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Skupina HENNLICH 
   O nás 

www.hennlich.com 

 Dodavatel technických komponent a technických řešení 

 V 17 zemích Evropy 

 450 zaměstnanců 

 Obrat  50 mil. € 

 Tradice více než 90 let (1922)  

 

 



Skupina HENNLICH 

          www.hennlich.com 

RAKOUSKO 

 ČESKO 

 SLOVENSKO 

 

 POLSKO 

 MAĎARSKO 

  SLOVINSKO 

 CHORVATSKO 

 BULHARSKO 

 RUMUNSKO 

 SRBSKO 

 UKRAJINA 

 BĚLORUSKO 

 RUSKO 

 FRANCIE 

 MAKEDONIE 

 ŠVÝCARSKO 

 BOSNA A HERCEGOVINA 

   O nás 



HENNLICH CZ 
   O nás 



HENNLICH CZ 

www.hennlich.cz 
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   Společenská odpovědnost 



HENNLICH CZ 

www.hennlich.cz 
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2010 – Společnost přátelská rodině – Ústecký kraj 

2012 – Odpovědná firma roku – Ústecký kraj 

2013 – Odpovědná firma roku – Ústecký kraj 

2014 – TOP Odpovědná malá firma - 4. místo ČR 

2014 – Společnost přátelská rodině – ČR 

 

2012 – 2. místo – Firma roku – Ústecký kraj 

2013 – 1. místo – Firma roku – Ústecký kraj, finalista ČR 

 

 

  Naše vize je reálná 



  Profesionální přístup, profesionální řešení 

 

Kompenzátory 

 Přesné  

trysky 

Potrubní spojky Těsnicí rotační hlavy 

  Filtrace www.hennlich.cz/hydro-tech 

 Čerpací  

 technika  



  S námi tvoříte mechanické pohyby 

 

 

Kluzná pouzdra  

a vedení igus® 

 

Lineární vedení THK 

Lineární vedení valivá 

Motory a pohony 

 

Energetické řetězy  

Flexibilní kabely igus® 

HENNLICH krytování 

 

Rychlospojky 

Kuličkové šrouby THK 

Pneumatika 

Upínací a 

manipulační technika 

 

Dopravníky třísek 

Filtrační systémy  

 

www.hennlich.cz/lin-tech 



    Technické poradenství 

    Návrh komplexního řešení 

    Zpracování technické dokumentace 

    Stavba lineárních jednotek 

   Výroba konfekciovaných kabelů a ReadyChainů® 

    Řezání kolejnic na míru 

    Repase teleskopických krytů 

    Programování pohybů 

 servis - řešení pohybu 

 

 

 

www.hennlich.cz/lin-tech 



   Měření a Regulace  

 

 

 

www.hennlich.cz/meres 

Tlakoměry 

Hladinoměry Průtokoměry 

     
   Odborné poradenství a technické konzultace 
 

    Odborné prezentace 

    Návrhy technických řešení 

   Dodávky vč. technické dokumentace 

Teploměry 



   Elektrotopné systémy 

 

 

 

     
   Odborné poradenství a technické konzultace 
 

    Odborné prezentace 

    Návrhy technických řešení 

   Dodávky vč. technické dokumentace 
www.hennlich.cz/meres 

Ponorná topná tělesa 

Elektrické topné kabely  Ohřev sudů, otápěné hadice 

Galvanická lůžka 



   Centrální mazání, mazací technika 

 

 

 

Systémy centrálního mazání  

ABNOX Mazací technika 

Maziva 

     
   Odborné poradenství a technické konzultace 
 

    Odborné prezentace 

    Návrhy technických řešení 

   Dodávky vč. technické dokumentace www.hennlich.cz/cematech 



   Centrální mazání, mazací technika 

 

 

 

www.hennlich.cz/cematech 

Aplikace 



   Řešení prašnosti provozů 

 

 

 

 

     
   Odborné poradenství a technické konzultace 
 

    Odborné prezentace 

    Návrhy technických řešení 

   Dodávky vč. technické dokumentace 
www.hennlich.cz/engineering 

Mlžná děla 

Plnící hubice Odsávání a filtrace 

Energetické řetězy 



www.hennlich.cz/engineering 

   Řešení prašnosti provozů 

 

 

 

 



   Profesionální těsnicí prvky 

 

 

 

 

 
Hydraulická a 

pneumatická 

těsnění  

Ucpávkové 

těsnicí šňůry  

HENNLICH 

servisní centrum    

O-kroužky 

Statická těsnění 

Rotační těsnění 

www.hennlich.cz/tesneni 



   Profesionální těsnicí prvky 

 

 

 

 

 

Výroba speciálních 

tvarových dílů 
Montážní a měřicí 

pomůcky 

  Laboratorní vybavení pro analýzu těsnění a měření vyrobených dílů 

 
    Rozsáhlé skladové zásoby s možností  dodávky katalogových prvků  

 
     Expresní výroba těsnících prvků nestandardních rozměrů 

 

 
 

     
   Odborné poradenství a technické konzultace 
      
      Technická školení 
 
     
       
      11 autorizovaných distributorů v ČR 
 
 

www.hennlich.cz/tesneni 



   Pružiny 

 

 

 

 

 

Nástrojové pružiny  

www.hennlich.cz/pruziny 

Talířové pružiny  Tažné pružiny  

Tlačné pružiny  

Zkrutné pružiny  



Kapilární rohože 

  Luxusní vytápění a chlazení budov 

www.hennlich.cz/g-term 

       Chillery       Fan-coily 

  Zásobníky   Výměníky Rozdělovače 

Tepelná čerpadla 



   Komplexní montáže na klíč 

 

 Projekční a konzultantská činnost 

 

 Profesionální servis 

  Špičková řešení od zkušeného dodavatele 

 

 

 

 

 

 

   Pro rekonstrukci i novou výstavbu 

 

 Pro rodinné domy i admin. buduvy 

 

www.hennlich.cz/g-term 



 Rychlá a profesionální technická podpora 

 
 Standardy skladem, řešení na míru rychle 

Trubkové 

výměníky tepla 
Deskové výměníky tepla 

(pájené i montované) 

Vzduchové chladiče 

olejů a motorů 

www.hennlich.cz/energy 

     Chladiče, akumulátory, výměníky 

Hydraulické akumulátory 

DIVIZE 



 

Unikátní systém rekuperace energie obsažené ve 

spalinách průmyslových kotlů a pecí 
 

 

 

Kompaktní ORC jednotka o výkonu 50 kWe pro 

efektivní využití odpadního tepla od 105 °C 
 

 

Malá mobilní bioplynová stanice na principu  

sucho-mokré fermentace o výkonech 15 až 100 kWe 

ZERO FUEL GEN® 50 kW ECO-mizer® 

Využití obnovitelných zdrojů energie 

www.hennlich.cz/energy 

     Šetřete peníze a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

Využití odpadního tepla 

AlphaFERM® 

R&D 

DIVIZE 

R&D 



www.hennlich.cz/dulni hydraulika 

     Systémy pro doly 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komplexní hydraulické & 

elektrohydraulické  

systémy pro doly 



Tepelná čerpadla  
v podnikové energetice 
Administrativní budova HIT (Rakousko) 

Administrativní budova Lincoln (Nemecko) 

Průmyslový areál Hydac 

Průmyslová eloxovací linka REMERX 

Tepelné čerpadlo Rybenor 
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