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Directeur Hans Bruns:

‘Habru staat voor topkwaliteit!’
“De wensen van onze klanten staan aan de basis van
onze producten. Daarom onderscheiden die zich naast
degelijkheid vooral in prak tische toepasbaarheid.” Aan
het woord Hans Bruns, directeur van Habru, ‘een kei in
aluminium producten’. In 2008 nam het bedrijf intrek
in een gloednieuw pand. Een locatie die Habru de
mogelijkheid biedt invulling te geven aan verregaande
ambitie!
“Het optimaliseren van vacuümtechniek is voor mij
altijd een paradepaardje geweest. Veelvuldig gingen
we in gesprek met ‘de man op de werkvloer’, die moet
werken met de vacuümtafels en -zakken. Honderden
uren staken we in productontwikkeling en intensieve
prak tijk testen om te komen tot producten die zich
onderscheiden op deze mark t. Oerdegelijk, duurzaam
en altijd volledig op maat toegesneden om precies dat
te doen wat de klant verlangt. Optimale efficiency is
op deze wijze gegarandeerd; daarom kiezen
professionals voor Habru!”
“De vele positieve reacties die
we krijgen van klanten die met
onze vacuümtechniek werken,
zijn voor ons het teken dat we
kwaliteitsproducten leveren. Zoals onze
vacuümtafel, een product dat bij Habru met
het har t wordt gemaak t. Sinds 1995 storten
we ons vol overgave op de ontwikkeling van
de vacuümtafel. Door de combinatie van
hoogwaardige componenten, is de Habru
vacuümtafel het ideale instrument voor een
grote diversiteit aan werkstukken.”
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DuPont, Ian Fanning (product specialist Corian®)
“De vacuümtafel is bijzonder geschik t voor
plastisch vervormen en sublimation”

Maiburg Lijmen, Hans Vermunt (technisch adviseur lijmen)
“Adembenemend veel mogelijkheden voor zowel
vlak als gebogen werk “

Littel Interieurbouw Chiel-Jan Littel (directeur)
“De Habru vacuümtafel is doordacht: de vacuümklemmen zijn zelfs standaard aan te sluiten”

Top 10 Meubelmakers
“Na de aanschaf passen wij steeds minder
contactlijm toe”
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VACUÜMTAFELS

SLEFATMÜUCAV

1.

Geïntegreerde en
corrosievrije aluminium
vacuümtank

.............................

2.

Breed scala aan
(verhoogde) membranen

.............................
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Variëteit & kwaliteit
Producten vervaardigen die op de grens van het
haalbare balanceren; met de Habru vacuümtafel wordt
het mogelijk. Vlakke, gebogen en driedimensionale
werkstukken uit hout, fineer, laminaat, kunststof en
solid sur face material (Corian® e.d.) werden nog nooit
zo eenvoudig en op kwalitatief hoogwaardige wijze
gevormd als met de Habru vacuümtafel.
Zij die met de Habru vacuümtafel werken, voelen het
als een verademing. Door de variëteit in afmeting en
membraansoor t, is hij voor vele toepassingen geschik t.
En voor elke klus is de meest ef ficiënte Rietschle
vacuümpomp - zowel olievrij als oliegesmeerd beschikbaar. De unieke combinatie dus van optimaal
prestatieniveau met een lange levensduur.

4

6
5.

Leverbaar van
1000 x 1000 mm
tot 3650 x 1800 mm

.............................

6.

Lichtgewicht en leverbaar
als verrijdbare uit voering

.............................

7.

Hoogwaardige Rietschle
vacuümpomp
op 230 of 400 Volt

3.

Aluminium constructie
leverbaar in elke gewenste
RAL-kleur

.............................
4.

Speciale afdichting en
inklemming van membraan

.............................

Van Der Loo Yachtinteriors, Aissa Lassgaa en Eldert Rodrigo
“Tijd-, materiaal- en gewichtsbesparing door
vervallen van contramal”
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Feijen SP, Hans Feijen (directeur)
“De vacuümtafel is ook ideaal voor het persen
van vlakke panelen”
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HMC Rotterdam, Jaap Buitelaar en Anton van Veldhoven (docenten)
“De vacuümtafel past goed bij de creativiteit
van onze leerlingen”

8.

Besturing met beveiliging,
instelbare nalooptijd en
automatische afslag

.............................
9.

Regelbare druk door middel
van vacuümreduceerventiel

.............................

Willem Rietman Interieur, Willem Rietman (directeur)
“Na de aanschaf van onze vacuümtafel kunnen
wij exclusievere producten maken “

10.

Specialistisch laswerk
en bovendien maatwerk
mogelijk door eigen
productie
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Onbegrensde mogelijkheden
met de Habru vacuümtafel
Wat is vacuümtechniek?
Atmosferische druk is enorm en overal om ons heen.
Normaliter houden luchtmoleculen deze druk tegen,
maar worden die door een vacuümpomp weggezogen
uit een luchtdichte ruimte, dan komt de atmosferische
druk direct in actie.
De atmosferische druk perst het materiaal (hout,
fineer, laminaat, kunststof, Corian®, etc.) met
volledig gelijkmatige kracht van 10.000 kg/ m2
op de ondergrond. En omdat de lucht uit de
oppervlak tevezels van de materialen wordt gezogen,
kan de lijm diep doordringen en worden er sterke en
duurzame verbindingen gemaak t.
Membranen voor elke klus
i Siliconen membraan; uitermate geschik t voor
verwarmde werkstukken;
i Natuurrubber membraan; per fect voor interieur-,
meubel- en houtbouw;
i Polyurethaan membraan; voor hoge, niet
verwarmde werkstukken.
In de Habru vacuümtafel zijn de bovenframes te allen
tijde eenvoudig verwisselbaar en daardoor is de tafel
snel geschik t voor verschillende toepassingen.
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De pomp die bij u past
De nummer één onder de vacuümpompen; zo kan de
Rietschle pomp die Habru in de vacuümtafel integreer t
met recht worden genoemd. Daarbij is er keuze tussen
twee soor ten pompen:
i Olievrije pomp; reduceer t drukniveau met circa
85%, geschik t voor fineer, hout en laminaat;
i Oliegesmeerde pomp; reduceer t drukniveau met
bijna 100%, geschik t voor kunststof en solid
sur face material.
Bepalend voor de snelheid van het vacuüm persen is de
capaciteit van de pomp, die bij de Habru vacuümtafel
varieer t van 6 tot 40 m3/uur.
Geschik t voor elke werkplek
Door de aluminium constructie is de Habru vacuümtafel
niet alleen eenvoudig verplaatsbaar; Habru maak t de
tafel zelfs exact op maat. “Waarbij ik klanten aanraadt
vooruit te kijken,” legt Hans Bruns uit. “Maak t u nu
vooral kleine werkstukken, maar zouden die formaten in
de toekomst best kunnen groeien? Kies dan voor een
grote tafel. Prijstechnisch maak t dat niet veel verschil en
het kan u over enkele jaren veel kosten besparen.”

Pompen
Type

Capaciteit

Onderdruk

Vermogen

VTE 6

6 m3/uur

150 mBar

0,25 kW

VLT 15

17 m3/uur

150 mBar

0,55 kW

VLT 25

25 m /uur

150 mBar

0,75 kW

VLT 40

40 m3/uur

150 mBar

1,50 kW

VGD 10

10 m3/uur

2 mBar

0,37 kW

VCE 15

15 m3/uur

10 mBar

0,75 kW

VCE 25

25 m3/uur

10 mBar

0,75 kW

VCE 40

40 m3/uur

10 mBar

1,10 kW

Olievrij
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Oliegesmeerd

.............................................................................................................................
Afmetingen
Afmetingen

Siliconen transparant ST

Natuurrubber NR

Verhoogd polyurethaan PU

1000 x 1000 mm

x

x

x

1800 x 1000 mm

x

x

x

1400 x 1400 mm

x

x

-

2550 x 1400 mm

x

x

-

2550 x 1800 mm

x

x

-

3050 x 1400 mm

x

x

-

3050 x 1800 mm

x

x

-

3650 x 1400 mm

x

x

-

3650 x 1800 mm

x

x

-

Overige afmetingen op aanvraag

.............................................................................................................................
Membranen
Soort

Rek

Temperatuur

Slijtvastheid

ST

+/- 500%

-60 tot +200 °C

+

NR

+/- 600%

-40 tot +70 °C

++

PU

+/- 450%

-10 tot +60 °C

++

ST = Siliconen transparant / NR = Natuurrubber / PU = Polyurethaan (verhoogd) Overige membranen op aanvraag

Kraan

Motor

Bolstoel

vacuüm geef t een kracht van 10.000 kg/m2

door Rogier van Loon

door Leonard Luitwielen en Bar t Ronde

7

1............................................................................................

2.....................................................

2. Antiek

W. Brand antiekrestauratie en
meubelmakerij

.....................................
6. Kunststof

V.l.n.r.: Coduaq Oss ©,
Fasting Corian Verwerking,
Vink Kunststoffen

3............................................................................................

4.....................................................

4. Muziek

V.l.n.r.: Orgelmakerij Reil,
Jasper van Gent

.....................................
8. Interieurbouw
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V.l.n.r.: Ellen Lef fer ts, Joachim van
Osch, Inne Visser

1. Keukens / badkamers

V.l.n.r.: Els Klaver Meubels en
Interieur timmerwerk, Coduaq Oss ©,
Keukencentrum Schoonhoven

....................................................5

.....................................
5. Fineer / lamineer

V.l.n.r.: Decorcentrum, Arnhemse
Fijnhouthandel

............................................................................................ 6

3. Scheepsbouw

V.l.n.r.: Aquanaut Yachting Holland
(2x), Willemsen Interieurbouw en
Scheepsbetimmering

....................................................7

.....................................
7. Orthopedie

V.l.n.r.: Ot to Bock Benelux,
Smeets Loopcomfor t

............................................................................................ 8
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.............................
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Samenwerking
maak t sterk
Door plastische materialen
voor het vacuüm persen
te verwarmen, kunnen de
meest uiteenlopende vormen
worden gecreëerd. Van
deze thermoplasten worden
vaak de mooiste design
werkstukken
ontworpen.
Met de integratie van een
verwarmingelement,
stelt
de Habru vacuümtafel u
uitstekend in staat deze
techniek toe te passen.
Daarvoor ging Habru de
samenwerking aan met het
toonaangevende
Duitse
bedrijf Elkom, specialist in
verwarmingstechniek. De gecombineerde exper tise
in vacuüm persen en verwarmen, maken het dat de
synergie van Habru met Elkom de klant nog meer
mogelijkheden biedt.
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1.

Habru vacuümtafel en
Elkom verwarmingsunit
geïntegreerd, samen
één machine

.............................

2.

Siliconen membraan
bestendig tot 200 oC en
eveneens leverbaar in
verhoogde uit voering

.............................

3.

Gegroefde plaat eveneens
uit te voeren in 12 mm
aluminium of verwarmen koelbare versie voor
sublimation
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Separate Elkom verwarmingsunit

3
1

Verwarmingsbalk 64 x 46 mm, verkrijgbaar
in diverse lengtes van 600 mm tot 4100 mm
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4.

Dubbelzijdige verwarming,
afzonderlijk instelbaar in
temperatuur en pneumatisch
in hoogte

Vormen van solid surface material

.............................
5.

Snel werken door
uitschuifbare, dikke lade op
kogellagers

.............................
6.

Door de optimale
contactwarmte is 12 mm
Corian® in 5 minuten
verwarmd

Vormen van solid surface material
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VACUÜMZAKKEN

NEKKA ZMÜUCAV

Afmetingen
Vacuümzakken

Trapboomzakken

1240 x 1240 mm

3680 x 200 mm

2460 x 1240 mm

4870 x 300 mm

3070 x 1240 / 1540 mm

6400 x 500 mm

3680 x 1240 / 1540 mm
Daadwerkelijke lengte = aangegeven lengte + 400 mm
Daadwerkelijke breedte = aangegeven breedte + 120 mm

Een unieke vrijheid
Vacuümtechniek biedt professionals een unieke
vrijheid bij hun ontwerpen. Habru’s duurzame en
flexibele vacuümzakken kunnen zonder problemen de
meeste complexe vormen aannemen, zo vaak u wilt.
Het systeem neemt nauwelijks ruimte in beslag en de
0,75 mm dikke polyurethaan vacuümzak heef t een
lange levensduur.
Habru vacuümzakken onderscheiden zich bovendien
door de hoogwaardige sluitingen, met een ma ximaal
resultaat tot gevolg. Op wens van de klant ontwikkelde
Habru tevens lichtgewicht opblaasbare binnenmallen,
die driedimensionale objecten tijdens het
vacuümpersen op een eenvoudige wijze
ondersteunen.
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1.

Optimale sluiting door
taaie C-sluiting en gelaste
langszijden

.............................
2.

Uitgebreid scala aan
krachtige luchtaangedreven
en electrische pompen

Pompen
Type

Capaciteit

HVE85

8,5 m3/uur

HVE170

17 m3/uur

HVL100

10 m3/uur

HVE = olievrije electrische pomp
HVL = luchtaangedreven pomp

Gebogen trapboom in productie

3
Gevormd over een mal buiten het vacuüm

1

Gevormd over een mal binnen het vacuüm

3.

Op elke gewenste lengte
leverbaar

.............................

Gevormd met gebruik van opblaasbare binnenmal

4.

Opblaasbare binnenmal
voor optimale ondersteuning
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TOEBEHOREN

NEROHEBEOT

Diverse folies voor o.a. het plakken van teakdekken en het
vervaardigen van grote werkstukken

Een groot scala aan objecten
Habru is er trots op een totaalpakket in vacuümtechniek
te kunnen bieden. Zo kan het voorkomen dat een
vacuümtafel of -zak tekor t schiet; bijvoorbeeld bij
het vacuüm persen van grote werkoppervlak ten als
het teakdek van luxe schepen. Habru biedt speciale
folies die daarbij uitkomst bieden. Ook zijn er Habruvacuümklemmen beschikbaar; bijzonder nut tig om
een werkstuk stevig op zijn plek te houden.

Uitgebreid scala aan losse luchtaangedreven en electrische
pompen

Daarnaast biedt Habru verschillende handige
accessoires die erg bruikbaar zijn bij het vacuüm
persen van een groot scala aan objecten. Wilt u in de
toekomst ook ef ficiënter en kwalitatief hoogstaander
werken door middel van vacuümtechniek? Habru helpt
u graag met het zoeken naar de beste oplossing!
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Diverse vacuümzakken met gelaste langszijden

Voorbereiding plakken teakdek, Van Dam Nordia Shipyard

Dubbelzijdig klevende tape, afzuigmond en vacuümzak voor
eenmalig gebruik

Plakken teakdek onder vacuüm, Van Dam Nordia Shipyard

Doorstroomgaas voor optimale flow van lucht richting de
vacuümpomp
Groot werkstuk onder vacuümfolie

Opspannen werkstuk met behulp van vacuümklemmen

Vacuümklemmen, indien gewenst leverbaar met voetpedaal
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Badkuip

Bamboestoel

door Els Klaver en Paul Dams

door Remy en Veenhuizen (ontwerpers)

Habru: voor professionals, door professionals

Wilt u een gratis demonstratie?
Bel of mail ons voor een afspraak.

T +31 (0)314 712 444

7007 CN Doetinchem - NL

F +31 (0)314 712 445

Postbus 23

E info@habru.nl

7000 AA Doetinchem - NL

I www.habru.nl
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