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Kwartalnik wydawany przez Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.

Nowe elektrozawory Parkera odporne na działanie chemikaliów
i agresywnych cieczy, zapewniają niezawodną pracę w trudnych
warunkach, w tym w atmosferach wybuchowych
Wytrzymałe elektrozawory ze stali nierdzewnej serii 221G z atestem ATEX to oszczędne
rozwiązanie dla przemysłu olejowego i gazowego, przetwórstwa spożywczego i innych
zastosowań, gdzie występują agresywne płyny, chemikalia i gazy.
Europejski dział sterowania przepływem cieczy firmy Parker Hannifin wprowadził na rynek nowe elektrozawory ze stali nierdzewnej. Seria 221G oferuje bezkonkurencyjną odporność korozyjną i wytrzymałość
na działanie agresywnych chemikaliów. Wykonanie
ATEX umożliwia pracę w atmosferach wybuchowych.
Konstrukcja oparta jest na wytrzymałej wysokogatunkowej stali nierdzewnej 316L z uszczelnieniem
fluoroelastomerowym (FKM) zapewniającym odporność na działanie agresywnych płynów i chemikaliów.
Seria 221G łączy długi okres eksploatacji i mniejsze
wymagania w zakresie obsługi technicznej w najtrudniejszych warunkach roboczych. Do typowych zastosowań należą przemysł petrochemiczny oleju i gazu,
przetwórstwo spożywcze oraz branża farmaceutyczna.
Przy wysokim natężeniu przepływu do 170 l/min.
nowe zawory wymagają mniej przestrzeni montażowej, a koszty zostały obniżone o ok. 10%. Zawory serii

221G bazują na sprawdzonej technologii rozwijanej
przez ponad 40 lat – zastosowanej także w popularnej
pokrewnej serii wykonanej z mosiądzu.
Modułowa konstrukcja zaworów umożliwia montaż
wielu cewek, w tym cewek posiadających atesty ATEX,
IP67 i UL/VDE. Dzięki takim cechom zawory są idealnym rozwiązaniem tam, gdzie stosuje się środki czystości, np. instalacje w myjniach samochodowych, pralniach przemysłowych i przetwórstwie spożywczym.
Seria 221G ze stali nierdzewnej jest dostępna w wykonaniu dwudrożnym w układzie normalnie zamkniętym przy średnicach portów od 3/8 cala do 1 cala.
Valéry Blanchet, kierownik produktu w europejskim dziale sterowania przepływem cieczy mówi:
– Nowa wersja ze stali nierdzewnej czyni serię 221G
wyjątkowo trwałą tam, gdzie stosowane są agresywne
środki czyszczące, w szczególności w instalacjach wymagającego gruntowanego mycia. Produkty te zapewniają

także długi okres niezawodnej eksploatacji w strefach
wybuchowych ATEX.
Europejski dział technologii sterowania przepływem
cieczy firmy Parker Hannifin jest światowym liderem
w branży elektrozaworów do sterowania ruchem oraz
regulacji przepływu i ciśnienia.
Więcej informacji o produktach z tego zakresu
na stronie: www.parker.com/fcde

Technologia Parker E-Steering zwiększa wydajność wspomagania
układu kierowniczego pojazdów użytkowych
Oferta obejmuje kompletny,
prosty w montażu układ z gotową
do podłączenia instalacją elektryczną
Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie napędów i techniki sterowania, oferuje kompletne rozwiązania elektrohydraulicznych systemów wspomagania
układu kierowniczego E-Steering do zastosowania
w pojazdach użytkowych. Parker kieruje swoją ofertę
do producentów autobusów, autokarów i samochodów
ciężarowych, które mogą zostać wyposażone w kompletny, prosty w montażu układ zasilający wspomaganie z przygotowaną instalacją elektryczną, oparty na
zaawansowanej technologii pomp elektrohydraulicznych (EHP) firmy Parker.
Nowość systemu E-Steering opartego na EHP Parker
polega na zmianie zasady funkcjonowania w porównaniu do tradycyjnych systemów z napędem stałym
i pompą o zmiennej wydajności, podłączonej od wału
odbioru mocy w przedziale silnikowym. Układ EHP
składa się z silnika prądu przemiennego z magnesem
stałym (PMAC), sprzęgniętego bezpośrednio z pompą
hydrauliczną sterowaną przez wysokosprawny napęd.
Pozwala to na dopasowanie mocy potrzebnej do sterowania pojazdem do ilości energii potrzebnej w danej
chwili. Co istotne, układ można umieścić w pobliżu

układu kierowniczego z przodu pojazdu.
Korzyści dla klienta poszukującego inteligentnego sterowania w transporcie komercyjnym są liczne.
Przede wszystkim osiąga się większą sprawność, ponieważ pompa pracuje w trybie „na żądanie” (pompa
o zmiennym wydatku). To z kolei pomaga obniżyć ciśnienie robocze nawet o 20-30 bar. Dodatkowo poprawia się bezpieczeństwo dzięki usunięciu przewodów
hydraulicznych z przedziału silnikowego, zmniejszając
tym samym zagrożenie pożarowe.
Rozwiązania Parker E-Steering są także czystsze
i pomagają minimalizować nakłady na obsługę techniczną, ponieważ mniejsza liczba połączeń przewodów
hydraulicznych przekłada się na mniejsze problemy
z wyciekami oleju. Co więcej, konstruktorzy silników
docenią możliwość zmniejszenia rozmiarów silników
o spalaniu wewnętrznym przez dostosowanie wyma-

ganej mocy kierowniczej za pomocą energii elektrycznej zmagazynowanej w akumulatorze. Mniejszy silnik
oznacza lepszą oszczędność paliwa i obniża emisje, co
jest istotne w przypadku autobusów miejskich kursujących po trasach, gdzie przeważają strefy niskiej emisji.
Każdy wysokosprawny i cichy układ E-Steering jest
fabrycznie przygotowany do pracy z wymaganymi
parametrami ciśnienia, przepływu i daną charakterystyką napięciową. Napędy, silniki PMCA o niewielkiej
bezwładności i pompy hydrauliczne są do siebie dopasowane mechanicznie, co eliminuje potrzebę stosowania elementów przejściowych do połączenia. Parker
współpracuje z klientami w celu zmaksymalizowania
rentowności przez skrócenie czasu prac rozwojowych
i instalacyjnych.
Typowy zakres napięcia roboczego od 24 do 800 V
DC pozwala dostosować się do każdego zestawu akumulatorów, przy natężeniu przepływu do 300 l/min
i ciśnieniu do 300 bar. Wyższe wartości ciśnienia znamionowego są dostępne na zamówienie i przy zastosowaniu innej technologii pracy pompy.
Podsumowując, Parker E-Steering wspomaga pracę
konstruktorów pojazdów użytkowych poprzez spełnienie celów kluczowych dla tej branży: zmniejszanie
układów napędowych, poprawa bezpieczeństwa, redukcja hałasu, zwiększenie oszczędności paliwa i obniżenie emisji.

Firma Parker ma już 100 lat
W poniedziałek 13 marca br. podobnie jak wszystkie
oddziały firmy Parker na całym świecie świętowaliśmy
jubileusz 100 lat działalności firmy. To początek zaplanowanych na cały rok obchodów stulecia, wśród których
przewidziano szereg wydarzeń honorujących pracowników, klientów, udziałowców i społeczności związanych
z firmą Parker.
„Taka rocznica to wspaniała okazja do upamiętnienia
historii firmy i dokonań jej założycieli, a także oddania
hołdu ludziom, kulturze i wartościom, które ukształtowały
firmę Parker – taką, jaką znamy ją dzisiaj” – powiedział
w swoim przemówieniu Tom Williams, Prezes i CEO firmy. – „Zasługę za sukces należy przypisać przede wszystkim wybitnym członkom naszego zespołu, którzy będą siłą
napędową wzrostu firmy w przyszłości – w całym nadchodzącym stuleciu.”
Parker Appliance Company – producent pneumatycznych systemów hamulcowych i złączek, została

założona przez inżyniera-wizjonera Arthura L. Parkera
w 1917 r. W ciągu minionego stulecia firma uzyskała ponad 8000 patentów, uczestnicząc w wyznaczaniu tempa
innowacji technologicznych w licznych gałęziach przemysłu i lotnictwa. Wprowadzone przez Parkera rozwiązania wchodzą w skład niemal każdego zaprojektowanego przez człowieka urządzenia wykorzystującego ruch.
Dzięki wykorzystaniu technologii Parker, bolid Formuły
1 rozwija większe prędkości, pacjent odzyskuje komfort
widzenia dzięki wszczepieniu soczewki, a samolot szerokokadłubowy zużywa nieporównanie mniej paliwa podczas lotu transoceanicznego. Inwertery sieciowe Parker
umożliwiają oddawanie energii ze źródeł odnawialnych
do sieci przesyłowej, komponenty Parkera przyczyniają
się do uzyskania efektów specjalnych w hollywoodzkich superprodukcjach, a jachty w regatach żeglarskich
America’s Cup niemal „latają” nad wodą, dzięki zastosowaniu w nich rozwiązań z technologii lotniczych.

W tym ważnym dla naszej firmy momencie naszym
pracownikom, klientom i partnerom biznesowym dziękujemy za wieloletnią współpracę i liczymy na dalsze
owocne współdziałanie w kolejnych latach.
Zapraszamy do odwiedzenia specjalnej jubileuszowej
strony www.parker.com/centennial, gdzie można zapoznać się z interesującymi faktami z historii firmy oraz
informacjami na temat jej aktualnej działalności.

CLARCOR teraz częścią Grupy Filtracji Parkera
W dniu 1 marca br. zaledwie trzy miesiące od ogłoszenia porozumienia o połączeniu firm z dziedziny filtracji – Parker i CLARCOR – ta ostatnia oficjalnie stała
się częścią Parkera.
Firma CLARCOR z siedzibą we Franklin
(
Tennessee, USA), to zdywersyfikowany dostawca
i producent urządzeń do filtracji mobilnej, przemysłowej i środowiskowej, o obrotach około 1,4 mld
dolarów, zatrudniający 6000 pracowników na całym
świecie. CLARCOR dodaje do portfolio firmy Parker
szeroką gamę przemysłowych produktów do filtrowania powietrza i cieczy.

„Kombinacja Parkera i CLARCOR jest wysoce komplementarna i stanowi doskonałą okazję do połączenia
naszej siły na rynkach globalnych i producentów OEM
z silną obecnością firmy CLARCOR w USA i dużym odsetkiem powtarzalnej sprzedaży na rynku posprzedażowym” – powiedział Tom Williams, Prezes i CEO firmy
Parker Hannifin.
Akwizycja ta stawia firmę Parker Hannifin wśród
najlepszych na świecie firm zajmujących się technologią filtracji, a co najważniejsze, dostawcą najbardziej
kompleksowej oferty rozwiązań i usług z zakresu filtracji. Teraz nasi klienci mogą korzystać z jednego źródła

dostaw, aby zaspokoić swoje potrzeby związane z filtracją i uzyskać bezpośredni dostęp do całej platformy
technologicznej napędów i sterowań.
Nasze współdziałanie pomoże nam dążyć do osiągnięcia celów określonych w strategii Win, dzięki wykorzystaniu kilku korzystnych trendów wzrostu makroekonomicznego, w tym większego nacisku na czyste
powietrze i wodę, globalizację firm OEM i inicjatywy
mające na celu poprawę środowiska naturalnego.

Nowe przewody giętkie z systemem Push-Lok
Uproszczony i ujednolicony
asortyment doskonale
spełnia wymagania klientów
i potencjalnych zastosowań.
Parker Hannifin, wprowadził na rynek dedykowane
przewody giętkie z systemem Push-Lok®, które upraszczają dobór odpowiedniego produktu do określonego
zastosowania. W odpowiedzi na wszystkie bieżące potrzeby, przy ulepszonej funkcjonalności, asortyment
nowych przewodów eliminuje problem dublowania
produktów. Oferta obejmuje teraz przewody odporne
na wysoką temperaturę z systemem Push-Lok ze złączkami wymagającymi mniejszej siły podczas wkładania.

Przewody i złącza z systemem Push-Lok są uznane
na całym świecie i oferują szeroki wybór złączy zgodny
z normami DIN, BSP, SAE, JIC i ORFS w odniesieniu
do modeli wykonanych ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i mosiądzu.
System Parker Push-Lok obejmuje dziewięć typów
przewodów, które mogą być wykorzystane w większej
liczbie zastosowań na różnych rynkach. W wyniku
wielu lat prac rozwojowych firma Parker oferuje dziś
zestaw różnych rozwiązań konstrukcyjnych, obejmujący sześć przewodów gumowych, trzy termoplastyczne
i jeden hybrydowy. Ponadto oznakowanie w sześciu kolorach pozwala na prostą identyfikację różnych cieczy.
Montaż przewodów trwa kilka sekund, co obniża
koszty i skraca czas produkcji. Unikalne uszczelnienie
w złączach Push-Lok zapewnia niezawodność, trwa-

łość i szczelność w czasie eksploatacji – przy współczynniku projektowym równym cztery. Dzięki zróżnicowanym możliwościom konfiguracji przewodów
giętkich i złączek wykonanych ze stali ocynkowanej,
stali nierdzewnej i mosiądzu oraz globalnej dostępności tych produktów, Parker może świadczyć wsparcie
na wielu różnych rynkach całego świata.

Klucz do sukcesu klienta – nowe przewody
giętkie i system klasyfikacji ułatwiający
dokonanie doboru asortymentu

Wyszukiwarka
wkładów do filtrów
hydraulicznych

Parker chce przekazać swoim klientom klucz do sukcesu, oferując nowy
system prostej klasyfikacji przewodów giętkich z podziałem na
„Dobre – Lepsze – Najlepsze”.

Parker Hannifin wprowadził na rynek nowy trójstopniowy system klasyfikacji przewodów giętkich,
oparty na zasadzie „Dobry – Lepszy – Najlepszy”. Klasyfikacja ma za zadanie uprościć proces wyboru odpowiedniego przewodu zależnie od danego zastosowania.
Klasa „Dobry” obejmuje nowo opracowane przewody do pracy przy średnim ciśnieniu (BCH1 i BCH2)
w połączeniu ze złączkami z serii 16. Nowa seria złączek powstała w celu spełnienia wymagań międzynarodowych norm, a nawet uzyskania lepszych wyników
przy utrzymaniu konkurencyjnych cen. Klasa „Dobry”
obejmuje ponadto przewody SX35 i SX42 do pracy
pod wysokim ciśnieniem, w połączeniu ze złączkami
serii 73 i 77. Klasa „Dobry” została stworzona głównie
na potrzeby mniejszych i średnich producentów OEM
oraz dystrybutorów produktów Parker. Do typowych
zastosowań należą maszyny rolnicze i budowalne.
Klasa „Lepszy” obejmuje przewody hydrauliczne
dobrze znanych marek, jak Elite No-Skive do pracy
przy średnim ciśnieniu oraz Parkrimp® No-Skive do

pracy pod wysokim ciśnieniem. Ponieważ produkty
te przewyższają swoją charakterystyką obowiązujące
normy, są one preferowanym wyborem na bardzo wymagających rynkach konserwacji, napraw i remontów
oraz produkcji OEM.
Klasa „Najlepszy” obejmuje asortyment najnowocześniejszych przewodów GlobalCore, których charakterystyka przewyższa najnowszą normę ISO 18752 i zapewnia najbardziej wymagającym klientom doskonałe
właściwości użytkowe oraz oszczędności.
Jednym z czynników rozróżniających produkty z klasy „Najlepszy” od produktów z klas „Lepszy”
i „Dobry” jest promień gięcia zmniejszony o 50% i elastyczność (wytrzymałość na siłę gnącą) zwiększona
o 30%. Ciężar przewodu został zmniejszony o 20%,
natomiast średnica zewnętrzna o 25%. Ponadto temperatura pracy jest wyższa o 25%, a wytrzymałość na
przepływ pulsacyjny i okres eksploatacji zostały zwiększone niemal czterokrotnie w stosunku do produktów
z klas „Dobry” i „Lepszy”.

Dywizja Filtracji przygotowała dla Dystrybutorów
firmy Parker nowe narzędzie, jakim jest wyszukiwarka wkładów do filtrów hydraulicznych. Wyszukiwarkę
można w bardzo łatwy sposób zintegrować z każdą
przeglądarką używającą kodów HTML oraz javascript.
Wyszukiwarka pozwala w prosty i szybki sposób wyszukać wkłady po oznaczeniach producentów maszyn oraz po oznaczeniach producentów filtrów. Dostępna jest w polskiej wersji językowej. Zapraszamy
do zapoznania się z nową wyszukiwarką na stronie
www.parker.pl, a wszystkich chętnych Dystrybutorów,
którzy chcieliby również mieć wyszukiwarkę wkładów
na swoich stronach, prosimy o kontakt.

System wysokowydajnych połączeń kołnierzowych firmy Parker
ułatwia elastyczne projektowanie przy utrzymaniu niskich kosztów
Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie napędów i techniki sterowania, wprowadza na rynek system wysokowydajnych połączeń kołnierzowych pod
marką Parker HPF High Performance Flange System.
Jest on przeznaczony do stosowania w maszynach
i instalacjach przy ciśnieniu roboczym do 420 bar.
Oferta produktowa spełnia coraz większe wymagania,
w szczególności w zakresie budowy pras, wtryskarek
i mobilnych rozwiązań przemysłowych.
Nowy system kołnierzowy znacząco skraca czas
montażu i obniża jego koszty, ponieważ zastępuje
podatne na błędy i czasochłonne prace spawalnicze.
Ponadto system Parker HPF charakteryzuje się wyjątkowo dużą wytrzymałością na wysokie ciśnienie i wibracje. Jego wydajność potwierdza certyfikacja DGUV,
zgodnie z którą przebadano zastosowanie systemu
HPF w urządzeniach hydraulicznych we wtryskarkach
oraz prasach hydraulicznych i mechanicznych.
System kołnierzowy opiera się na połączeniach
kształtowych i uzupełnia sprawdzony asortyment produktów technologii złączy EO-2, EO2-FORM, EO-3
i F37 ze średnicami zewnętrznymi od 25 mm wzwyż.
W zastosowaniach przemysłowych system stanowi

idealną alternatywę dla złączy spawanych, narażonych na największe obciążenia. System HPF składa się
z kołnierza, wkładki HPF (z miejscem na O-ring lub
uszczelkę płaską), stalowej obsady i uszczelek gwarantujących gazoszczelność połączenia na obu portach
i końcach rury.
System jest przeznaczony do stosowania z rurami
stalowymi w rozmiarze od 25 mm do 150 mm przy
grubości ścianki do 20 mm. Powiązane elementy stalowe są przyjazne dla środowiska naturalnego, charak-

teryzują się bardzo dużą odpornością na korozję i nie
zawierają chromu sześciowartościowego Cr(VI).
Kołnierze są dostępne w rozmiarach od ¾” do 5”
zgodnie z normami ISO 6162-1, ISO 6162-2 i ISO 6164.
Kielichowanie rur ma kształt tulipana bez ostrych krawędzi. Równomierne obciążenie powierzchni na całym kołnierzu zapewnia bardzo dużą wytrzymałość na
uszkodzenia.
Proces formowania przebiega na maszynach Parflare, które zostały opracowane specjalnie dla tych
produktów i posiadają hydrauliczny układ ściskania
osiowego. Niemal wszystkie rozmiary rur mogą być
poddane obróbce przy użyciu tylko trzech przyrządów do rozszerzania rur. Dostosowanie nawet dużych
rur przebiega łatwo i przede wszystkim szybko dzięki
wbudowanemu ogranicznikowi, wzorowej ergonomii
konstrukcji i dużej wygodzie obsługi maszyn. Oprócz
szybkości procesu, technologia HPF pozwala pominąć
etap prób i czyszczenia rur, czyli czynności czasochłonnych i kosztownych, ale nieodłącznych w przypadku
tradycyjnego spawania.

Samochód pokazowy Automation Demo Truck firmy Parker Hannifin
kolejny raz odwiedza Polskę (8-19 maja 2017)
Mielec – Tarnów - Kraków – Warszawa - Gorzów Wlkp. – Toruń - Kwidzyn – Gdynia - Olsztyn

W maju br. po raz kolejny zawita do Polski samochód pokazowy Automation Demo Truck, prezentujący komponenty z zakresu automatyki Parkera. W ciągu dwóch tygodni między 8 a 19 maja br., podczas
planowanych pokazów w 9 miastach w całej Polsce
osoby zainteresowane będą mogły zwiedzić samochód i zapoznać się z najnowszą ofertą produktową
firmy Parker z zakresu pneumatyki, elektromechaniki,
z napędami o zmiennej prędkości, sterowaniem przepływem cieczy, miniaturowymi napędami przeznaczonymi do zastosowań w medycynie i analityce oraz
wieloma powiązanymi rozwiązaniami.
Koncepcja mobilnej przestrzeni wystawienniczej,
zakomponowanej w sposób bardzo podobny jak na
stoisku targowym to ukłon w stronę klientów, dla
których w dzisiejszym nowoczesnym, dynamicznym
świecie wyzwaniem staje się znalezienie czasu na odwiedzenie targów branżowych. Pokazy w pojeździe
demo podczas trasy objazdowej zapewniają doznania
targowe, dając jednocześnie możliwość skorzystania
z profesjonalnego doradztwa technicznego u siebie
na miejscu, oszczędzając klientom im cenny czas.
Eksponowane rozwiązania, począwszy od technologii
przygotowania powietrza aż do sterowania ruchem, są
prezentowane w nowatorski sposób za pomocą paneli
i stref interaktywnych.
Sam samochód wyposażony jest w bardzo nowoczesne rozwiązania. W skład systemu, który umożliwia rozłożenie pojazdu wchodzi m.in. pompa elektrohydrauliczna EHP nagrodzona medalem targów
Automaticon 2015. Przestrzeń wystawiennicza o powierzchni blisko 50 m2 jest uzyskiwana poprzez roz-

sunięcie zabudowy w obszerną i widną, dzięki przeszklonej ścianie, klimatyzowaną salę, w której można
bez problemu prowadzić szkolenia i prezentacje dla
kilkunastosobowej grupy osób. Pojazd wyposażony
jest w modularny system demonstracyjny, który można dostosować w zależności od potrzeb odbiorców.
Dodatkowo tablety oferują gościom wirtualną, inte-

raktywną prezentację produktów, poprzez wewnętrznie opracowaną aplikację, która jest również dostępna
online na stronie www.parker.com/auge/ontour. Centralną część wnętrza pojazdu zajmują podesty z modelami demonstracyjnymi. Ponieważ są one na kółkach,
więc w razie potrzeby łatwo je przesunąć, gdy zajdzie
potrzeba stworzenia mini salki konferencyjnej, w której prezentacje multimedialne mogą odbywać się także
na ekranie zamontowanym pomiędzy panelami wystawienniczymi.
Ubiegłoroczna jesienna sesja objazdowa, która
obejmowała pokazy w 5 miastach cieszyła się dużym
powodzeniem. W ciągu tygodnia samochód pokazowy Parkera odwiedziło blisko 300 osób. Części imprez
towarzyszyły także sesje seminaryjne.
Obecna, majowa trasa objazdowa poprowadzi przez
Mielec, Tarnów, Kraków do Warszawy. W kolejnym
tygodniu samochód odwiedzi Gorzów Wielkopolski,
Toruń, Kwidzyn, Gdynię i Olsztyn. Następnie, po zakończeniu trasy w Polsce, ciężarówka uda się na Litwę
i Łotwę, by odwiedzić tamtejszych klientów Parkera.
Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu automatyki zachęcamy do odwiedzenia samochodu pokazowego Parkera.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.
parker.com a także parker.com/trucktour-polska
oraz kontaktując się z przedstawicielami Parkera.
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