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Паркър Ханифин на  
Световно изложение  

Parker Hannifin, световният лидер в областта на техно-
логиите за задвижване и управление на процеси, ще 
вземе участие в 31то издание на Световно изложение 
за пътностроителни и минни машини, техническо 
оборудване и технологии Баума 2016. Изложението 
ще се проведе от 11 до 17 април 2016 г. в панаирния 
комплекс на град Мюнхен.
Заповядайте на щанда на Паркър Ханифин - Зала А5, 
Щанд 239!
 

За Паркър Ханифин
С годишен оборот от продажби от $ 13 млд щ.д., Пар-
кър Ханифин e световен диверсифициран производи-
тел и лидер в областта на технологиите, техническите 
решения и разработката на системи за задвижване и 
управление на процеси в индустрията. Паркър непре-
къснато създава, усъвършенства и внедрява модер-
ни прецизни инженерингови решения за различни 
приложения – от мобилната техника, всякакви ин-
дустриални приложения и се стигне до космическите 
технологии. С близо стогодишна история, компанията 
днес присъства директно в над 50 страни по света и 

има около 58 000 служители. За последните 58 години 
Паркър постоянно увеличава изплащаните дивиденти 
на акционерите си, което я поставя в топ 5 на рекор-
дите на S&P 500 index, за дългосрочно функциониращи 
компании с постоянно увеличаван дивидент към ак-
ционерите. За повече информация можете да посетите 
интернет страницата на компанията www.parker.com 
или информационната страница за инвеститорите  
www.phstock.com.

Паркър Ханифин предлага над един милион водещи 
продукти и услуги за увеличаване производителността 
и ефективността на клиентите
Паркър Ханифин предлага най-широката гама от про-
дукти и системи за задвижване и управление, налич-
ни от един производител! Прецизно разработените 
решения са интегрирани в множество промишлени 
приложения, машини и процеси, които увеличават 
производителността и ефективността на потребители-
те в над хиляда страни по свата и глобално обслужва 
над 450 000 клиента. Продуктовата гама на Паркър 
обхваща всички сектори на индустрията и включва 
повече от един милион изделия. Резултатът от инже-
нерната дейност на Паркър се осъществява ежедневно 

Baugeräte, Werkzeuge und Baustellen einrichtungen
Construction equipment, tools and site installations 

Schalungen, Zubehör und Gerüste
Formworks, accessories and scaffoldings

Prüf-, Mess-, Regel-, und Steuerungstechnik; 
  Ausrüstung, Zubehör und Verschleißteile
Test-, measurement-, and process control  engineering; 
equipment, accessories and replacement parts

Antriebstrang; Antriebs- und Fluidtechnik;  Ausrüstung, 
Zubehör und Verschleißteile
Powertrain; drive systems, fl uid technology; 
 equipment, accessories and replacement parts 

Aufbereitungstechnik, Rohstoffhandling; 
Baustoffrecycling
Mineral processing, handling of raw 
 materials; recycling building materials

Ausrüstung, Zubehör und Verschleißteile; Stahlher-
stellung und -verarbeitung; Pumpen; Reifen   
Equipment, accessories and replacement parts; steel 
production and steel processing; pumps; wheels 

Maschinen und Anlagen zur Herstellung zement-, kalk- 
und gipsgebundener Bauelemente und zur Bearbeitung 
von Naturwerkstein; Betonaufbereitung; Baustoffprüf-
systeme
Plant and machinery for producing cement-, lime- and 
gypsum- based components and for tooling natural stone, 
concrete mixing, control systems for building materials 

THINK BIG! Beruf und Karriere; Forschung Live
THINK BIG! Work & Careers; Research Live

Erd-, Straßen-, Stollen- und Tunnelbau-
maschinen; Anbaugeräte; Hebezeuge
Compaction equipment for earth-works 
and road construction, machinery for 
the  construction of galleries and tunnels; 
attachments; lifting appliances

Bau- und Nutzfahrzeuge
Trucks and construction vehicles

Maschinen und Anlagen für die Betonstahl-
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Plant and machinery for processing 
 concrete-reinforcing steel
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FN: Freigelände Nord / Open-air area North 
Drilling; Mining; Aufbereitungstechnik;  Schalungen und  Gerüste; 
Baufahrzeuge; Baustellen einrichtungen; Hebezeuge und 
Baumaschinen
Drilling; mining; mineral processing; formworks and scaffoldings; 
construction vehicles; site installations; lifting appliances and 
construction machinery

FM: Freigelände Mitte / Open-air area Mid 
Baumaschinen; Hebezeuge; Mining; Aufbereitungstechnik
Construction machinery; lifting appliances; mining; mineral 
processing 

FS: Freigelände Süd / Open-air area South
Maschinen und Anlagen für den Straßenbau und für die Beton-
verarbeitung; Mining; Hebezeuge, Flurförderzeuge; Baustellen-
einrichtungen
Plant and machinery for road construction and processing 
 concrete; mining; lifting appliances, conveyors; site installations
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на практика върху всичко, което се движи. 
С широкообхватното си ноу-хау и уникалната си гло-
бално развита мрежа от дистрибутори и Parker Store 
центрове, Паркър подпомага клиентите си във всеки 
етап от разработката и реализирането на техните про-
екти и гарантира индивидуални пазарно ориентирани 
системни решения, изпълнени с най-съвременните 
технологии. 
С комбинацията от висококачествени продукти, 
голямо продуктово разнообразие и кооперираното 
глобално обслужване на клиентите, Паркър предлага 
на партньорите си многократна добавена стойност: оп-
тимална функционалност и експлоатационни качества 
на системите си, ефективно управление на резервните 
части, занижени разходи за обслужване и поддръжка, 
сведени до възможния минимум престои и  наличие на 
лице за контакт в световен мащаб! В заключение, може 
да се обобщи, Паркър предоставя на своите партньори 
възможността да извършват дейностите си с висока 
доходоносност и планирана надеждност, възможност, 
която се предлага на това ниво на пазара единствено и 
само от Паркър!

Паркър Ханифин развива дейността си и предлага 
експертизата си в девет основни технологични направ-
ления:

1. ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА - технологии за високодина-
мични процеси и прецизно задвижване
Електромеханичните системи съчетават високоско-
ростни приложения и контрол на позиционирането с 
улеснено приспособяване на системите към бързопро-
менящи се нужди на всички видове промишлености. 
Типичните приложения включват текстилни и опако-
въчни машини, машини за рециклиране на хартия, 
високопрецизни позициониращи сиситеми за полуп-
роводникови печатни платкии такива за товарене/раз-
товарване в производствени линии.

2. ФИЛТРИРАНЕ И СЕПАРИРАНЕ - поддържане на 
стандарти за качество на течности и газове
Филтриращата технология на Паркър се използва в 
много съоръжения за пречистване на течности и газо-
ве от замърсявания и за контролиране на състоянието 
на флуидите, както в промишлени, мобилни и морски 
приложения, така също и в процесите в хранително-
вкусовата и фармацевтичната промишлености. Сепа-
рирането на въздух включва системи и агрегати за 
охлаждане, изсушаване и филтриране на сгъстен въз-
дух и генератори за производство на различни видове 
газове за индустриално и медицинско приложение.

3. РАБОТА С ГАЗОВЕ И ФЛУИДИ
Маркучите, фитингите, бързите връзки, тръбопро-
водите и останалите продукти на Паркър са станали 
незаменима част в системите за пренос на флуиди и 
газове, чрез които се гарантира безопасен поток на 
флуидите и оптимална работа в хилядите приложения. 
За всяко едно от приложенията - от преноса на агре-
сивни химикали до преноса на чуствителни хранител-
ни и фармацевтични продукти, в т.ч. и за земедели-
ето, пътностроителната техника, производството на 
безалкохолни напитки, и т.н. - е налице подходящата 
комбинация от материали. Връзките, осъществени с 
изделията на Паркър, гарантират изцяло отсъствието 
на течове в системата и възможно най-добрата защита 
от въздействие на околната среда,

4. ХИДРАВЛИКА - оптимизиране на технологиите за 
задвижване
Хидравличните решения на Паркър оптимизират 
машинните характеристикив много сфери – от еди-
нични продукти до цялостни хидравлични системи с 
вградени цилиндри, помпи, клапани, маркучи, съеди-
нители и компактни блокове за управление, поддръж-
ка и диагностика. Ежедневно, продуктите на Паркър 
демонстрират голямата си надеждност в изобилието 
от индустриални и мобилни приложения. Иноватив-
ните хидравлични продукти на Паркър увеличават 
производителността на оборудването и енергийната 
му ефективност и паралелно с това намаляват опера-
тивните разходи на клиентите.

5. ПНЕВМАТИКА
Паркър, в качеството си на комплесен производител, 
посредством пневматичните си системи и компоненти 
дава възможност за прецизно управление на всички 
виове задвижвания. В резултат на постояннатаси ино-
вационна политика и цялостния обхват на продуктите 
на фирмата, Паркър предлага за всяко приложение 
конкретни комплексни решения. Подобни решения 
могат да се видят в производството на машинни ин-
струменти и в транспортерните средства.

6. УПЛЪТНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕКРАНИРАНЕ ОТ 
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СМУЩЕНИЯ - постоянно отсъс-
тие на течове и неизправности
Херметизиращите системи за широк обхват от индус-
триалните, автомобилните, въздухоплавателните и 
космическите приложения обезпечават надеждното 
функциониране на машини, оборудване и инсталации. 
Продуктовата група за уплътнители технологии на Пар-
кър разработва и произвежда херметизиращи системи 
за приложения с изключително завишени изисквания. 
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В сферата на екраниране от електромагнитни смуще-
ния и термоизолацията, продуктовата група за уплът-
нителни технологии на Паркър предлага решения за 
екраниране на електрониката от електромагнитни 
смущения и термопроводими материали за термично 
екраниране.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
Управление на процесите е технологично направле-
ния, което цели да регулира един процес по такъв 
начин, че той да осигурява постоянни и стабилни 
във времето резултати. Силата на Паркър включва 
контролно-измервателните прибори и апаратура за 
процесите, полупроводниците, електропроизводтво-
то, медицината и аналитичните приложения.

8. КЛИМАТИЗАЦИЯ - иновативни продукти за по-
стоянно променящи се пазари
Продуктите на Паркър за охлаждане и климатизация 
дават възможност за точен температурен контрол за 
охлаждането на замразени и незамразени храни в су-
пермаркетите, голямите магазини, голямите хладилни 
складове, системите за кондициониране на въздуха, 
промишлените и лабораторните охладителни системи, 
топлинните помпи, кондиционирането на въздуха в 
железопътния транспорт и корабоплаването и т.н.

9. ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Паркър Аероспейс на практика създава, конструира, 
произвеждаи поддържа системи и компоненти за 
всички видове въздухоплавателни средства, които 
се използват днес. Със своята обширна инженерна 
експертиза в задвижването и управлението, водещо и 
без еквивалент на пазара разнообразие от продукти 
и несравнимата си глобална дистрибуторска мрежа, 
Паркър предлага иновативни компоненти и комплекс-
ни системни решения на клиентите си в цял свят. Пар-
кър си партнира непрекъснато с клиентите си, за да 
бъдат повишени производителността и ефективността 
на дейността им.

Паркър Ханифин– синоним на Високи технологии в 
задвижването
От вятърните турбини до космическите совалки из-
ползват технологии, системи, продукти и аксесоари на 
Паркър! 
Паркър предлага на партньорите си от стандартни 
продукти, до такива изработени по задание на клиен-
та! Дефинирането, окомплектоването и интегрирането 

на решенията се извършва в тясно сътрудничество с 
клиента. 

Непрекъснатото инвестиране в изследователска и 
развойна дейност е гаранция за това, че в работата си, 
Паркър винаги се придържа към високите си стандар-
ти по отношение на качеството и иновациите.

Паркър Ханифин – Доставчикът с пълната гама от 
продукти и услуги
Концепцията за централизиране на продажбите и ус-
лугите гарантира, че клиентът ще получи пълната гама 
от познания и продукти от един единствен доставчик. 
В частност, благодарение на този интегриран подход, 
проектите, включващи компоненти от различни техно-
логични сфери или изискващи индивидуални систем-
ни решения, постигат оптимално ниво на ефективност. 

Паркър Ханифин - Регионално присъствие с гло-
бални възможности
Реализацията на всички услуги се извършва от об-
ширна мрежа от дистрибутори. Те непрекъснато са 
обучавани от Паркър и са способни да предоставят 
компетентна помощ по всяко време, спомагайки да 
се оптимизират процесите и минимизира времето за 
престой.

Разработените от фирмата проекти Parker Storesи Hose 
Doctor осигуряват 24 часа в денонощието и седем дни 
в седмицата грижа към клиента за да му предоставят 
бърз сервиз на оборудването на място и да гарантират 
понижаване на експлоатационните разходи и увелича-
ване на производителността му. За големите строител-
ни проекти, мини и други отдалечени производства, 
Паркър осигурява своя Parker Store–контейнер, който 
функционира като транспортируема работилница.

За контакти:
Търговското предсавителство на Паркър за България

Гр. София 1301, ул Позитано №9, 

бл 1, вх, Б, ет 2, офис №3.

Инж. Даниел Кузманов

Тел: +359 888 765 455

Факс: +359 2 980 13 44

е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com

www.parker.com


