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TERMÉKEK
1. Csatlakozók

•Rozsdamentes, horganyzott, réz, 6Mo anyagminőségekben is

•Metrikus és Colos méretekben

•Menetfajták: NPT, BSPT kúpos, BSPP párhuzamos, műbizonylattal

2. Saválló és horganyzott acélcsövek

•Metrikus és Colos méretekben,  3.1-es műbizonylattal

3. Szerelvények

•Gömbcsapok •Tűszelepek •Visszacsapó szelepek megfelelő szűrővel

•Biztonsági és lefúvató szelepek •Finomszabályzó szelepek

•2, 3 és 5 járatú szelepek •Veriflo nyomáscsökkentők és áramlásszabályzók

•Mintavételi tartályok •Gyorscsatlakozók •Szerelési szerszámok, csőrögzítő elemek

4. Hidraulika és Pneumatika termékcsoport

•Tömlők •Pushlok tömlők •Fittingek •Ipari gyorscsatlakozók

•Munkahengerek •Szenzorok •Szelepek, szelepszigetek •Akkumulátorok

•Szivattyúk •Hidromotorok •Vezérlő elektronikák •Szűrők •Mérőműszerek

5. PARTEK PFA és PTFE teflon termékcsoport

•Csatlakozók  •Gömbcsapok •Szelepek •Nyomásszabályozók

•Áramlásmérők •Manométerek •Szórópisztolyok •Tömlők •Teflon termékek

6. Szűréstechnika

•Szűrőgyertyák, -betétek 0,03 μm-800 •Szűrő házak

Instrumentation Hydraulics



•Szaktanácsadás, specifikáció

•Telephelyi felmérés, tervezés, kiépítés, kivitelezés

•HOSE Doctor

•24 órás műszaki ügyelet

•Műszaki és gyártási oktatás

•Szerelt hidraulika tömlők gyártása

Egyedi hidraulika tömlő gyártás műszaki tanácsadással, csomagolva, PTS címkével 

telephelyünkön, MSZ EN ISO 18751-es előírás szerint:

1. HIDRAULIKA TÖMLŐ VÁLASZTÁS több mint 30 fajtából

2. EGYEDI MÉRETRE VÁGÁS

3. CSATLAKOZÓ VÁLASZTÁS több száz csatlakozó közül egyedi hidraulika tömlőjéhez igazítva

4. ROPPANTÁS

5. PTS/Parker Tracking System=Egyedi hidraulika tömlő címke készítés tartós címkére nyomtatva,  

hidraulika tömlőre ragasztva, webalapú rendszerben regisztráltan

6. CSOMAGOLÁS: Clean Seal technológia alkalmazása,

a tisztaság és védelem érdekében
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SZOLGÁLTATÁSOK



1996. szeptember 1-én alakultunk gázturbina üzemű erőművek telepítési munkálatainak 

kivitelezésére.

1998 óta a Parker Hannifin Co. Tanúsított Disztribútoraként műszerezési szerelvényeket, 

berendezéseket igényekhez mérten biztosítunk kiváló műszaki színvonalon.

Petrolkémiai és vegyipari műszerezéshez szükséges csővezetéki csatlakozók és precíziós szelepek, 

szerelvények, irányítástechnikai berendezések forgalmazásával foglalkozunk a gáz- és olajipar, 

vegyipar, erőművek, irányítástechnika, finomkémia, élelmiszeripar, laboratóriumok, különböző ipari 

technológiák területén.

2015. június 19-én megnyílt a kecskeméti Parker Store: helyben biztosítjuk a kiváló minőségű Parker 

termékek és szolgáltatások azonnali elérését.

2018.: Parker Premier Disztribútorok lettünk

2019.: Saját belső vállalatirányítási rendszerünk elindult

2020.: Továbbfejlesztettük saját Parker tömlőgyártó és készletező programunkat

2020.: Megépült külső tárgyaló épületünk

Sokéves tapasztalaton alapuló mérnöki tudásunk biztosíték.
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