Jednoduše společně
VOSS & Haberkorn

VOSS,
specialista na hydraulická spojení
Od založení v roce 1931 se VOSS Fluid GmbH vyvinula v globální společnost především díky inovacím, špičkové kvalitě
a blízkému kontaktu se zákazníky. Přední světový výrobce
hydraulické spojovací techniky má sídlo ve Wipperfürthu a je
součástí holdingu VOSS.
V hydraulických systémech, ať už mobilních, či stacionárních, jsou jednotlivé komponenty trubkového připojení

velice důležitou bezpečnostní součástí celého systému.
Významně přispívají ke kvalitě, účinnosti a životnosti hydraulického systému. Aby se zabránilo únikům a poruchám,
je volba správné technologie připojení rozhodující. S komponenty VOSS nabízí Haberkorn výhodu v kvalitě, designu
i hospodárnosti.

Haberkorn,
partner pro průmyslové podniky
Haberkorn, rakouská rodinná společnost, byla založena
v roce 1932. Za dobu její existence se z ní stal jeden z největších technických distributorů v Evropě. Nyní má zastoupení v 10 zemích včetně Německa, Švýcarska a dalších států
střední Evropy. Zaměstnává více než 2.200 pracovníků. Česká pobočka působí na trhu od roku 1995 a obsluhuje nejen
české, ale také slovenské zákazníky. Své dodávky směřuje
především do strojírenského a automobilového průmyslu.
Haberkorn je partner jak pro výrobce strojů a zařízení, tak
pro koncové odběratele. Produktová nabídka zahrnuje
strojní elementy, stavebnicové systémy hliníkových profilů,

dopravníkové systémy, průmyslové hadice a armatury a hydrauliku. A právě v oblasti hydrauliky a hydraulických připojení
spolupracuje skupina Haberkorn se společností VOSS Fluid.
Široký sortiment zahrnuje např. zářezné prsteny, šroubení s pryžovým těsněním, šroubení Bördel BV 10, systémy
tvarování hydraulických trubek, přírubové spoje a další
příslušenství. Tyto produkty vhodně doplňují komplexní sortiment jednoho z největších technických prodejců, kterým
Haberkorn bezpochyby je. Jistě oceníte naši spolehlivost,
vysokou kvalitu, dostupnost zboží a také spolupráci s našimi
odbornými technickými poradci v terénu.

VOSS,
spojení která vydrží

Zářezný prsten VRM
Systém zářezného prstenu nabízí maximální
bezpečnost, tlakovou odolnost a kvalitu.
Patentované řešení se skládá ze zářezného
prstenu VOSSRingM (VRM), který těsní kov
na kov, a předmontážního přípravku vyvinutého pro tento
zářezný prsten.

Kuželové šroubení
Kuželové šroubení vychází z osvědčeného
principu kužel 24° s o-kroužkem, který je
standardně z materiálu FPM/FKM.
Tento systém zajišťuje dodatečnou výhodu
v bezpečnosti - i při vysoké dynamické zátěži a kmitání.
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Zářezný prsten ES-4
Zářezný prsten ES-4 s pryžovým těsněním
je nejen spolehlivý, ale i ekonomický.
ES-4 zajišťuje při tlakových rázech a kmitech
maximální těsnost spoje.

Šroubení Bördel BV-10
Speciálně při vysokém zatížení, tlakových
rázech, kmitání a změnách ohybů prokazuje
šroubení Bördel BV-10 svojí vysokou funkční
odolnost.
Kužel 10° zabraňuje přetočení roury - obzvláště u velkých
silnostěnných trubek.

VOSSFormSQR
Se svým inovativním designem vychází
VOSSFormSQR z osvědčených konstrukčních
principů VOSS. Konec běžné hydraulické
trubky je vytvarován ve tvářecím stroji VOSS.
Po doplnění sekundárního pryžového těsnění a speciální
SQR převlečné matice vzniká jednoduché a velmi kvalitní
spojení s vysokou odolností a bezpečnostní.

Předmontážní stroje VOSS
Předmontážní stroje a nástroje VOSS
jsou speciálně vyvinuté pro kusovou
a sériovou montáž a jsou do detailu sladěné
s kompletním systémem. VOSS Fluid nabízí
vhodné řešení pro bezpečnou a ekonomickou montáž
v prvovýrobě nebo při servisu. Od jednoduché ruční montáže
až po zařízení s automatickým rozpoznáním nástroje,
VOSS nabízí široký sortiment pro hydraulické trubky
od 6 do 120 mm.

E-shop Haberkorn,
vše přehledně na jednom místě
REGISTRACÍ ZÍSKÁTE
• informace o ceně a skladové dostupnosti
• přehled o všech objednávkách
• faktury s možností tisku, dobropisy
• oblíbené produkty vždy k dispozici
• ukládání košíků
• vygenerování obsahu košíku do PDF
• rychlá objednávka

REGISTRACE DO E-SHOPU
PŘINÁŠÍ VÍCE POKROČILÝCH FUNKCÍ
• novinky ihned k dispozici
• dostupnost 24/7
• nejrychlejší objednání
• k dispozici 55.000 položek

E-shop Haberkorn

Související produkty
a alternativy

Filtrování dle
nejrůznějších
parametrů

E-SHOP

Rychlé
doručení
zboží
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Ukládání košíku

Pokrokové
vyhledávání

Nejrychlejší objednání

Skladová
dostupnost
na pobočkách

Novinky ihned
k dispozici

Dostupnost 24/7

Registrujte se zde
eshop.haberkorn.cz

Objednávky z e-shopu
upřednostňujeme

Hydraulické hadice
a komponenty od specialisty

Haberkorn je váš dodavatel kompletního sortimentu hydraulických hadic a šroubení. Díky
širokému sortimentu a vysoké dostupnosti hadic a šroubení u nás vždy naleznete vhodné
výrobky pro vaši aplikaci.

Hadice, koncovky

Rychlospojky, kulové kohouty

Šroubení

Pístní tyče, trubky a příslušenství

Držáky trubek

Měřící technika

Montážní stroje
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