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Primul ajutor
în domeniul
echipamentelor pneumatice
De la compresor la echipmentul
pneumatic, Parker poate furniza
produse pneumatice performante
de înaltă calitate, adecvate pentru
aproape orice tip de aplicaţii. Pentru
întreţinere, reparaţii şi în special
revizii, dispunem de o gamă vastă
de produse care sunt gata să fie
expediate în magazinele Parker
din întreaga lume.
În acest catalog veţi găsi o selecţie
de produse menite să reducă timpii
dvs. de inactivitate şi să mărească
profitabilitatea şi performanţele
echipamentelor dvs., să uşureze
instalarea şi să asigure livrarea din
stocurile ParkerStore.

La nivel local şi la nivel mondial, profesioniştii din magazinele
ParkerStore satisfac nevoia imediată de productivitate a clienţilor,
oferindu-le cea mai mare gamă de produse sau servicii.			

Primul ajutor în domeniul
echipamentelor pneumatice…
Supape de
siguranţă

Sistem de preparare
a aerului

Supapele de siguranţă
protejează oamenii, bunurile
echipamentele dvs. împotriva
conductelor de aer sparte.

Sistem de preparare a aerului
compact,modular. pentru
aplicaţiile industriale.

Tuburi şi spirale pt.
pneumatică

Pistoale pt. aer
comprimat

Cea mai mare selecţie de tuburi
din nailon şi poliuretan include
tuburi cu protecţie antiscântei,
antistatice şi cu spirale, multiple şi
duble pentru lucrul în condiţii de
curăţenie şi siguranţă cu sculele
pneumatice.

Pistoale pt. aer comprimat
din plastic şi aluminiu cu
duze diferite pentru aplicaţii
diferite.

Fitinguri cu cuplare
rapidă

Supape cu bilă

Montaţi fitingurile cu cuplare
rapidă pentru toate aplicaţiile
pneumatice de până la 20
de bari.

Sistem ultrauşor de
pregătire a aerului
Sistem de preparare a aerului
ultrauşor cu „nanolubrifiere”,
ideal pentru sculele
pneumatice.

Gamă completă de supape
cu bilă pentru aplicaţii
pneumatice cu garnitură de
etanşare optimă şi rezistenţă
excelentă.

Cuplaje rapide
De la cuplajul rapid operabil
cu o singură mână, diametru
2,5-19, cu presiuni de până
la 35 de bari, la cuplaje de
siguranţă cu autoventilare.

…acolo şi atunci când aveţi nevoie!

Inspecţii scurgeri de aer

Supapă
cu bilă

Cuplă rapidă

Cuplă rapidă

Supape de
siguranţă

Supapă
cu bilă
Unitate de
preparare
a aerului

Supapă de
siguranţă şi
tub spiralat

Unitate de preparare
a aerului
Poate să includă filtru/
regulator, manometru,
ungător

Supapă
cu bilă

Supapă cu bilă
Colector
condens
cu drenă

Unitate de
preparare a
aerului

Conectare
rapidă
Cuplor

Colector condens cu drenă
Colector condens
cu drenă
Poate fi manual sau
automat

Unitate de preparare
a aerului
Poate să includă filtru/
regulator, manometru, ungător

Scule pneumatice
Pot fi maşini de găurit, polizoare,
maşini de frezat
Pistoale cu aer comprimat etc.
Tuburi din
nailon

Generator
de vacuum

Supapă
cu bilă
Supape
Ar putea fi
acţionate cu
manetă, buton sau
pedală
Instalaţie de vacuum
Cuprinde pompe sau
generatoare şi ventuze

Supape
Pot fi unităţi separate
sau unitate de colectare
montată sau în panou
Motor
pneumatic

Supape ISO

Cuplă rapidă
Racorduri cu funcţii
integrate
Regulatoare de debit, supape
de evacuare rapidă, supape
de reţinere şi amortizoare de
zgomot

Cilindri
Cu acţionare simplă sau
dublă, cu sau fără tijă, cu toate
accesoriile
Cilindru fără tijă
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