
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strokovnjaki za vodno-hidravlične rešitve  

 

 



 
 
 
 
 

Vaš partner za trajnostni razvoj 

in inteligentne vodno-hidravlične rešitve. 
 

 

Od dobaviteljev rudnikov do 
strokovnjakov za hidravlične rešitve 

Tradicija in inovacije gresta v Hauhincu iz roke v roko. Hauhinco, 

ustanovljen leta 1908 v nemškem Sprockhövelu, v zibelki rurskega 

rudarstva, je ostal zvest svojim koreninam - vse do danes. Podjetje se je v 

100 letih prilagodilo številnim spremembam v strukturi in okoliščinah ter 

na trg nenehno prinaša nove, inovativne izdelke. Ta izkušnja dela   

Hauhinco edinstven na trgu. Že več kot 50 let razvijamo in izdelujemo 

visokotlačne batne črpalke, več kot 30 let vodno-hidravlične ventile in 

krmilne elemente. Zaradi te tehnologije je Hauhinco partner z današnjimi 

trajnostnimi in inteligentnimi vodno-hidravličnimi rešitvami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Stalno zagotavljanje kakovosti: 

od poizvedbe do (testnega) certifikata 

Z našim razvojem in sodobnimi proizvodnimi zmogljivostmi v nemškem 

Sprockhövelu zagotavljamo najvišji standard kakovosti in stopnjo 

zanesljivosti. Naše vodenje kakovosti zajema vse procese v skladu z DIN 

EN ISO 9001. Kakovostne preizkusne naprave in lastna hidravlična 

preizkusna miza zagotavljajo proizvodnjo visoko kakovostnih izdelkov in 

sistemov. 

 
Podjetje 

Vodni mož Hauhinco 
 
Od leta 2011 je naš ključni vizualni 
element in simbolizira moč in dinamiko 
vodne hidravlike.  



 
 
 

 

Ugleden dobavitelj v rudarstvu že več kot 100 let 

Od svoje ustanovitve pred več kot 100 leti je Hauhinco tesno povezan z rudarstvom. Z 

našo vodno-hidravlično kompetenco načrtujemo individualno prilagojena črpališča za 

podzemne rudnike. Izdelujemo certificirane črpalne sisteme z vsemi potrebnimi 

odobritvami za rudnike po vsem svetu: bodisi za visokotlačne črpalke bodisi za vodne 

črpalke za razprševanje, z obdelavo vode ali brez nje. Hauhinco pomeni visokokakovostne 

črpalne sisteme, ki zagotavljajo potrebno varnost in zanesljivost v širokem čelu. 

 

 
Prava rešitev za vsako zahtevo: 

Črpalni sistemi 

Vsak rudnik ima svoje geološke razmere. Rudniške zahteve in 

nacionalni predpisi zahtevajo posebne prilagoditve in zasnove 

visokotlačnih črpalk in črpališč. 

 
Zanesljivo odstranjevanje in hlajenje prahu: 

Črpalne postaje za razprševanje vode 

Črpalne postaje za razprševanje vode se uporabljajo za zmanjšanje 

nastajanja premogovega prahu na širokem čelu. Postaje za 

razprševanje vode Hauhinco oskrbujejo razpršilce vode za nakladalnik 

ali odkopne stroje in hladilne sisteme pogonskih motorjev z 

zahtevanim tlakom in količino pretoka. 

 

Moč in varnost v širokem čelu: 

Visokotlačne črpalne postaje 

Za sekcije v širokem čelu Hauhinco oblikuje visokotlačne črpalne 

postaje po meri kupca, da ustvari tlak, potreben za podporo tako 

imenovanim podpornim sekcijam na delujočem širokem čelu. 

 

 
Čist medij za celoten sistem širokega čela: 

Sistemi za pripravo vode 

Hauhinco je bilo eno prvih podjetij, ki je oblikovalo sistem za pripravo vode z vsemi 

odobritvami za uporabo v podzemnem rudarstvu. S tem se je Hauhinco odzval na problem 

številnih proizvajalcev rudniških sistemov in sistemov širokega čela, ki se pritožujejo nad 

umazano in izjemno slano vodo. 

 
Industrijske rešitve - 
Rudarstvo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Močna 
črpališča za 

podzemno rudarstvo 



 
 
 

 

Na enem mestu: 
Vodno-Hidravlične rešitve 

Hauhinco je zastopan v številnih panogah z vodno-hidravličnimi komponentami in 

sistemskimi rešitvami. S celovitimi inženirskimi rešitvami Hauhinco ustvarja 

visokokakovostne sisteme, ki postavljajo standarde. 

 
Zagotovljena moč, natančnost in varnost: 

Krmilni sistemi za pogone in stiskalnice 

Hauhinco ponuja celovite inženirske rešitve na področju modernizacije, razširitve, pa 

tudi pri zasnovi novih krmilnih sistemov in pogonov za vodno-hidravlične stiskalnice. 

Številne količine velikih projektov, realiziranih s proizvajalci opreme in svetovnimi 

podjetji v industriji jekla, barvnih kovin, lahkih kovin in avtomobilov, odražajo našo 

usposobljenost in zaupanje v naše izdelke in storitve. Naši nadzorni sistemi in pogoni 

se razlikujejo po varnosti, natančnosti, zanesljivosti, učinkovitosti in točnosti 

ponavljanja, ki so prilagojeni specifičnim procesom in potrebam kupca. Posledično se 

kakovost izdelkov trajno izboljša, predpisi o varnosti procesov in dela pa so v celoti 

izpolnjeni. 

 
 

 

 
Vedno pod ustreznim tlakom, kotom in razdaljo: 

Energijsko učinkoviti sistemi za odstranjevanje 
vodnega kamna 

Naraščajoče zahteve po kakovosti jekla in kovanih izdelkov hkrati povečujejo 

zahteve sodobnega sistema za odstranjevanje vodnega kamna. Hauhinco je vaš 

partner za načrtovanje in proizvodnjo sistema za odstranjevanje vodnega kamna na 

ključ. Od posameznih črpalk in ventilov za odstranjevanje vodnega kamna do 

sistemov z avtomatizacijo in vodenjem dela. Izkušnje, pridobljene pri številnih 

realiziranih projektih, skupaj z lastnim razvojem in proizvodnjo komponent 

omogočajo optimizirane, energetsko učinkovite sisteme za odstranjevanje vodnega 

kamna, ki določajo trende tako za projekte modernizacije kot za nove instalacije. 

Nadaljnje aplikacije 

> Hidro-formiranje 

> Sistemi za testiranje cevi 

> Testiranje tlačnih posod 

> Sistemi za čiščenje delov  

> Obdelava vode 

> Razne druge inženirske rešitve 

Industrijske rešitve 
Rešitve in tehnologije 
specifične za kupca, ki 

postavljajo standarde. 



 
 
 

 

Uporaba moči vode 

Različni razlogi kot eden najmočnejših elementov na svetu zagotavljajo, da 

je voda še danes pomemben in nenadomestljiv hidravlični medij. Vodno 

hidravliko že desetletja vsak dan uporabljajo v podzemnih rudnikih s širokim 

čelom in v številnih industrijskih aplikacijah. Zaradi strogih predpisov in 

zakonov so okolju prijazni, varni, čisti in higienski hidravlični sistemi 

nepogrešljivi v mnogih občutljivih procesih, proizvodnih obratih in 

aplikacijah. Nenehni nadaljnji razvoj, razpoložljivost medijske vode in nizki 

stroški življenjskega cikla (LCC) pomenijo, da je vodna hidravlika tržno 

zanimiva alternativa. Še posebej privlačni so pogoji skladiščenja, čiščenja, 

odlaganja in zavarovanja. 

 

 

Kompetenca vodno-hidravličnega inženirstva 

Z visoko stopnjo strokovnega inženirskega znanja razvijamo zmogljive, inteligentne 

in okolju prijazne vodno-hidravlične sisteme za vse potrebe po medijski vodi. 

Zahvaljujoč večim desetletjim našega strokovnega znanja in dobro uveljavljenemu 

razumevanju tržne raznolikosti poznamo visoke zahteve v rudarstvu in industriji. 

Ta izkušnja iz prve roke nam omogoča, da govorimo jezik naših strank in razvijamo 

sisteme po meri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spodbujanje novih načinov razmišljanja in pristopov: 

Raziskave in razvoj 

Raziskovanje novih in obstoječih področij, razvoj novih izdelkov, pa tudi 

nenehen nadaljnji razvoj obstoječih izdelkov, storitev in procesov, so za 

Hauhinco zelo pomembni. 

V ta namen si redno izmenjujemo informacije s strankami, drugimi 

organizacijami, inštituti in univerzami. Nova odkritja z najrazličnejših področij 

pogosto spodbujajo nove načine razmišljanja in pristope ter kot posledica 

pretoka vstopajo v razvoj naših vodno-hidravličnih izdelkov in sistemov. 

Inženirske rešitve 
 

 
 
 
 
 
 

 
Razumevanje medsektorskega 
procesa za inženirske rešitve 

specifične za kupca 



 
 
 

 

Vedno z vami - Hauhinco-servis  

Servis Hauhinco nudi podporo našim strankam po vsem svetu med zagonom, 

vzdrževanjem in popravili ter z hitro in nemoteno dobavo rezervnih delov. 

 

 
Strokovno in zanesljivo: 

Zagon 

Hauhincovi servisni tehniki zagotavljajo pravilno namestitev in zagon naših črpalk, 

črpališč, krmilnih naprav za stiskalnice in vodno-hidravličnih sistemov. Čas zagonov 

zmanjšamo na minimum, kar omogoča hitro proizvodnjo. 

 
Razpoložljivost in varnost: 

Vzdrževanje in servisiranje 

Redno vzdrževanje in servisiranje sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko 

dobo vaše inštalacije. To povečuje operativno zanesljivost in zmanjšuje 

obratovalne stroške. Z veseljem vam ponujamo individualne pogodbe o 

vzdrževanju, ki zagotavljajo visoko stopnjo razpoložljivosti in varnosti. 

 

Hitro in priročno: 

Rezervni deli 

Hauhinco proizvaja in dobavlja samo visokokakovostne izdelke in sisteme, ki so 

zasnovani za neprekinjeno delovanje v podzemnih rudnikih in številnih 

industrijskih namenih. Za zamenjavo delov brez težav zagotavljamo našim 

strankam hitro identifikacijo in dostavo delov. 

 
 
 
 

Varno delovanje in vzdrževanje: 

Tečaji usposabljanja 

Izkoristite naše obsežne tečaje, da kar najbolje izkoristite naše sisteme. 

Praktični tečaji za operaterje in vzdrževalce zagotavljajo pravilno uporabo in 

varnost naših sistemov. 

Servis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naši strokovnjaki za vodno hidravliko  
so vam vedno na voljo  

© RAG AG 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Vedno smo vam na voljo: naša podružnica Hauhinco LP v Evans Cityju, PA, ZDA in partnerji v številnih rudarskih in industrijsk ih regijah. 

                                                                             
                    

SIMING d.o.o. 

Obrežje 7D 

8261 Jesenice na Dolenjskem 
Slovenija 

 

Tel: +386 (0)7 4957 660 

Fax: +386 (0)7 4957 662 
Email: info@siming.eu 

www.siming.eu 

 

 

Hauhinco Maschinenfabrik 

G. Hausherr, Jochums GmbH & Co. KG 

Beisenbruchstraße 10 

45549 Sprockhövel 

Nemčija 

Phone: +49 2324 705-0 

Fax: +49 2324 705-222 

info@hauhinco.de 

www.hauhinco.de 

Hauhinco LP 

1325 Evans City Road 

Evans City 

Pennsylvania 

16033 ZDA 

Phone: +1 724 789-7050 

Fax: +1 724 789-7056 

info@hauhinco.com 

www.hauhinco.com 

Povsod okoli vas 

AUSTRALIA 
AFRICA 

INDIA UNITED STATES 

OF AMERICA 

FRANCE 

RUSSIA TURKEY 

 
CROATIA 

SLOVENIA 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 

 
BULGARIA 

UKRAINE 

POLAND 

ENGLAND 

SPAIN 

NETHERLANDS 

CHINA 

GERMANY 

SWITZERLAND FINLAND 

NORWAY 
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