Jednoduše společně
iwis & Haberkorn

Precizní, inovativní
technologický partner
S více než 100 lety zkušeností je iwis globální technologický
lídr v oblasti vysoce kvalitních řetězových řešení s dokonalou
přesností. Produktové portfolio zahrnuje vše od inovativních
vysoce výkonných hnacích řetězů až po řetězové systémy
vyvinuté na míru specifickým aplikacím všeho druhu.
Společnost iwis je partnerem pro všechny známé výrobce
automobilů. Řetězové pohony iwis najdete v mnoha vozidlech po celém světě. Vyvíjíme inteligentní systémová řešení

pro firmy jak z oblasti strojírenství, potravinářství, polygrafie, tak pro firmy zabývající se balicí technikou či průmyslovými dopravními systémy.
Jako přední evropská společnost působí iwis výhradně podle
zásad udržitelnosti a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí firemní politiky, což je další společný znak se
skupinou Haberkorn.

Haberkorn,
partner v pohonných systémech
Haberkorn, rakouská rodinná společnost, byla založena
v roce 1932. Za dobu její existence se z ní stal jeden z největších technických specialistů 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 také kvalitní řetězy a řetězová kola.
S pomocí našeho významného německého dodavatele iwis
jsme schopni reagovat i na vaše individuální přání a požadavky. Jistě oceníte naši spolehlivost, vysokou kvalitu,
dostupnost zboží a také spolupráci s našimi odbornými
technickými poradci v terénu.

Technicky dokonalé a kvalitní
Řetězy iwis pro každou aplikaci
Haberkorn nabízí všechny varianty průmyslových řetězů iwis. V sortimentu najdete jak vysokovýkonné válečkové řetězy odolné
vůči korozi, tak bezúdržbové řetězy, řetězy s dutými čepy nebo dopravní řetězy. Z naší nabídky si určitě vyberete ten správný
válečkový řetěz pro vaši aplikaci.

JWIS – Precizní řetězy
ZARUČENÁ SPOLEHLIVOST
JWIS válečkové řetězy mají nadstandardně vyšší životnost než je obvyklé, a to díky:
vynikající odolnosti proti opotřebení, vysoké
souměrnosti, jedinečné přesnosti, vyšším mezím pevnosti
a únavové pevnosti.
CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• řetězy řady Super Longlife mají čepy s extrémně vysokou
tvrdostí povrchu. To zajišťuje maximální odolnost proti
opotřebení, delší životnost, trvalou vysokou pevnost
v lomu, únavovou pevnost a menší náchylnost ke korozi
• všechny řetězy JWIS jsou předem napnuty a opatřeny
vysoce účinným počátečním mazáním

Válečkové řetězy s unašeči
TAK FLEXIBILNÍ MOHOU ŘETĚZY BÝT
Společnost iwis nabízí velké množství válečkových řetězů pro dopravní účely splňující
požadavky různých aplikací. Speciální řetězy
jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací téměř v každém
designu.
CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• rozsah velikosti řetězů od 08B-1 až po 16B-2
• široká řada obvyklých rozměrů zahnutých, rovných,
případně jinak tvarovaných unašečů
• možnost speciálních prvotních maziv
(potravinářské, do vysokých teplot nebo otáček,
případně voskové pro prašné prostředí)
eshop.haberkorn.cz | www.haberkorn.cz

Akumulační řetězy
SNADNÁ AKUMULACE MATERIÁLU
Akumulační řetězy iwis umožňují snadné
polohování a šetrné dopravování zboží bez
nutnosti zastavení a rozjezdu dopravníku.
CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• nová generace přesazených kladek umožňuje
rovnoměrné zatížení řetězu a až dvojnásobné zatížení
oproti klasickým kladkám
• voskové mazivo aplikované při montáži řetězu zabraňuje
znečištění dopravovaného zboží
• možnost dodání bezúdržbové varianty řetězu

Korozivzdorný řetěz b.triton
VŮČI KOROZI NEJODOLNĚJŠÍ
POVLAKOVANÝ ŘETĚZ
Řetězy b.triton jsou optimálním řešením
v případech, kdy nerezová ocel dosáhne své
meze pevnosti a běžné povlaky nedokáží odolat korozi.
CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• nejlepší ochrana proti korozi: zkouška solným postřikem
až 1.000 hodin v souladu s normou ISO 9227
• povlakování částí řetězů pro ještě větší odolnost vůči
opotřebení
• šetrný k životnímu prostředí: materiály jsou v souladu
s RoHS a jsou bez CrVI

Bezúdržbové nerezové řetězy b.dry | Nerezové řetězy

Válečkové řetězy MEGAlife

BEZÚDRŽBOVÉ NEREZOVÉ ŘETĚZY
B.dry řetězy jsou nerezové, používají se ve vysoce korozním prostředí, mají tedy vysokou
odolnost vůči opotřebení. Zároveň mají tu
obrovskou výhodu, že se již nemusí v průběhu životnosti
domazávat a jsou dokonale čisté.

BEZÚDRŽBOVÉ ŘETĚZY
MEGAlife, bezúdržbové válečkové a dopravní
řetězy, lze použít všude tam, kde není možné
domazávání nebo lze domazávat jen v omezené míře. Patří sem suché a čisté prostředí nebo aplikace
s obtížným přístupem pro údržbu.

CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• pouzdra z vysokovýkonného polymeru
• pracovní teplota od -100 °C do +200 °C
• kontakt s potravinami nebo čistými předměty je bezpečný
• není nutné domazávat

CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• chráněno proti korozi poniklováním jednotlivých dílů
• použití v teplotním rozmezí od -40 °C do +150 °C
• nadprůměrná odolnost vůči opotřebení bez nutnosti domazávání vede k menším prostojům a údržbě

Flyerovy řetězy
VELMI VYSOKÁ MEZ PEVNOSTI
Flyerovy řetězy se skládají výhradně z čepů
a destiček, což znamená, že lze dosáhnout
velmi vysokých pevností. Flyerovy řetězy se
používají téměř ve všech odvětvích průmyslu a zajišťují
plynulý tok materiálů, zvedání popřípadě tažení břemen.
CHARAKTERISTIKA ŘETĚZU
• JWIS se specializuje na výrobu Flyerových řetězů
dle požadavků zákazníka
• nabízí spojovací materiál, kladky a další příslušenství
Flyerových řetězů
• široká škála produktů

Monitoring a údržba řetězů
KOREKTNÍ PROVOZOVÁNÍ ŘETĚZŮ
PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST POHONU
Vynikající řetěz ještě nemusí zaručovat bezproblémový chod celého pohonu. Toho docílíme až přesnou instalací, správnou údržbou a také monitorováním stavu samotného řetězu. Všechny tyto součásti dávají
dohromady dokonalý celek.
CHARAKTERISTIKA NÁSTROJŮ ÚDRŽBY A MONITORINGU
• monitorovací zařízení CCM dává aktuální informaci
o stavu pohonu
• řetězové oleje pro různé aplikace
(potravinářství, vysoké teploty atd.)
• měrky na měření prodloužení řetězu, montážní nástroje

Haberkorn e-shop
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

eshop.haberkorn.cz
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

03/2021

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

