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Współpracujemy ze świadomością, że musimy pokazać najwyższą jakość przy
zaspokajaniu Twoich potrzeb.
Indywidualne porady, najwyższej jakości produkty oraz maksymalna niezawodność
i terminowość dostaw są od założenia firmy w 1848 r. decydującymi czynnikami dla
naszych długotrwałych relacji z klientami i związanego z nimi wzajemnego sukcesu.
Dostarczamy naszym klientom części toczone, części formowane na zimno, elementy
gięte z rur i drutu oraz łączniki metalowe, takie jak sworznie kuliste, nity, sworznie,
tuleje, łączniki rurowe, drążki dźwigni zmiany biegów, zawory do pobierania próbek,
wsporniki rur wydechowych, wieszaki druciane, zawiasy, tuleje walcowane, kołki,
śruby lub nakrętki zgrzewane.
Nie postrzegamy przy tym siebie jako samego dostawcy, ale raczej jako strategiczne
go, niezawodnego i zaopatrzonego poddostawcę dla branży dóbr inwestycyjnych.
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Humbach dostarczy najlepsze elementy
dla Twoich produktów.

TECHNOLOGIA TOCZENIA
Produkcja naszych elementów toczonych odbywa się
zgodnie z najwyższymi wymogami jakościowymi
Dzięki możliwości dalszej obróbki i uszlachetniania
oraz naszym dopracowanym systemom gospodarki
magazynowej i logistyki jesteśmy idealnym partnerem
dla Państwa projektów.
Nasze komponenty są stosowane na przykład w pro
dukcji okuć, części tłoczonych, podzespołów, przekładni,
zaworów, kolektorów z tworzyw sztucznych.

GRUPY PRODUKTÓW
ZASTOSOWANIA
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł elektryczny
Przemysł meblarski
Przemysł sanitarny / armatura
Producenci okuć
Producenci zamków
Producenci sprzętu AGD
	Producenci elementów
wnętrzarskich
	Urządzenia pomiarowe /
urządzenia regulacyjne
Producenci maszyn i urządzeń
Produkcja samochodów

Sworznie kulowe
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
Kołki
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
Trzpienie
	Sworznie nietypowe
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
Sworznie gwintowane
Nity
Wałki (opcjonalnie z frezami lub gwintem)
	Śruby
(np. z gwintem trapezowym, wewnętrznym
i zewnętrznym sześciokątem lub gniazdem torx,
gwintem toczonym lub rolowanym)
Króćce
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USŁUGI
Elementy toczone o złożonej geometrii i zaawan
sowanych operacjach frezowania (na przykład
geometria asymetryczna, wiercenia poprzeczne i
gwinty) do średnicy 43 mm
Długie części toczone o średnicy od 5 do 22 mm
i długości toczenia do 200 mm (frezowanie na
osi y)
Części toczone NC o średnicy od 5 do 65 mm (na
przykład z powierzchnią chwytną klucza, operac
jami mimoosiowymi i gwintami trapezowymi)
Pierścienie toczone (np. z frezami i gwintem)

PRODUKCJA
Nasz dział produkcyjny ma do dyspozycji
dziewięćdziesiąt automatów tokarskich, centrów
tokarsko-frezarskich i szlifierek przelotowych:
J ednowrzecionowe automaty tokarskie
(CNC i konwencjonalne)
	Automaty do toczenia pierścieni
(np. do produkcji wałków i osi ze stali
szlachetnej)
	Automaty do toczenia długich części
(CNC, średnice od 4 do 22 mm)
	Automaty wielowrzecionowe
(średnice od 4 do 28 mm)
	Centra tokarsko-frezarskie
(CNC, średnice od 4 do 65 mm)
Dział obróbki geometrycznej jest połączony z
własną szlifiernią. Nasza oferta obejmuje także
obróbkę cieplną, obróbkę powierzchni oraz montaż
podzespołów.

MATERIAŁY
Stale nierdzewne
np. 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4571
Stale automatowe
np. 11SMn30+C (1.0715),
11SMnPb30+C (1.0718)
Stale
np. St 37-2, C15
	Mosiądz / mosiądz czerwony
np. CuZn, CuSnZnPb, CuZn39Pb3 (MS58)
	Aluminum
np. AlMgSi, AlCuMgPb

TECHNOLOGIA
KSZTAŁTOWANIA
NA ZIMNO
Oszczędność nierzadko drogiego materiału jest główną zaletą
obróbki plastycznej na zimno w porównaniu z obróbką skrawaniem.
Typowe produkty, które wykonujemy metodą formowania na zimno
to: śruby, sworznie, osie, nity, nakrętki, sworznie kulowe, czopy
kuliste, tuleje wykonane zgodnie z rysunkiem.
Dostarczymy kształtki formowane na zimno zgodnie z Państwa
życzeniem i pomożemy kompleksowo w rozwiązaniu Państwa
problemów.
Dostawy realizowane są wg potrzeb z naszych centralnych
magazynów.

POWIERZCHNIE
ZASTOSOWANIA
USŁUGI
S pęczanie na zimno
i obróbka dodatkowa
średnica od M3 do M22
- długość od 8 mm do 300 mm
	Kształtowanie na zimno
i obróbka dodatkowa
	średnica od M5 do M32
- długość do 120 mm
Części kształtowane swobodnie
	średnica do 23 mm
- długość do 160 mm

Przemysł motoryzacyjny
Przemysł elektryczny
Przemysł meblarski
Przemysł sanitarny / armatura
Producenci okuć
Producenci zamków
Producenci sprzętu AGD
	Producenci elementów
wnętrzarskich
	Urządzenia pomiarowe /
urządzenia regulacyjne
Producenci maszyn i urządzeń
Produkcja samochodów

ocynkowane
ocynkowane, żółte
ocynkowane, czarne
ocynkowane, zielone
ocynkowane, oliwkowe
niklowane
chromowane
ocynkowane ogniowo
anodowane, czarne
fosforanowane
ruspert
dacromet
geomet
powłoka delta
stop cynkowo-niklowy
	zgodnie z wymogami
przemysłu motoryzacyjnego
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MATERIAŁY
GRUPY PRODUKTÓW
	Sworznie kulowe
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
Kołki
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
Trzpienie
	Sworznie nietypowe
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
	Sworznie gwintowane
Nity
Wałki (opcjonalnie z frezami lub gwintem)
Śruby
(np. z gwintem trapezowym, wewnętrznym
i zewnętrznym sześciokątem lub gniazdem torx,
gwintem toczonym lub rolowanym)
Króćce
	Tuleje zwijane

Stal o niskiej zawartości węgla
C1008 / 1010 / 1015 / 1018 / 1022 / 12L14 / 1215
Stal o średniej zawartości węgla
C1035 / 1040 / 1045 / 35ACR / 40ACR / 1144
Stal o wysokiej zawartości węgla
C1050 / 1060 / 1065 / 1070 / 1080
Stal borowa
C10B21 / 10B33
Stale stopowe
SCM435 / SCM440 / 4037
Stal szlachetna
18-8S / S(302 / 303 / 304 / 305) / 316 /
410 / 430 / 430F / 347
Aluminium
1010 / 2024 / 5052 / 5056 / 6061
Mosiądz
CDA260 / 270 / C3600 / brąz krzemowy 651

TECHNOLOGIA
GIĘCIA RUR I GIĘCIA DRUTU
Produkujemy precyzyjne elementy gięte z rur i litego materiału, według wzoru lub rysunku, w małych i dużych seriach.
Wieloletnie doświadczenie w technologii gięcia rur, od projektowania po dobór materiałów, sprawia, że jesteśmy
dla Państwa silnym partnerem. Od prostych kolanek po produkcję złożonych geometrii lub kompletnych
podzespołów z użyciem specjalnych połączeń spawanych i lutowanych, oferujemy niezawodne rozwiązania
i oczywiście terminowe dostawy.
Oferujemy wykonanie gotowych do montażu komponentów, pozbawionych rąbków za pomocą szczotkowania,
w określony sposób fazowanych, planowanych, gwintowanych lub formowanych, z otworami i frezowanymi
wycięciami, a także ze specjalną obróbką powierzchni.
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MATERIAŁY
ZASTOSOWANIA
PRZETWARZANIE
USŁUGI
Budowa prototypów
Małe serie
Duże serie
Uszlachetnianie
Skomplikowane gięte elementy 3D
Średnica drutu od 1,5 – 16 mm
Średnica rur od 4 – 60 mm

Fazowanie
Wybijanie
Spawanie
Spęczanie
Gięcie
Walcowanie gwintów
Wykrawanie
Redukowanie
Prasowanie
Podcięcia
Radełkowanie
Wyokrąglanie
Rozpęczanie

Przemysł motoryzacyjny
Przemysł elektryczny
Przemysł meblarski
Przemysł sanitarny / armatura
Producenci okuć
Producenci zamków
Producenci sprzętu AGD
	Producenci elementów
wnętrzarskich
	Urządzenia pomiarowe /
urządzenia regulacyjne
Producenci maszyn i urządzeń
Produkcja samochodów

Stal szlachetna
Stali sprężynowa
Stal
Miedź
Mosiądz
Aluminium

TECHNOLOGIA ŁĄCZENIA
W szczególności do elementów wykrawanych / okuć produkujemy
części toczone na samodzielnie skonstruowanych, specjalnych
maszynach lub części formowane, na zimno na prasach jedno i
wielostopniowych.
Należą do nich np. nity, sworznie, kołki, tuleje, śruby, nakrętki, osie,
nitowkręty i tuleje walcowane.
Dzięki możliwości dalszej obróbki i uszlachetniania oraz naszym
dopracowanym rozwiązaniom w zakresie gospodarki magazynowej
i logistyki, jesteśmy idealnym dostawcą dla Państwa projektów.

ZASTOSOWANIA
MATERIAŁY
POWIERZCHNIE
USŁUGI
	Partie od 1.000 sztuk
wykonane jako element toczony
	Partie od 50.000 sztuk
jako element toczony lub
formowany na zimno
Ø 1,5 mm do 65 mm
Długość 2 mm do 200 mm

Nieobrabiana
Szlifowana
Ocynkowana
Malowana
Utwardzana

11 SMn Pb 30 +C
11 SMn 30 +C
	Stal szlachetna
(np. 1.4104 , 1.4305, 1.4301)
Stal konstrukcyjna
Mosiądz
Aluminium
Inne materiały na zamówienie

Przemysł motoryzacyjny
Przemysł elektryczny
Przemysł meblarski
Przemysł sanitarny / armatura
Producenci okuć
Producenci zamków
Producenci sprzętu AGD
	Producenci elementów
wnętrzarskich
	Urządzenia pomiarowe
/ urządzenia regulacyjne
Producenci maszyn i urządzeń
Produkcja samochodów
	Formowanie wtryskowe
z tworzywa sztucznego
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GRUPY PRODUKTÓW
	Sworznie kulowe
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
	Kołki
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
	Trzpienie
	Sworznie nietypowe
(opcjonalnie z frezami lub gwintem)
	Sworznie gwintowane
	Nity
	Wałki (opcjonalnie z frezami lub gwintem)
	Śruby
(np. z gwintem trapezowym, wewnętrznym
i zewnętrznym sześciokątem lub gniazdem torx,
gwintem toczonym lub rolowanym)
	Króćce

W Humbach jesteśmy zorientowani na najwyższe standardy jakości!
Ta zasada tworzy trzon tego, kim jesteśmy i co robimy.

IATF 16949:2016

conformity verified

ISO 9001:2015
certified

ISO 14001:2015
certified
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Posiadamy certyfikaty DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015.
Posiadamy również certyfikat zgodności IATF 16949:2016 .
Na życzenie mamy możliwość poddania Państwa części 100 % kontroli.
Sortowanie odbywa się na automatycznych urządzeniach kontrolnych i realizowane
jest według zdefiniowanych charakterystyk.

OBSŁUGA KLIENTA
Przez obsługę klienta rozumiemy, że jesteśmy do Twojej
dyspozycji, rozumiemy i szybko rozwiązujemy Twoje
problemy.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
Na życzenie będziemy utrzymywać dla Ciebie
odpowiednie zapasy, odpowiadające oczekiwanemu
zapotrzebowaniu lub szczególnym okolicznościom.
Nasza logistyka obejmuje ulepszanie naszych
możliwości w zakresie dostaw, zorientowane na
ilości, terminy i jakość, jak również doskonale
zorganizowaną gotowość do ich realizacji.
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ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
Nasz system zarządzania dokumentami jest
całkowicie zintegrowany z systemem SAP jako
baza danych. Prawidłowo i kompletnie tworzymy
i przechowujemy dokumenty firmowe oraz
informacje.
System zapewnia, że wszystkie działy lub praco-wnicy mogą w dowolnym czasie i bez żadnych
komplikacji uzyskać dostęp do wymaganych
plików.

SYSTEM SAP
Pracujemy z oprogramowaniem dla firm średniej
wielkości SAP Business One, ponieważ jesteśmy
zintegrowani w transgranicznym łańcuchu tworzenia
wartości przemysłu motoryzacyjnego.
Dzięki temu scentralizowanemu zarządzaniu
danymi, mamy w każdej chwili dostęp do wszystkich
istotnych informacji firmowych. Dzięki temu możemy
podejmować szybkie decyzje i szybko reagować na
Twoje zmieniające się wymagania.

TAJNOŚĆ
Ochrona informacji poufnych
Działamy z szacunkiem, profesjonalizmem i pełną
świadomością poufności i bezpieczeństwa przecho
wywanych przez nas informacji i danych naszych
partnerów biznesowych.
W przypadkach, w których wskazane jest ujawnie
nie poufnych informacji, uzgadniamy indywidualne
umowy o zachowaniu poufności.

WORKING
TOGETHER
Humbach Polska
Ul. Adama Mickiewicza 3
98-400 Wieruszów - Polen

Humbach GmbH & Co. KG
Im Brauke 13
D- 57392 Schmallenberg

Fon: +48 51 22 22 83 8
Fax: +48 62 30 71 12 8

Doradztwo i sprzedaż
Fon: +49 (0) 29 72 | 97 84 7 10
vertrieb@humbach.de

ochbart@ochbart.pl
Centrala
Fon: +49 (0) 29 72 | 97 84 7 0
Fax: +49 (0) 29 72 | 97 84 7 70
info@humbach.de
www.humbach.de

