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Флуидекс АД,  
Официален дистрибутор на хидравличните технологии 
на Паркър Ханифин за България, взе участие в 
Международния Технически Панаир „Пловдив 2014“

На юбилейното 70-то издание на Международния тех-
нически панаир в Пловдив „Флуидекс” АД представи 
високотехнологичната продуктова гама и решения, 
разработени и внедрени от водещата фирма в областта 
на хидравличните технологии Parker Hannifin.

Parker Hannifin е световен лидер в областта на зад-
вижването и управлението на процеси във всички 
индустриални приложения. Създаден преди почти 100 
години, американският производител разработва и 
предлага прецизни ноу-хау инженерингови решения 
за самолетостроенето и космонавтиката, енергетиката, 
тежката индустрия, мобилните машини и техника, фар-
мацефтичните производства, производствата на храни 
и напитки, и т.н.

На щанда на „Флуидекс” АД в палата 13,

посетителите бяха впечатлени от продуктите и реше-
нията на Паркър за  приложение в стационарни и мо-

билни хидравлични инсталации, които гарантират дълг 
живот, надеждност и безотказна и ефективна експло-
атация на системата, дори и при най-тежките работни 
условия.

Освен висококачествени хидравлични компоненти, 
„Флуидекс”АД предлага и осигурява редица решения и 
услуги за нуждите на своите индустриални клиенти.

Голям интерес сред гостите на изложението предизви-
каха специалните предложения на компанията, които 
бяха анонсирани на техническия панаир. Повече ин-
формация за тях може да видите в раздел „ПРОМОЦИИ” 
на сайта на фирма „Флуидекс” АД - http://www.fluidexx.
bg/.Посетителите на Есенния панир разгледаха демон-
стрaционен филтриращ агрегат 10 MFP с дебит до 38 l/
min, който беше окомплектован с детектор за твърди 
частици iCount PD, с възможност за връзка към ком-
пютър и мониторинг система System 20 за следене на 



 
 

 

   
ЗА ДА Е НАДЕЖДНА ВАШАТА ХИДРАВЛИКА, НИЕ СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА  

МНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ, ОПИТА И ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ!  

 
А ВИЕ, НА КОГО СЕ ДОВЕРЯВАТЕ? 

  
   За контакти: 
         Търговско предсавителство на Паркър за България
         Гр. София 1301, ул Позитано №9, бл 1, вх, Б, офис №3. 
         Инж. Даниел Кузманов  
         Тел и факс : +359 2 980 13 44  
         E-mail: daniel.kouzmanov@parker.com;  
         www.parker.com 
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температурата, налягането и дебита на масло в хидра-
вличната система.

На тазгодишното изложение можеше да се види също 
така и машина за запресоване на хидравлични маркучи 
и фитинги на Parker- Karry Krimp 1.

Специален фокус се постави върху индустриалните 
хидравличи елемени - хидравлични помпи, мотори, 
клапани, акумулатори, цилиндри и т.н. Посетителите 
видяха изложени различни видове бързи връзки, хи-
дравлични филтри, тръбна арматура, както и специал-

ни уреди за мониторинг и диагностика на хидравлични 
масла.

За контакти:

„Флуидекс” АД

София 1532, ул. Околовръстен път 454

тел.: 02/ 97 67 200р факс: 02/ 97 67 111

e-mail: office@fluidexx.bg

www.fluidexx.bg

Търговското предсавителство на Паркър за 
България

Гр. София 1301, ул Позитано №9, бл 1, вх, Б, ет 2, офис №3.

Тел и факс : +359 2 980 13 44

е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com; parker.bulgaria@
parker.com

www.parker.com


