Jednoduše společně
STAUFF & Haberkorn

STAUFF,
kvalita od lídra na trhu
Společnost STAUFF je již více než 50 let úspěšný meziná
rodní výrobce, vývojář a dodavatel komponentů trubek
a hydraulického příslušenství. Společnost vždy dodáva
la produkty nejvyšší kvality v kombinaci s vynikajícími
službami.
Díky zkušeným a vysoce motivovaným pracovníkům a nej
inovativnějším technologiím nabízí STAUFF sofistikovaný

sortiment, který splňuje všechny potřeby zákazníků.
Závazek vůči zákazníkovi se za pět desetiletí nezměnil:
STAUFF přesvědčuje výjimečným standardem kvality
a vysokou připraveností v dodávkách, a tak splňuje rostou
cí požadavky a komplexní trendy v hydraulickém průmyslu.
Díky tomu se STAUFF dokázal vyvinout v lídra na trhu
v oblasti komponentů hydraulické techniky.

Haberkorn,
partner pro průmyslové podniky
Haberkorn, rakouská rodinná společnost, byla založena
v roce 1932. Za dobu její existence se z ní stal jeden z nej
větších technických distributorů v Evropě. Nyní má zastou
pení v 10 zemích včetně Německa, Švýcarska a dalších států
střední Evropy. Zaměstnává více než 2.200 pracovníků. Čes
ká 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, doprav

níkové systémy, průmyslové hadice a armatury a hydrauliku.
A právě v oblasti držáků trubek spolupracuje skupina Haber
korn se společností Stauff.
Široký sortiment zahrnuje nejrůznější typy držáků trubek,
šroubení, spojky nebo měřicí techniku a další příslušenství.
Tyto produkty vhodně doplňují komplexní sortiment jednoho
z největších technických prodejců, kterým Haberkorn bez
pochyby je. Jistě oceníte naši spolehlivost, vysokou kvalitu,
dostupnost zboží a také spolupráci s našimi odbornými
technickými poradci v terénu.

Sofistikované produkty
pro nejrůznější požadavky

Hydraulická šroubení
Při zpracování trubkového šroubení z oceli vychází Stauff
z osvědčené povrchové úpravy Stauff zinek-nikl. Tato
povrchová úprava nabízí spolehlivou korozní ochranu,
která přesahuje běžné standardy dostupné na trhu.
• metrické trubkové šroubení podle DIN 2353 / ISO 8434-1
- maximální pracovní tlak až 800 barů
- k dispozici v pozinkované nebo nerezové oceli
• příruby podle ISO 6162-1 a ISO 6162-2 (3000/6000 psi)
- příruby šroubovací, navařovací, jednodílné, oboustranné

Rychlospojky
• nástrčné rychlospojky
- ISO 7241 A/B, Push/Pull – ocel/nerez/mosaz
- bezodkapové Flat-Face ocel/nerez
- ISO 5676
• šroubovací rychlospojky
- ISO 14541 ocel/nerez
- ISO 14540
- těsnicí na plochu
- rychlospojky pro pneumatická kladiva
• multispojky
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Držáky trubek
Systémy upevnění pro trubky, hadice, kabely
a součástky, včetně individuální zakázkové
výroby držáků.
• originální držáky STAUFF podle DIN 3015
- standardní, dvojité, těžká řada
- průměr od 6 do 406 mm
- různé materiály
držáky: polypropylen, polyamid, hliník, santoprene
(termoplast)
kovové díly: ocel (bez povrchové úpravy, pozinkované,
			 fosfátované), nerez (AISI 304/316/316Ti)
• ostatní materiály jako např. plasty podle DIN 5510, UL 94
nebo NF F 16/101 na poptávku
- k dispozici v hladkém nebo žebrovaném provedení
- rozsáhlý program příslušenství
• lehká řada
• konstrukční řada
• držáky z ploché a kruhové oceli
• držáky trubek podle DIN 3567, 1592, 1593, 1596, 1597
• speciální držáky vyráběné na vstřikolisech a mechanicky
opracované podle výkresu zákazníka nebo na základě
vlastních návrhů a vývoje Stauffu

Měřicí body
Měřicí systémy pro monitorování,
odvzdušnění a kontrolní měření kapalných
a plynných médií.
• měřicí rychlospojky a příslušenství
-	možné připojení pod tlakem v systému
-	z pozinkované nebo nerezové oceli
-	na výběr kuličkové nebo kuželové utěsnění
-	připojovací závity
M16 x 2 / M16 x 1,5 / S12,65 x 1,5 / systém zástrčky
-	maximální pracovní tlak až 630 bar
• měřicí hadičky
-	průměry DN2 a DN4
-	maximální pracovní tlak až 630 bar
-	 velký výběr koncovek

Měřicí technika
Kontrola a analýza hydraulických kapalin
v mobilní a průmyslové hydraulice.
• Laser Particle Counter
8-kanálové měřidlo počtu částic pro
kontrolu znečištění hydraulických kapalin
• Digitální manometry
pro digitální kontrolu tlaku hydraulického oleje
a plynných médií
• Měřidla tlaku
přeměna vzniklých tlaků až do 1.020 barů do odpovída
jících výstupních signálů
• Ruční měřidlo PPC04
digitální měřicí přístroj k měření tlaku, teploty, průtoku
a počtu otáček
• Ruční měřidlo PPC06/08/12
-	 digitální měřicí přístroj k měření tlaku, teploty, průtoku
a počtu otáček
-	 pro kontrolu systému je k dispozici až 6 senzorových čidel

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

eshop.haberkorn.cz | www.haberkorn.cz

• Vydání: 5/2022 • Obj. kód: G00192

Haberkorn s.r.o.
www.haberkorn.cz
eshop.haberkorn.cz

