji

Delovna in zaščitna oblačila
Papirnate brisače, sistemi 
za doziranjeZaščitni pasovi

Zaščitni pasovi pred padci, zaščitne 
naprave za delo na višini, dušilec 
padcev, reševalne naprave - plus 
svetovanja ter izobraževanja za 
strokovno osebje.

Visoka zaščita, prileganje, zračnost, 
vodoodpornost, udobnost nošenja, 
oblika – kaj vam je pomembno? 
Pri Haberkornu najdete vse.

Pri Haberkornu je na razpolago 
širok prodajni program delovnih in 
zaščitnih oblačil. Poleg tega po-
nujamo atraktivne lastne blagovne 
znamke ter individualno prilagojeno 
izdelavo.

Poleg brisač za brisanje ter papir-
natih brisač, vam ponujamo tudi 
ustrezne dozirne sisteme ter čistilna 
in negovalna sredstva.

Zaščita za dihala Zaščita za roke

Naše visoko kvalitetne rokavice 
ščitijo pred drgnjenjem, vrezi, vbodi, 
kemikalijami, mikroorganizmi, vroči-
no, mrazom in še veliko več.

Svetujemo vam o sistemih za zašči-
to dihal, polovičnih maskah in ma-
skah za zaščito proti finim delcem, 
reševalnih maskah ter o širokem 
programu z dodatnim priborom in 
opremo.

Haberkorn vam ponuja učinkovite 
rešitve za zaščito kože pri vsakem 
poklicu.

Zaščita za glavo in sluh Zaščita za oči in obraz 

Zaščitne čelade in sistemi za zaš-
čito sluha ter široka izbira zaščitnih 
čepkov za ušesa. 

Za zaščito pred finimi prašnimi 
delci, pred UV-žarčenjem, pred ble-
ščanjem in pred kemikalijami.

Zaščita za kožo 
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Seminarji/Šolanja

Analize nevarnih snovi

Preverjanja delovnih mest

Aktualno v Haberkornu

Dopolnilne storitve

Aktuell
ARBEITSSCHUT

Z

24. September bis

07. Dezember 2012

www.haberkorn.co
mPosvet s strokovnjaki

Reklamiranja & Oplemeni-
tenje izdelkov

Novosti pri normah in 
zakonih

Enotni dizajn – delovna 
oblačila

Lastna blagovna znamka »H-Plus« 
z vrhunsko kvaliteto 
Z »H-plus« bo nabava enostavnejša. 
Lastna blagovna znamka Haberkorn 
je vedno najboljša izbira, ko iščete 
optimalno rešitev med ceno, kvaliteto 
in razpoložljivostjo.

Najširši prodajni program delovne 
zaščite
Pri Haberkornu vam je na razpolago 
preko 10.000 izdelkov za zaščito. Po-
iščite informacije v našem posebnem 
katalogu ali v naši E-trgovini.

Lastne delavnice za dodelavo 
tekstila
Pri nas oplemenitimo letno preko 
100.000 oblačil. Haberkorn vam ponu-
ja termo ali vezene embleme, lasersko 
graviranje, sitotisk in gumirane oznake.

Izbor



Digitalne rešitve

Optimiziranje procesa nabave in logistike pomeni zmanjšanje stroškov nabave. 
Za relativno skromen nakupovalni obseg C-artiklov nastanejo visoki operativni 
stroški. Naš edinstven, širok program in enostaven način naročanja dokazano 
zmanjša potrebne aktivnosti in s tem tudi stroške. Vedno več kupcev nam zaradi 
tega zaupa poslovanje s celotnim managementom C-artklov. Z modernim nači-
nom poslovanja preko črtnih kod in našim programom Touch4order odvzamemo 
marsikatero skrb z vaših ramen. S sistemom Kanban skrbimo za nemoteno de-
lovanje proizvodnje in vam hkrati posredujemo statistične podatke porabe. Naši 
sodelavci polnijo regale z materialom in skrbijo, da je v njih zadostna količina 
izdelkov. Kot opcija se ponuja še konsignacijsko skladišče v vašem podjetju.

Enostavno gospodarno.
Optimizirani procesi naročanja.

Elektronski procesiRešitve polnjenja Standardiziranje  
dobaviteljev in izdelkov
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Haberkorn vas podpira pri standardiziranju in optimiziranju 
vaših nabavnih procesov. To na primer pomeni, da reduciramo 
tipsko različnost podobnih izdelkov in izločamo dvojnike. Veliko 
potenciala je skritega tudi v vrednotenju različnih sortimentov 
dobaviteljev in koncentracija na ključne dobavitelje. Kot največji 
tehnični trgovec s širokim programom v Avstriji, lahko Haberkorn 
postane dobavitelj vseh skupin izdelkov.

Individualni katalog s črtnimi 
kodami

Izvirno partnerstvo

Standardiziranje izdelkov in dobaviteljev

Analiza procesov

Naročanje preko  
skenerja

Dobava sklopov

Kanban sistem

Polnjenje regalov po 
sistemu Kanban

Izpeljemo z:  
• enostavnim in 100% točnim skeniranjem, 
• individualno pripravljenimi regali in škatlicami,  
• optimiziranimi zalogami z aktivnim spremljanjem zalog.

Poenostavitev nabave

Z elektronskimi poslovnimi procesi poenostavimo nabavo.
Haberkorn vam ponuja v praksi preizkušene sisteme – od prep-
rostega iskanja v E-trgovini do obsežnih EDI rešitev.

Zmanjšanje stroškov nabave

Izbira izdelkov v 
E-trgovini

Uvoz izdelkov v  
košarico E-trgovine

Elektronski katalogi
EDI- izmenjava elek-
tronskih podatkov

RFID Scan Box Avtomat za izdajo izdelkov



Delo na terenu 
– Haberkorn 
pride k vam

Delo znotraj 
podjetja – stro-
kovno znanje o 
izdelkih

Skrb za kupce

Enostavno osebno.
Prilagojena skrb za kupce.

Pri Haberkornu najdete znanje in izkušnje na vseh nivojih. Za vse izdelke imamo 
potrebno strokovno znanje. Vaš prodajni svetovalec ter celotna usposobljena ekipa 
strokovnjakov so vam na voljo za vsa vprašanja o izdelkih, logističnih rešitvah in 
drugih storitvah po meri. V Haberkornu bomo našli rešitev prilagojeno prav za vas!

Vodja prodajnega 
programa – široko    
znanje za specialna 
področja

Kupec

Pri Haberkornu nimamo 
klicnega centra. Vedno
boste v osebnem kontaktu z 
našim strokovnjakom.

Naši svetovalci so tam, kjer jih 
potrebujete. Pri vas v podjetju, 
na terenu ali tam, kjer se porajajo 
vprašanja. 

Naši strokovnjaki, kot specialisti na svojem področju, poznajo 
predpise in norme. Za vsako individualno zahtevo imajo 
pravo rešitev.
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Leister

Stroji za varjenje plastike

Industrijske cevi in 
priključki

Industrijske cevi in priključki

Pregled prodajnih programov

Enostavno popolno.
Pregled naših prodajnih programov. 

Delovna zaščita Vijačne zveze

Delovna zaščita Vijačne zveze

Tesnilna tehnika 

Lepilna tehnika

Plastični materiali

Nihajna tehnika

Tesnjenje/Lepljenje/Plastika

Pogonski elementi

Normni elementi

Ležaji/Linearna tehnika

Strojni elementi

Hidravlični sistemi in 
komponente

Hidravlične cevi in 
armature

Maziva

Maziva

Hidravlika
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AVSTRIJA

SLOVENIJA

SLOVAŠKA MADŽARSKA

Haberkorn GmbH
1030 Wien
Modecenterstraße 7
T + 43 1 / 74 074 - 0
F + 43 1 / 74 074 - 99
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn d.o.o.
SI - 2000 Maribor
Vodovodna ul. 7
T + 386 2 / 320 67 10
F + 386 2 / 320 67 30
www.haberkorn.si

Haberkorn GmbH
6063 Rum / Innsbruck
Bundesstraße 51
T + 43 512 / 24 400 - 0
F + 43 512 / 24 400 - 99
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn d.o.o.
SI - 2250 Ptuj 
Rajšpova ul. 13
T + 386 2 / 621 03 62
F + 386 2 / 621 03 63
www.haberkorn.si

Haberkorn GmbH
4060 Leonding
Technologiering 11
T + 43 7229 / 687 - 0
F + 43 7229 / 687 - 99
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn d.o.o.
SI - 9000 Murska Sobota 
Obrtna ul. 17
T + 386 2 / 621 03 64
F + 386 2 / 621 03 65
www.haberkorn.si

Haberkorn GmbH
6961 Wolfurt
Hohe Brücke
T + 43 5574 / 695 - 0
F + 43 5574 / 695 - 99
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn d.o.o.
SI - 1000 Ljubljana
Letališka c. 29
T + 386 1 / 586 37 80
F + 386 1 / 586 37 90
www.haberkorn.si

Haberkorn GmbH
9500 Villach
Zehenthofstraße 35
T + 43 4242 / 42 038 - 0
F + 43 4242 / 42 038 - 99
info.villach@haberkorn.com

ČEŠKA
Haberkorn s.r.o.
CZ - 747 62 Mokré Lazce
Generála Vlachého 305
T + 420 553 / 75 71 11 
F + 420 553 / 75 71 01
www.haberkorn.cz

HRVAŠKA
Haberkorn d.o.o.
HR - 10431 Sveta Nedelja
Dr. Franje Tudmana 16
T + 385 1 / 33 35 870
F + 385 1 / 33 73 902
www.haberkorn.hr

BOLGARIJA
Haberkorn Eood
BG - 1360 Sofia
ul. Adam Mizkewitsch Nr. 4a
T + 359 2 / 827 05 61
F + 359 2 / 827 33 54
www.haberkorn.bg

SRBIJA
Haberkorn d.o.o.
RS - 21203 Veternik
Kralja Petra I 59
T + 381 21 / 820 071
F + 381 21 / 820 188
www.haberkorn.rs

Haberkorn s.r.o.
SK - 917 01 Trnava
Zavarská 10/B
T + 421 33 / 591 46 00
F + 421 33 / 591 46 01
www.haberkorn.sk

POLJSKA
Haberkorn Sp. z o.o.
PL - 44-348 Skrzyszów
ul. Powstańców Śląskich 238
T + 48 32 / 459 79 99
F + 48 32 / 459 79 98
www.haberkorn.pl

Haberkorn Kft.
H - 1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 9-12
T + 36 1 / 30 30 325
F + 36 1 / 30 30 262
www.haberkorn.hu

Haberkorn GmbH
8055 Graz
Hafnerstraße 124
T + 43 316 / 28 70 82 - 0
F + 43 316 / 28 70 82 - 99
info.graz@haberkorn.com

ŠVICA
Unico Haberkorn AG
CH - 9442 Berneck
Musterplatzstrasse 3
T + 41 71 / 74 74 920
F + 41 71 / 74 74 930
www.unico-haberkorn.ch


