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Varni stroji, hitra razpoložljivost in zanesljiva storitev – to je naše delo.
Haberkorn nudi vse klasične strojne elemente - od ležajev do pogonskih 
elementov, kot so klinasti jermeni ali zobati jermeni, vse do verig in 
standardiziranih elementov.  Z našo prodajno ponudbo boste vedno 
v prednosti – imamo najboljšo kakovost in visoko razpoložljivost 
izdelkov. Poleg široke prodajne ponudbe nudimo tudi veliko 
storitev za največjo možno korist in maksimalno zadovoljstvo 
kupcev.  S konfekcioniranjem verig na posebno željo stranke, 
rezanja ter varjenja jermenov, imamo v lastnih delavnicah 
možnosti, da lahko zelo hitro reagiramo na vaše zahteve.
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Posvetovanje s 
strokovnjaki
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Vaš kompetenten partner pri strojnih elementih
Naši strokovnjaki imajo strokovno znanje in izkušnje, da lahko zanesljivo 
izpolnijo zahteve sodelavcev in strank – od tehnike do konstrukcije in 
vzdrževanja, vse do nakupa. Na številne različne načine  vam stojimo 
ob strani, osebno preko vseh komunikacijskih kanalov. St
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Strokovnjaki na 
področju strojnih 
elementov 
Naši zaposleni komercialisti in potniki imajo dolgoletne izkušnje in so usposobljeni za svoje 
področje. To je najboljša predpostavka, da vam pri izbiri in uporabi vaših strojnih elementov  
optimalno in osebno  svetujejo. Dodatno vam nudimo številne pomembne informacije 
preko naših digitalnih kanalov. Prav tako se lahko v naših poslovalnicah na področju strojnih 
elementov osebno posvetujete z zaposlenimi.

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

Najboljši podatki 
Kot največji trgovec s tehničnimi izdelki v Avstriji vam lahko 
preko vseh kanalov nudimo vedno najboljše in najnovejše 
relevantne podatke: v spletni trgovini kot informacije o izdelkih, 
tudi v obliki CAD-prenosov, na voljo so podatkovni in tehnični 
listi ter risbe in tako vam pomagamo olajšati vaše delo.
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Elektro-Installationsset, 6-tlg.

Praktisches, 6-teiliges Installationsset für den Elektrikerbereich, 

in schwarzer Service-Tasche.

Lieferumfang

• 1 Spannungsprüfer VT Master

• 1 Super Cut

• 1 Schaltschrankschlüssel 472 M 03

• 1 Schraubendreher SDIS SL 3,5 x 100

• 1 Crimpwerkzeug PZ 6 Roto L

• 1 Abisolierwerkzeug

• 1 Polyester-Tasche 

Preis/Stk.

€ 239,00
statt € 415,30 

Teile-Nr. H60673

AKTION
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Šolanja
Najpomembnejše orodje za dobro delo je naša glava. 
Haberkorn vam zato nudi številne programe šolanj s širokim 
naborom praktičnih vaj. 

Posvet z vodjo programa 
Poleg naših komercialistov in potnikov vam je na voljo tudi 
posvet z našim vodjem programa. 
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Velika 
izbira
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Imamo vse, kar potrebujete
Pri Haberkornu izbirate med največjim avstrijskim prodajnim 
programom za strojne elemente. Z našim prodajnim programom vam 
na vseh področjih nudimo atraktivno izbiro najboljših mednarodnih 
blagovnih znamk. Kakovost, zmogljivost in težnja po inovaciji 
– to nam je skupen cilj z našimi najboljšimi dobavitelji. In ne 
dobavljamo le pravilnih strojnih elementov: kot največji 
avstrijski trgovec s tehničnimi izdelki oskrbujemo industrijo 
in gradnjo z več kot 200.000 izdelki.
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Največji 
prodajni 
program 
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V naši spletni trgovini najdete 46.000 izdelkov na področju strojnih in pogonskih elementov, delovne zaščite, cevi itd. 
Tukaj boste zelo enostavno odkrili vaše želene strojne elemente  - z atraktivno izbiro med različnimi najboljšimi blagovnimi 
znamkami.

Ležaji
Največja izbira ležajev za 
vaše potrebe – kroglični 
ležaj, sodčkasti valjčni ležaj, 
stožčasti ležaj, drsni ležaj itd. 
– imamo jih na zalogi od 
najboljših blagovnih znamk. 

Linearna tehnika in 
linearna vodila
Iz zaloge vam dobavljamo 
linearna profilna vodila in 
dodatke v največji kakovosti 
– hitro in fleksibilno. V naših 
delavnicah vam lahko 
konfekcioniramo vaš 
individualni linearni sistem.

Klinasti jermeni in 
jermenice 
Izkoristite naše dolgoletne 
izkušnje s pogoni na klinasti 
jermen, od standardnih 
klinastih jermenov do visoko 
zmogljivih jermenov. 
Z veseljem vam svetujemo 
pri izbiri. 

Zobati jermeni in jermenice 
Ali zobati jermen iz 
poliuretana ali iz gume – 
imamo preprosto vse. Naše 
konfekcioniranje zobatih 
jermenov vam lahko izpolni 
skoraj vse želje.  



4.400
strojnih in pogonskih elementov 

52.230
izdelkov v prodajnem programu strojni elementi 

Verige in 
verižniki
Nudimo vam kakovosten 
program verig -  od klasične 
verige, vse do verig brez 
potrebe po vzdrževanju. 
Konfekcioniramo vam tudi 
vašo individualno rešitev za 
verižni pogon.

Velika izbira 
ozobljenih elementov 
Z našimi elementi je možen 
skoraj vsak način prenosa 
moči – z zobniki s pestom ali 
pa zobatimi letvami. 
Z veseljem vam svetujemo.  

Varnost in 
zaščita
Nudimo vam strokovno 
svetovanje in kakovostne 
sklopke po meri, ter 
varovalne elemente za 
prenos moči in za zaščito 
vaših naprav. 

Zglobi in 
kardani
Za prenos moči na strojih in 
pogonih vam nudimo veliko 
izbiro zglobov in kardanov. 
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Tukaj najdete res vse, kar potrebujete: v Haberkornovi spletni trgovini vas čaka 52.230 izdelkov, 4.400 strojnih in pogonskih 
elementov je na zalogi in takoj razpoložljivih. 
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12Najboljše 
blagovne znamke 
pri strojnih 
elementih
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Ležaji Linearna tehnika 
in linearna vodila

Klinasti jermeni 
in jermenice 

Zobati jermeni 
in jermenice 



Verige in 
verižniki

Sklopke in 
stezni obroči

Zglobi in 
kardani

Med naše dobavitelje na področju strojnih elementov 
spadajo le najboljši proizvajalci in vodilna podjetja na trgu. Da 
zagotovimo varnost procesov in naprav naših kupcev, stavimo 
na najboljše blagovne znamke in dolgotrajno sodelovanje z 
našimi partnerji.   

Kakovost izdelkov ustreza mednarodnim standardom in 
aktualnim veljavnim predpisanim standardom in določbam. To 
pa za uporabnike tvori osnovo za  najvišjo delovno varnost in 
varnost izdelkov. 
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16 sortimentov, ki se 
smiselno dopolnjujejo

Veliko več kot le strojni elementi
Haberkorn ima za industrijo, visoko in nizko gradnjo, leseno gradnjo, mizarje 
in podjetja skupaj več kot 200.000 različnih tehničnih izdelkov na zalogi. 
Preglejte tudi naše druge prodajne programe! 



16 sortimentov, ki se 
smiselno dopolnjujejo
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Storitve
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Naši servisni centri
Pri Haberkornu vam nudimo možnost hitre dobave primernih strojnih 
elementov, vključno s številnimi različnimi storitvami. V naših 
delavnicah vam lahko konfekcioniramo izdelke po vaših potrebah. 
Razrez in varjenje zobatega jermena na vašo želeno dolžino ali  
konfekcioniranje verige – naši šolani zaposleni vedo, kaj je pri 
tem pomembno. Izkoristite prednosti naše velike zaloge in 
fleksibilnosti. 
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Storitve

Osebne storitve in posveti dopolnjujejo našo ponudbo pri strojnih elementih. V naših 
delavnicah dodatno nudimo storitve za prilagojeno izdelavo glede na vaše zahteve: 
od konfekcioniranja zobatih jermenov ali verig, vse do obdelave standardnih delov. 

Konfekcija verig
• kratek čas dobave zaradi komponent, ki 

so na zalogi
• na voljo je on-line oz. spletni 

konfigurator za izdelovanje vaše 
individualne verige

• rešitev, pripravljena na vgradnjo, 
vključno z individualnimi sestavnimi deli

Mehanska obdelava standardnih delov
• hitra dobava zaradi zaloge 

standardnih delov
• izvršitev pri nas ali preko 

kompetentnih partnerjev 
• nezapletena izvedba

Konfekcija zobatih jermenov
• prilagojeno rezanje vaših individualnih 

dolžin na zobatih jermenih
• rezanje in varjenje zobatih jermenov v 

lastnih delavnicah
• kratek čas dobave zaradi velike zaloge

www.haberkorn.si | shop.haberkorn.si



Vzdrževanje in priprava ležajev
• podaljšanje roka uporabnosti 
• privarčujte pri stroških materiala in 

energije

Razrez gredi in profilnih vodil
• varni procesi in visoka natančnost 

zaradi izkušenih zaposlenih
• možna izdelava tudi majhnih velikosti
• narejeno po meri
• preciznost in natančnost

Seminarji/šolanja
Občasno nudimo seminarje o 
vzdrževanju ležajev in jermenov ter po 
dogovoru tudi individualna šolanja na 
vaši lokaciji. 
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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.

Oskrba s 
sistemom 

www.haberkorn.si | shop.haberkorn.si

H-Box 
Nezapletena nabava: H-Box takoj zazna potrebo po ceveh, 
armaturah ali pnevmatiki in ponovno naroči manjkajoče izdelke 
popolnoma avtomatsko. 

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. 



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 
omogoča to enostavno in pregledno.

Najmodernejše E-poslovne rešitve 
Z mobilnim on-line skenerjem 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. 
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Podjetje 
Haberkorn

www.haberkorn.si | shop.haberkorn.si

30 podružnic
v 10 državah

Promet

615 mio 
EUR

Zaposleni

2.200
900 v Avstriji
1.300 mednarodno

mio
EUR100

Vrednost skladišča

Skupina Haberkorn



Podjetje 
Haberkorn

200.000 33 %
Promet preko e-poslovanja & logističnih rešitev

Celovite
storitve

Dopolnilnih 
storitev

100

Izdelkov v e-trgovini

140 
v pisarnah

60 
na terenu200 

Svetovalcev

100.000
Visoka razpoložljivost

Izdelkov na zalogi
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