Jednoduše společně

NTN Corporation & Haberkorn

NTN Corporation,
vždy správná řešení
Společnost NTN Corporation je světovým lídrem v oblasti
konstrukce, vývoje a výroby valivých ložisek. Podnik s téměř
25.000 zaměstnanci a obratem přesahujícím 6 mld. EUR,
vyrábí své produkty na 15 místech po celém světě.
Je třetím největším světovým výrobcem ložisek.
Díky svým dvěma silným značkám (japonské NTN
a francouzské SNR) je společnost NTN Corporation velmi
silným hráčem ve všech průmyslových odvětvích, včetně
automobilového průmyslu a své uplatnění nachází také
v leteckém sektoru. Zákazníkům přináší odbornost,
spolehlivost, rychlost a inovativní řešení.

Kromě širokého portfolia produktů se klade velký
důraz na inovace a předvídání budoucího vývoje tak,
aby byl produkt kompaktnější, spolehlivější a účinnější.
Technologická řešení výroby jsou na vysoké úrovni a zároveň
kladou velký důraz na ekologii, ekonomii a kvalitu finálního
produktu. NTN Corporation je společnost s lidským
rozměrem a smyslem pro odpovědnost.
Toto partnerství se odráží také v přístupu společnosti
k životnímu prostředí, kvalitě produktů a v transparentnosti
vztahů se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci. To vše skvěle
koresponduje s filozofií firmy Haberkorn.

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, hydrauliku, průmyslové hadice
a armatury.
Jako specialista na pohonnou techniku nabízí Haberkorn
mimo jiné také širokou škálu valivých ložisek a ložiskových
jednotek od známého výrobce NTN Corporation.

NTN,
produkty prémiové kvality
Nabízíme široký výběr strojních prvků od NTN. Bohatý sortiment valivých ložisek od kuličkových, soudečkových,
kuželíkových a jehlových ložisek včetně mnoha typů ložiskových jednotek.
Rádi vám poradíme s výběrem správného produktu pro vaše individuální požadavky.

Kuličková ložiska

Soudečková ložiska

Inovativní výkonná kuličková ložiska s hlubo
kou drážkou, která nabízejí mnoho možností
využití ve všech průmyslových odvětvích.

Robustní a spolehlivá ložiska vhodná pro
aplikace, které vyžadují absorpci vysokých
radiálních zatížení.

VLASTNOSTI PRODUKTU
• více než 10.000 produktů
• rozsah (vnitřní průměr 1,5 až 1.320 mm)
• k dodání s různým typem těsnění, teplotní odolností
a povrchových úprav

VLASTNOSTI PRODUKTU
• více než 2.000 produktů
• rozsah (vnitřní průměr 25 až 2.000 mm)
• více typů klecí, otevřené nebo uzavřené, s možností velmi
nízké hlučnosti
• spolehlivá a ekonomická díky dlouhé životnosti
• možnost axiálního i radiálního zatížení

Kuželíková ložiska
Důležitou skupinou ložisek jsou kuželíková lo
žiska kde NTN vyrobí až 100 mil. kusů ročně.
VLASTNOSTI PRODUKTU
• více než 3.000 typu na výběr v metrickém
i palcovém provedení
• rozsah vnitřního průměru až 1.400 mm
• vyrobeno z kvalitní oceli až o 40 % delší životnost
i při extrémních podmínkách
• japonská kvalita NTN
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Jehlová ložiska
Jehlová ložiska prémiové kvality jsou použí
vána řadou výrobců OEM díky široké škále
jednotlivých typů.
VLASTNOSTI PRODUKTU
• 12 produktových skupin (8.000 produktů)
• rozsah (vnitřní průměr 5 až 400 mm)
• nejširší sortiment jehlových ložisek na trhu
• vysoce kvalitní ocel, robustní a osvědčená konstrukce
• nejvyšší spolehlivost a až 3x delší životnost
proti standardním ložiskům

Ložiskové jednotky
Široká řada produktů (více než 40.000 kombinací)
disponující mnoha výhodami.
Jedná se o kombinace utěsněného valivého ložiska
vloženého do ložiskového domku.
VLASTNOSTI PRODUKTU
• provedení stojaté, přírubové apod.
• pro průměr hřídele od 12 do 140 mm
• snadná montáž / demontáž
• robustní konstrukce
• možnost přenosu axiálního i radiálního zatížení

• účinná ochrana proti korozi chemickou pasivací
(tělesa z šedé litiny)
• materiál: šedá litina s lamelárním grafitem,
ocelový plech, nerezová ocel a termoplast
• těsnicí systém: jednobřité, tříbřité těsnění (L3),
vícenásobné těsnění (L4), bezkontaktní těsnění
• do těles lze osadit různá upínací ložiska pro aplikace s vyso
kými i nízkými teplotami
• standardní mazivo, pro vysoké a nízké teploty (T20, T04), potra
vinářský tuk, tuk zajišťující hladký chod ložiska, tuhé mazivo
• předem namazáno a utěsněno

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
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Ukládání košíku
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Nejrychlejší objednání

Skladová
dostupnost
na pobočkách

Novinky ihned
k dispozici

Dostupnost 24/7

Registrujte se zde
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Objednávky z e-shopu
upřednostňujeme

Strojní elementy
od specialisty na pohony
Ložiska a příslušenství
Kromě valivých ložisek a ložiskových jednotek najdete v našem produktovém portfoliu také široký výběr
vysoce kvalitních kluzných pouzder a kloubových ok, včetně dalšího příslušenství z oblasti ložisek.

Kluzná pouzdra

Kloubová oka

Příslušenství ložisek

Široký sortiment pohonných elementů
Haberkorn je váš dodavatel kompletního sortimentu pohonných elementů.
Díky širokému sortimentu a vysoké dostupnosti u nás vždy naleznete vhodné výrobky pro vaši aplikaci.

Pohony řemeny

Pohony řetězy

Spojky, klouby a omezovače

Ozubená kola, tyče a soukolí

Upínací pouzdra a náboje

Lineární technika

Trapézové šrouby a matice

Vibrační technika

Normované díly
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