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Ordholdenhed og godt

købmandsskab har været

nøgleord for A/S Gunnar

Haagensen lige siden

grundlæggelsen af 

virksomheden i Letland i

1921.

Allerede i tyverne drev

Gunnar Haagensen

udstrakt handel fra 

virksomheden i Riga, men

med etableringen af 

A/S Gunnar Haagensen i

Danmark i fyrrene kom

virksomheden i de faste

rammer, der nu har 

præget virksomheden i

tre generationer.

Takket være en sikker

sans for at kombinere

den gode handel med en

stabil udvikling, har 

virksomheden gennem

årene været i stand til at

følge med tidens krav og

fremstår i dag som et

moderne, dynamisk firma

med engagerede og

kompetente medarbejde-

re.

Det nuværende firmado-

micil blev indviet i 1985

og udvidet i 1990 til de

nuværende 1200 kvm.,

der rummer direktion,

administration og lager.

A/S Gunnar Haagensen er

specialister i tætninger

samt andre tekniske

artikler og leverer til en

meget stor del af

maskin-, hydraulik- og

procesindustrien.

Takket være den store

lagerkapacitet, hvor der

rådes over knap 21.000

varenumre, er firmaet i

stand til at levere de

fleste ordrer fra dag til

dag.

Firmaet er i tæt kontakt

med markedet og udvi-

der løbende sortimentet.

Grundholdningen i dag

er den samme, som da

Gunnar Haagensen satte

kursen for mange år

siden: Kunden er i focus,

og A/S Gunnar

Haagensen går langt for

at skaffe den rigtige vare

til den rette tid og pris.

Ever since the foundation

of the company in Latvia

in 1921, honesty and

good salesmanship have

always been keywords

for A/S Gunnar

Haagensen.

Already in the twenties

Gunnar Haagensen drew

widespread activity from

the company in Riga, but

with the establishment of

A/S Gunnar Haagensen in

Denmark in the nineteen

forties, the company

developed the concept

which has made its mark

on it for three genera-

tions.

A healthy instinct to 

combine good trade with

a stable development,

has enabled the company

to meet the demands of

time and to present itself

today as a modern, 

dynamic supplier with a

devoted and competent

staff. 

The present premises of

the company were inau-

gurated in 1985 and

expanded in 1990 to the

present 1.200 square

metres, housing manage-

ment, administration and

warehouse.

A/S Gunnar Haagensen is

specializing in gaskets

and numerous technical

articles and supplies to a

large percentage of the

machine, hydraulic, and

process industry.

En sikker samarbejdspartner Your reliable partner



Due to the large storage

capacity where we stock

almost 21.000 item 

numbers, we are able to

supply most orders, on a

day to day basis.

The company keeps in

close contact with the

market and keeps a 

continuos renewal 

programme running. 

The basic principle is 

still the same as when

Gunnar Haagensen set

the course many years

ago: The customer is the 

main target for our 

activities, and A/S Gunnar

Haagensen will go a long

way to get the right item

at the right time and at

the right price.

Tørtkørende gastætninger

Høj-temperatur tætninger

lede tætninger og 
mer, tilpasset efter opgave



Metal O-ringe
Kobberringe
Fiberskiver
PTFE-tætningsringe med stålfjedre
Låseringe (sort/rustfri)
Spændstifter (sort/rustfri)
Gaffelhoveder
Vinkelled (plast og metal)
Koenig Expanders for lukning af boringer
Tallerkenfjedre
Hydrauliktætninger
Polyuretanmanchetter
Olietætningsringe
O-ringe og O-ring snor
PTFE O-ringe
PTFE indkapslede O-ringe
Lejebeskyttende tætninger (Bearing Gard II®)
Backup-ringe
Gammaringe
V-R tætninger
Gummiprofiler
Bonded Seals
V-ringe
Støtteringe
Radiale læbetætninger
Drejeled
Flettede pakninger
Skraberinge
Styreringe
Spændbøsninger
Passkiver
Støtteskiver
Akselbøsninger
Sortimenter
Kundespecificerede gummidele
Kundespecificerede PTFE dele
Flowserve mekaniske akseltætninger
Flowserve Flow Solutions Division
Tidligere kendt som:
Borg Warner Mechanical Seals
BW/IP Seals
Pacific Wietz Seals
Durametallic Seals
Pac-Seal





Omfattende lager af V-

ringe og Gammaringe.

VR Radial

Læbetætninger.

Specialtætninger uden

spiralfjeder, men med en

forspændt membran. 

Optimal tætningsprofil,

meget ringe friktion. Kan

fremstilles i mange gum-

mityper. Ingen ridser på

akslen. Hærdning af aks-

len ikke nødvendig. Rota-

tionshastighed op til 40

m/s, tryk op til 170 bar. 

Tætningen har meget

lang levetid.

Kobberringe DIN 7603 og fiberskiver

Gammaringe, v-ringe og 
VR tætninger

www.haagensen-as.dk



Enkelt- og dobbeltvirken-

de Hydrauliktætninger

Avanceret lejebeskyttel-

sesteknologi beskytter

lejerne effektivt mod

urenheder og øger syste-

mets fejlfri driftstid.

Egenskaber / Fordele

Beskytter lejesmøremidlet

mod udefra kommende

forurening.

Enkeltvirkende

Hydrauliktætninger, U-

manchetter, Skraberinge,

Føringsbånd og

Føringsringe samt

Bonded Seals.

Reducerer tab af dyre 

lejesmøremidler.

Reducerer slitage på 

aksler.

Leveres i metriske og

tommemål.

Forskellige konstruk-

tionsformer passer 

til de fleste anvendel-

ser.

PTFE dele efter tegning.

Hydraulik tætninger Bearing Gard II®

PTFE dele



Transporterer De væske

med problemer, eller bru-

ger De drejeled?

Problemerne kan man

undvære, men ikke dreje-

ledene. De muliggør en 

økonomisk og sikker væs-

ketransport.

Vi er specialister i frem-

stilling og udvikling af

drejeled. Udover vort

standardprogram tilbyder

vi drejeled iflg. vore kun-

ders specifikationer. Vort

omfattende lager gør det 

muligt at tilbyde hurtig

service. Størrelser fra 1/8”

til 60”, tryk fra vakuum

til 5000 bar.

Forlang vort katalog og

find ud af, hvordan 

drejeled kan hjælpe 

Dem til løsning af Deres

problemer.

Drejeled

www.haagensen-as.dk



Omfattende lager af 

O-ringe, Quadringe® og

backupringe i mange

udførelser og materialer.

Omfattende lager af 

Olietætningsringe i.h.t.

bl.a. DIN-3760.

PTFE Tætninger og

Metaltætninger til løs-

ning af komplicerede

tætningsopgaver.

O-ringe og Olietætningsringe

PTFE-tætninger og metaltætningsringe



Kundespecificerede

gummiemner og gummi-

profiler efter opgave

Gummi-emner



Stort udvalg af

Vibrationsdæmpere.

Stort udvalg af Låseringe

(sort og rustfri), Passkiver

samt Støtteskiver.

Stort udvalg af 

Spændstifter (sort og

rustfri), Spændbøsninger 

samt Tallerkenfjedre.

Låseringe, pas- og støtteskiver Spændstifter og tallerkenfjedre

Vibrationsdæmpere



O-ring snor i flere 

kvaliteter lagerføres.

Flettet
paksnor

Gummi-
profiler

O-ring snor og måleinstrumenter 



Bredt udvalg af sortimen-

ter:

O-ringe

Låseringe (sort/rustfri)

Spændstifter (sort/rustfri)

Bonded Seals

Kobberringe

Fiberringe

Sortimenter

www.haagensen-as.dk
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Koenig Expanders
Koenig Expanders.

Til hurtig og effektiv

lukning  af boringer.

Koenig-Expander lukke-

propper har i årtier stået

som synonym for sikker

og pris-rigtig lukning af

fabrikationsbetingede

hjælpeboringer inden for

fluidteknikken. De hidti-

dige typer i serierne MB,

HK og Sidex-SK lever op

til de stadig voksende

krav inden for højtrykshy-

draulikken (arbejdstryk

på indtil 500 bar). I et

kvart århundrede har

Koenig-Expandere stået

deres prøve til utallige

formål inden for den

industrielle hydraulik,

automobilindustrien

(ABS-bremsesystemer,

kontrolsystemer for hjul-

ophæng, brændstofind-

sprøjtning etc.) samt i

hydrauliske forsyningsnet

inden for flyindustrien.



Befæstelsesanordninger,

vinkelled samt gaffel-

hoveder.

Befæstelsesanordninger og
selvlåsende not-møtrikker

www.haagensen-as.dk



Metal O-ringe
Kobberringe
Fiberskiver
PTFE-tætningsringe med stålfjedre
Låseringe (sort/rustfri)
Spændstifter (sort/rustfri)
Gaffelhoveder
Vinkelled (plast og metal)
Koenig Expanders for lukning af boringer
Tallerkenfjedre
Hydrauliktætninger
Polyuretanmanchetter
Olietætningsringe
O-ringe og O-ring snor
PTFE O-ringe
PTFE indkapslede O-ringe
Lejebeskyttende tætninger (Bearing Gard II®)
Backup-ringe
Gammaringe
V-R tætninger
Gummiprofiler
Bonded Seals
V-ringe
Støtteringe
Radiale læbetætninger
Drejeled
Flettede pakninger
Skraberinge
Styreringe
Spændbøsninger
Passkiver
Støtteskiver
Akselbøsninger
Sortimenter
Kundespecificerede gummidele
Kundespecificerede PTFE dele
Flowserve mekaniske akseltætninger
Flowserve Flow Solutions Division
Tidligere kendt som:
Borg Warner Mechanical Seals
BW/IP Seals
Pacific Wietz Seals
Durametallic Seals
Pac-Seal

Flowserve mekaniske akseltætninger
A/S Gunnar Haagensen er

et led i Flowserve Flow

Solutions Division’s

verdensomspændende

netværk af forhandlere

og servicecentre.

Flowserve Flow Solutions

Division er en af verdens

førende leverandører 

af mekaniske akseltæt-

ninger lige fra enkle

basistætninger til de

mest krævende og

teknisk sofistikerede

komplette tætnings-

arrangementer.

Tætningsvæske systemer

Chemiepac

Flowserve Flow Solutions Division

Tidligere kendt som:

Borg Warner Mechanical Seals

BW/IP Seals

Pacific Wietz Seals

Durametallic Seals

Pac-seal

Europac Mixerpac



Due to the large storage

capacity where we stock

almost 21.000 item 

numbers, we are able to

supply most orders, on a

day to day basis.

The company keeps in

close contact with the

market and keeps a 

continuos renewal 

programme running. 

The basic principle is 

still the same as when

Gunnar Haagensen set

the course many years

ago: The customer is the 

main target for our 

activities, and A/S Gunnar

Haagensen will go a long

way to get the right item

at the right time and at

the right price.

Patrontætninger

Tørtkørende gastætninger

Høj-temperatur tætninger

Specialfremstillede tætninger og 
tætningssystemer, tilpasset efter opgave



Tandem tætninger

Højtryk-højhastighedstætninger

Dampturbine tætninger

Svejsede bælgtætninger



Hejrevang 6 • DK-3450 Allerød
Tel.: +45 48 17 65 00 • Fax: +45 48 17 17 37
E-mail: gunnar@haagensen-as.dk • www.haagensen-as.dk w
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A/S GUNNAR HAAGENSEN
ARTIKLER FOR MASKIN-, HYDRAULIK- OG PROCESINDUSTRIEN




