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O FIRMIE

Grupa Technologiczna HARTING oferuje całościowe rozwiązania
systemowe z zakresu przemysłowych złączy elektrycznych, elektro
nicznych i optoelektronicznych, techniki transmisyjnej i sieciowej,
mechatroniki, systemów zarządzania produkcją. Znajdują one zastosowanie w takich gałęziach przemysłu, jak przemysł elektromaszynowy, transportowy, automatyka, energetyka, transmisja danych
oraz urządzenia medyczne. HARTING specjalizuje się ponadto w pro
dukcji elektromagnetycznych komponentów dla przemysłu samo
chodowego oraz produkcją i projektowaniem płyt magistralowych
(backplanes), wielowarstwowych płyt do obwodów drukowanych.
Celem naszej działalności jest profesjonalna i kompleksowa obsługa
klientów. Koncentrujemy się na doradztwie technicznym i sprzedaży
w zakresie technik łączeniowych – systemów oraz usług związanych z elektrycznymi i elektronicznymi przemysłowymi złączami
wtykowymi oraz elementami automatyki (switche, okablowanie,
złącza, R
 J45, M
 12).

 Złącza PushPull – zasilające, sygnałowe (RJ45, USB, światłowodowe), różne wykonania: wersje metalowe i z tworzywa, kątowe,
proste, przepustowe, adaptery PCB
 Współosiowy system złączy Mini Coax – złącza wtykowe Mini
Coax wciskowe i do montażu powierzchniowego oraz na kabel
 Złącza metryczne – złącza wtykowe metryczne o rastrze 2,0 i 2,5 mm
 Tworzenie rozwiązań pod wymagania aplikacji – szeroki zakres
usług obejmujący współpracę od przygotowania specyfikacji po
produkcję. Oferujemy rozwiązania systemowe zdefiniowane według
potrzeb klienta i pod zapotrzebowanie konkretnego projektu.

PRODUKTY

 Złącza D-SUB – standardowe, o zwiększonej gęstości, wersje IP67,
z filtrem, różnostykowe, przyłącza lutowane, zaciskane, do kabli
płaskich, SMC
 Złącza DIN 41 612 – sygnałowe, prądowe oraz mieszane, przyłącza lutowane, zaciskane, klatkowe, wciskowe, do kabli płaskich,
SMC, THT
 Złącza SEK – szerokie portfolio złączy dla rozwiązań PCB-przewód
 Złącza har-flex – miniaturowe złącza najwyższej jakości o rastrze
1,27 mm do łączenia PCB-PCB, różne wykonania: wersje kątowe,
proste, niskie, wysokie (w zakresie 1,75 mm – 9,05 mm)
 Złącza har-flexicon – szerokie portfolio złączy do łączenia
PCB-przewód, rastry: 1,27; 2,54; 3,50; 3,81; 5,00; 5,08; różne
wykonania: kątowe, proste; łączenie: IDC, sprężynowe, śrubowe,
wciskane; montaż SMD
 Złącza okrągłe – R23, M8, M12 kodowanie: a, b, d, x, różne wykonania: proste, kątowe, przepustowe, adaptery PCB, patche kablowe

USŁUGI

 Doradztwo techniczne, szkolenia, konsultacje
 Wsparcie online: elektroniczny katalog na stronie www.HARTING.pl,
platforma sprzedaży i obsługi eShop na www.eShop.HARTING.pl
 Dostarczanie rozwiązań wg indywidualnych potrzeb aplikacyjnych.
https://pl.linkedin.com/company/harting-polska

www.harting.elektronikab2b.pl
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