HADICE
ŠROUBENÍ
RYCHLOSPOJKY

Firma PARKER
Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov˘ch mechanismÛ jiÏ déle neÏ 80 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny, které vyrábûjí urãit˘ sortiment v˘robkÛ, urãen˘ch pro ﬁízení pohybu a k jejich propojení do systémÛ.
Jedná se o následující skupiny: hydraulika, automatizace (pneumatické a elektrické pohony), tekutinové pﬁípojky, tûsnûní, chlazení, pﬁístrojová technika a letectví a kosmonautika. Pro zaji‰tûní dokonalého servisu na
celém svûtû zamûstnává Parker 45 000 pracovníkÛ ve více neÏ 200 v˘robních závodech v Americe,
Evropû, Asii i v Austrálii. V˘robky firmy Parker jsou prodávány sítí distributorÛ nebo pﬁím˘mi dodávkami
z v˘robních závodÛ nebo z více neÏ 60 servisních stﬁedisek rozmístûn˘ch po celém svûtû.

Skupina FLUID CONNECTORS
Tato skupina tekutinov˘ch pﬁípojek se specializuje na v˘voj, v˘robu a distribuci prvkÛ pro spojování rÛzn˘ch
ãástí tekutinov˘ch mechanizmÛ ve v‰ech prÛmyslov˘ch odvûtvích. V˘robky PARKER se osvûdãily ve strojírenství, energetice, automobilovém prÛmyslu, loìaﬁství, chemickém prÛmyslu i v celé ﬁadû dal‰ích odvûtví.
V˘robní program zahrnuje rÛzné druhy ‰roubení pro hydrauliku a pneumatiku, rychlospojky, otoãné pﬁípojky,
adaptéry, trubky a dal‰í prvky z oceli, nerezové oceli, mosazi, duralu, rÛzn˘ch plastick˘ch hmot a dále hadice z rÛzn˘ch materiálÛ vãetnû termoplastick˘ch.
Tato skupina nabízí téÏ ‰irok˘ sortiment náﬁadí a pﬁípravkÛ pro montáÏ hadic a ‰roubení a dále diagnostickou techniku pro mûﬁení tlakÛ, teplot, prÛtokÛ a otáãek.

Parker a servis pro zákazníky
JiÏ od svého zaloÏení v roce 1923 dodává Parker svoje v˘robky zákazníkÛm prostﬁednictvím distributorÛ
a pﬁím˘ch dodávek. V˘znamnou souãástí firemní kultury je spokojenost zákazníka. Tato filozofie vedla
k zavedení následujících sluÏeb s pﬁidanou hodnotou pro zákazníka:
ParkerStore - prodejna certifikovaného distributora Parker
Hose Doctor Servis - mobilní hadicov˘ servis, zaji‰Èovan˘ certifikovan˘m distributorem
GPP (originální díly Parker)
Kitting (soupravy/kity prvkÛ pro jeden stroj/zaﬁízení)
Breadman/Kanban (zásobování finalistÛ pﬁímo na v˘robní linku nebo do skladu)
V tomto pﬁehledu naleznete základní informace o v˘robcích skupiny Fluid Connectors - tekutinové pﬁípojky.
Pokud budete potﬁebovat dal‰í informace, obraÈte se na adresu uvedenou na konci katalogu.
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Trubková ‰roubení
Nová generace ‰roubení
Nová generace ‰roubení s povrchovou ochranou bez chromu (chromium 6-free) se stávající z:
EO-Plus - ‰roubení s tûsnûním kov na kov
EO2-Plus - ‰roubení pro suché technologie (tûsnûní elastomerem)
EO2-Form - pro trubková pﬁipojení tváﬁená za studena. Dává maximální bezpeãnost i pﬁi extrémních
tlacích a korozní odolnost 500 hodin k bílé rzi.
• V˘robní program: série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm
• Materiál: ocel
• Tûsnící materiál pro EO2-Plus/EO2-Form: NBR/FKM
• Jmenovit˘ tlak PN: série L do 50 MPa
série S do 80 MPa
Velikost 20S - 38S: 42 MPa
Katalog 4013-1

·roubení EO2-Form
Nové vysokotlaké ‰roubení s lemovan˘m/tváﬁen˘m koncem trubky. Kombinace technologie EO2
osvûdãené v milionech aplikací a tváﬁení za studena dává extrémní tuhost a nízké montáÏní momenty
• V˘robní program: série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm
• Materiál: ocel/nerezová ocel
• Tûsnící materiál: NBR/FKM
• Jmenovit˘ tlak PN: série L - nerezová ocel do 31,5 MPa, ocel do 50 MPa*
série S - nerezová ocel do 63 MPa, ocel do 80 MPa*
(* Pouze ve spojení s novou generací ‰roubení EO-Plus)
Katalog 4013-1 a 4028

·roubení z nerezové oceli EO-2
Toto ‰roubení s elastomerov˘m tûsnûním je uÏíváno hlavnû v takov˘ch odvûtvích prÛmyslu, kde je primárním poÏadavkem bezpeãnost, korozní odolnost a jednoduchost montáÏe.
• V˘robní program: série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm
• Materiál: nerezová ocel 1.4571 (316 Ti)
• Tûsnící materiál: NBR/FKM
• Jmenovit˘ tlak PN: série L - do 31,5 MPa
série S - do 63 MPa
Katalog 4100-5

EO-2 Funkãní matice z oceli pro trubky z nerezové oceli FM-SSA
Odolává vysokému tlaku a vyznaãuje se jednoduchou montáÏí. Vyvinuto pro montáÏ z trubek z nerezové oceli, kde pro korozní odolnost ocelového ‰roubení postaãuje ochrana zinkováním.
• V˘robní program: série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm, pro tlaky do 31,5 MPa
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm, pro tlaky do 63 MPa
• Materiál: pﬁevleãná matice a opûrn˘ krouÏek ocel, záﬁezn˘ krouÏek nerezová ocel 1.4571
• Tûsnící materiál: NBR, FKM
• Jmenovit˘ tlak PN: série L - do 31,5 MPa
serie S do 63 MPa
Katalog 4100-5

·roubení EO - progresivní záﬁezné krouÏky
Tato bezpeãná vysokotlaká ‰roubení nacházení pouÏití ve v‰ech oblastech hydrauliky - ‰irok˘ sortiment umoÏÀuje individuální pﬁizpÛsobení pro kaÏdou aplikaci.
• V˘robní program: série LL pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4 aÏ 12 mm, pro tlaky do 10 MPa
série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm, pro tlaky do 31,5 MPa
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm, pro tlaky do 63 MPa
• Materiál: ocel
Katalog 4100-5

EO-DUR - ‰roubení z nerezové oceli
U této verze nerezového ‰roubení se záﬁezn˘m krouÏkem jde o speciální EO-DURové zu‰lechtûní
povrchové vrstvy pﬁevleãné matice. Tím je docíleno zlep‰ení montáÏních vlastností. Toto ‰roubení je
vhodné pro aplikace, kde jsou kladeny vysoké poÏadavky na odolnost, jako napﬁ. v chemickém prÛmyslu, v mûﬁící a regulaãní technice, pﬁi stavbû lodí, apod.
• V˘robní program: série LL pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4 aÏ 12 mm, pro tlaky do 10 MPa
série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm, pro tlaky do 31,5 MPa
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm, pro tlaky do 63 MPa
• Materiál: nerezová ocel 1.4571
Katalog 4100-5
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Trubková ‰roubení
EO - ‰roubení z mosazi
Toto ‰roubení se záﬁezn˘m krouÏkem z mosazi je dodáváno v rÛzn˘ch tvarech podle standardního
EO programu. ·roubení je vhodné pro aplikace s prÛmûrn˘mi poÏadavky na korozní odolnost, jako
napﬁ. pro centrální mazání, ve v˘robû lodí a pro rÛzná zaﬁízení.
• V˘robní program: série LL pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 12 mm, pro tlaky do 6,5 MPa
série L pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm, pro tlaky do 20 MPa
série S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 38 mm, pro tlaky do 40 MPa
• Materiál: mosaz 2.0540
Katalog 4100-5

·roubová spojení s pﬁivaﬁovan˘m nátrubkem EO
Rozsáhl˘ program rÛzn˘ch tvarÛ, jako jsou pﬁímé navaﬁované nátrubky, oblouky, redukce nebo stavitelná ‰roubová spojení s pﬁivaﬁovan˘m kuÏelem v provedení s tûsnûním O-krouÏkem.
• V˘robní program: série L/S pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm, pro tlaky do 63 MPa
• Materiál: ocel, nerezová ocel 1.4571
Katalog 4100-5

·roubení O-Lok® Plus s ãelním tûsnûním O-krouÏkem (ORFS)
·roubení s mûkk˘m tûsnûním zaji‰Èuje bezúnikové spojení pro trubky i hadice vysokotlak˘ch hydraulick˘ch systémÛ. Nyní se zv˘‰en˘mi tlaky pro vût‰í velikosti a s nov˘m pﬁírubov˘m tûsnícím systémem
pro cenovû pﬁíznivûj‰í spojení trubek a hadic. Korozní odolnost zv˘‰ená na 200 hodin k bílé rzi.
Zneãi‰tûní a po‰kození pﬁi dopravû je eliminováno individuálním balením. Standardní tûsnûní pﬁidrÏen˘m O-krouÏkem v dráÏce (Captive O-ring Groove - CORG).
• Materiál: ocel a nerezová ocel, na pﬁání mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6-50 mm (1/4” aÏ 2”)
• Závity: BSPP, metrick˘ ISO 6149 a DIN 3852, UNF, NPTF
• Jmenovit˘ tlak PN: do 63 MPa, velikost -24 do 35 MPa
• Normy: ISO 8434-3, SAE J1453
Katalog 4100-5

Triple-Lok® Plus 37
Triple-Lok® Plus 37 je lemouzné rozválcované ‰roubení na 37° pro ‰irokou oblast aplikací. Nyní s tlaky
aÏ do 500 bar. Zneãi‰tûní a po‰kození pﬁi dopravû jsou eliminovány individuálním balením. Zv˘‰ená
korozní odolnost do bílé rzi. Pro uÏití s palcov˘mi nebo metrick˘mi trubkami nebo hadicemi.
• Materiál: ocel a nerezová ocel, mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6-42 mm (1/4” aÏ 2”)
• Závity: UNF, NPTF, BSPP, BSPT, metrick˘ ISO 6149 a DIN 3852
• Jmenovit˘ tlak PN: velikost -21 do 21 MPa, velikost -20 do 28 MPa
• Normy: ISO 8434-2, SAE J514
Katalog 4100-5

Adaptéry z oceli a nerezové oceli
Velk˘ v˘bûr adaptérÛ pro rÛzné závity a prÛmûry trubek, hadicové adaptéry a záslepky v‰ech druhÛ
• Materiál: ocel a nerezová ocel
• Velikosti: 1/8” aÏ 2”
• Závity: UNF, NPTF, NPT, BSPP, BSPT, JIS, NPSM, metrick˘ ISO 6149 a DIN 3852
Katalog 4100-5

Zákaznické v˘robky
Nestandardní ‰roubení z rÛzn˘ch materiálÛ, napﬁ. z oceli, nerezové oceli a mosazi. Libovolné kombinace závitÛ: pﬁechodová ‰roubení, speciální dlouhé pﬁípojky, pájené ãásti, trysky, pﬁírubová spojení,
válcované ãásti, filtraãní ãásti
Katalog 4030
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Trubková ‰roubení
Prestolok, nástrãná ‰roubení - niklovaná mosazná tûlesa
Tato ‰roubení jsou urãená pro rychlé pﬁipojování plastov˘ch a mûdûn˘ch trubek/hadiãek
• Materiál: niklovaná mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4-14 mm
• Závity: BSPP, BSPT, NPTF 1/8”-1/2”, metrick˘ M3 aÏ M22
• Pracovní tlak: do 2,5 MPa
• Pracovní teploty: -25 aÏ +100 °C (podle materiálu trubky)
Katalog 0093

Prestolok 2, nástrãná ‰roubení - tûlesa z termoplastu
Tato nástrãná ‰roubení jsou urãená pro rychlé pﬁipojování plastov˘ch trubek/hadiãek a mohou b˘t
vybavena ochranou ãepiãkou
• Materiál: polyamid, závitové ãásti z niklované mosazi
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4-14 mm
• Závity: BSPT, BSPP 1/8”-1/2”, metrick˘ M3 aÏ M22
• Pracovní tlak: do 1,8 MPa
• Pracovní teploty: -25 aÏ + 80 °C (podle materiálu trubky)
Katalog 0093

Prestolok mikro, nástrãná ‰roubení - tûlesa z termoplastu
Tato nástrãná ‰roubení jsou urãená pro rychlé pﬁipojování plastov˘ch trubek/hadiãek
• Materiál: polyamid, závitové ãásti z niklované mosazi
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 3-6 mm
• Závity: BSPT, BSPP 1/8”-1/2”, metrick˘ M3 aÏ M5
• Pracovní tlak: do 1,6 MPa
• Pracovní teploty: -25 aÏ + 80 °C (podle materiálu trubky)
Katalog 0093

9/1Prestoweld 2, nástrãná ‰roubení pro svaﬁovací aplikace/roboty
Tato nástrãná ‰roubení odolná proti jiskrám jsou urãená pro rychlé pﬁipojování speciálních plastov˘ch
trubek/hadiãek PWPU
• Materiál: niklovaná mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4-14 mm
• Závity: BSPP 1/8”-1/2”
• Pracovní tlak: do 2,5 MPa
• Pracovní teploty: -25 aÏ + 100 °C
Katalog 0093

Pneumatická integrovaná ‰roubení
Tato ‰roubení obsahují jednu nebo více pneumatick˘ch funkcí:
Prestoflow: regulátor prÛtoku
Prestosensor:
Prestobloc: blokovací ventil
Prestostart:
Prestoload: odlehãovací ventil
Prestoreduce:
Prestotwin: regulátor prÛtoku + blokovací ventil nebo
Prestosil:
regulátor prÛtoku + odlehãovací ventil
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4-12 mm
• Závity: BSPP 1/8”-1/2”, metrick˘ M5
• Pracovní tlak: do 1 MPa

snímaã tlaku
ventil s pomal˘m nábûhem
redukãní ventil
regulátor prÛtoku + tlumiã

Katalog 0093

Metrulok, stﬁedotlaká mosazná ‰roubení
Metrulok je jednodílné ‰roubení se záﬁezn˘m krouÏkem pro pouÏití s mûdûn˘mi nebo plastov˘mi trubkami. Záﬁezn˘ krouÏek je uloÏen v pﬁevleãné matici. Toto ‰roubení je opakovatelnû pouÏitelné
• Materiál: mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4-22 mm
• Závity: MPZ, BSPT, BSPP 1/16”-3/4”, metrické M5 aÏ M22
• Pracovní tlak: mûdûné trubky do 18 MPa, plastové trubky do 3,9 MPa
• Pracovní teploty: -40 aÏ + 200 °C
Katalog 0093
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Trubková ‰roubení
PL - Nízkotlaké ‰roubení z niklované mosazi
PL je dvoudílné ‰roubení pro plastové trubky/hadiãky
• Materiál: niklovaná mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 4-14 mm
• Závity: NPT, BSPP, BSPT 1/8”-3/8”, metrické M6 aÏ M18
• Pracovní tlak: do 4 MPa
• Pracovní teploty: -40 aÏ + 80 °C (podle typu trubky/hadiãky)
Katalog 0093

Mosazné adaptéry
Velk˘ v˘bûr adaptérÛ pro rÛzná pﬁipojení (prÛmyslové pouÏití, automobilov˘ prÛmysl...)
• Materiál: mosaz
• Závity: NPTF, BSPT, BSPP 1/8”-1”
• Pracovní tlak: do 6 MPa
• Pracovní teploty: -60 aÏ + 190 °C
Katalog 0093

Pneumatické adaptéry
Velk˘ v˘bûr niklovan˘ch mosazn˘ch adaptérÛ pro nízkotlaké aplikace (robotika, balící stroje...)
• Materiál: niklovaná mosaz
• Závity: BSPT, BSPP 1/8”-1”, metrické M5
• Pracovní tlak: do 1,5 MPa
• Pracovní teploty: -60 aÏ + 190 °C
Katalog 0093

Prestomatic 2 - ‰roubení pro brzdy
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Opakovanû pouÏitelná nástrãná ‰roubení z mosazi pro pouÏití s polyamidov˘mi brzdov˘mi
trubkami/hadiãkami
• Materiál: mosaz
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6-16 mm
• Závity: metrické M10 x 1,0 aÏ M22 x 1,5
• Pracovní tlak: do 1,7 MPa
• Pracovní teploty: -40 aÏ + 100 °C
Katalog CD 3530-2

Ventily
Zpûtné ventily EO
Jednosmûrné sedlové ventily s 90° úhlem sedla, opatﬁené elastomerov˘m tûsnûním. Bez redukování
prÛtoãného prÛﬁezu.
• V˘robní program: - serie L od vnûj‰ího prÛmûru trubky 6 do 42 mm
- serie S od vnûj‰ího prÛmûru trubky 6 do 38 mm
• Vnitﬁní závity 1/8”-1 1/2”, O-Lok®/Triple-Lok® velikost -4 aÏ -24 (DN 6-32)
• Materiály: ocel zinkovaná (A3C), mosaz (2.0540), nerezová ocel (1.4571)
• Otevírací tlak: standardnû 0,1 MPa, na poÏádání také 0,05; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 a 0,6 MPa. Z nerezové
oceli do 3 bar.
Katalog 4100-5 a 4101

Uzavírací ventily vysokotlaké a dvoucestné kulové ventily EO
Uzavírací a vysokotlaké ventily
• V˘robní program: - serie L od vnûj‰ího prÛmûru trubky 6 do 35 mm
- serie S od vnûj‰ího prÛmûru trubky 6 do 38 mm
• Materiály: mosaz, ãervená mosaz nebo kyselinovzdorná ocel kovaná
• Jmenovit˘ tlak PN: 1, 1,6, 4 a 63 MPa
Dvoucestné kulové ventily
• Materiál: ocel a nerezová ocel
• Pﬁipojení: DIN 2353 serie L a S, BSPP, NPT a UNF vnitﬁní závity, pﬁíruby SAE, moÏnost uzamãení,
rÛzné ovladaãe
• Jmenovit˘ tlak PN: do 50 MPa
Katalog 4100-5
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Ventily
Dvoucestné kulové ventily pro pneumatiku a nízkotlaké aplikace
• Materiály: niklovaná mosaz
• Závity: BSPP (ISO 228-1 a DIN 259) 1/4”-2”
• Pracovní tlak: podle typu aÏ do 3 MPa
• Pracovní teploty: -60 aÏ + 120 °C
Katalog 0093

Trubky a trubkové pﬁíchytky
Trubky a trubkové ohyby EO
Beze‰vé EO trubky a trubkové ohyby podle DIN 2391
• Materiály: ocel St 37.4 a nerezová ocel 1.4571/1.4541
• Velikosti: trubky s vnûj‰ím prÛmûrem od 4 do 64 mm
• Povrchová ochrana: zvenku i zevnitﬁ fosfátovány a naolejovány nebo Ïlutû zinkované zvnûj‰ku a
naolejovány zevnitﬁ
Nová povrchová ochrana bez chromu - zvenku s pasivací (CF 6-free), zevnitﬁ naolejované s více
neÏ 100hodinovou korozní odolností proti bílé rzi.
• Síla stûny: - trubky od 0,5 do 10 mm, trubkové ohyby od 1,5 do 10 mm
• Pracovní tlaky: do 70 MPa (podle prÛmûru trubky a síly stûny), k dispozici téÏ palcové rozmûry
Katalog 4100-5, datov˘ list 4038-D1

Trubkové pﬁíchytky EO
• Velikosti: - serie A od vnûj‰ího prÛmûru trubky 6 do 55 mm
- serie B (dvojité pﬁíchytky) od vnûj‰ího prÛmûru trubky 6 do 42 mm
- serie C od vnûj‰ího prÛmûru trubky 8 do 219,1 mm
• Materiál: - polypropylen, na poÏádání polyamid 6 nebo dural
- pﬁíslu‰enství: ‰rouby a krycí desky jsou z oceli serie A a B zinkované, serie C fosfátované
a naolejované. Na pﬁání nerezová ocel, materiál 1.4571
Katalog 4100-5

Pﬁíruby
Pﬁíruby
Vysokotlaké pﬁíruby SAE pro tlaky 3000 a 6000 psi (21 aÏ 42 MPa) podle ISO 6162 a SAE J518.
Velk˘ v˘bûr pﬁírubov˘ch adaptérÛ a kovan˘ch pﬁírub
• Materiál: - ocel, nerezová ocel
• Velikosti: 1/2”-5” v pﬁímém nebo úhlovém provedení 90°
• Pﬁíruby zubov˘ch ãerpadel, kompaktní konstrukce v rÛzn˘ch provedeních z oceli a duralu
Velikosti LK 26 aÏ LK 72.5 v pﬁímém nebo úhlovém provedení 90°
• âtvercové pﬁíruby SAE podle ISO 6164 (1994) a CETOP jako pﬁivaﬁovací provedení
- ocel, nerezová ocel
- velikosti od 1,5”-5” v pﬁímém provedení a úhlovém provedení 90° a 180°
Katalog 4039

Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Vzduchové hadice
Vhodné pro stlaãen˘ vzduch s rÛzn˘m tlakem, odolné oleji. Vnûj‰í obal mÛÏe b˘t ãern˘ nebo barevn˘,
hladk˘ nebo vroubkovan˘. Odolné vlivu poãasí a odûru s v˘born˘mi fyzikálními vlastnostmi pro nejtûÏ‰í podmínky
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr od 3,5 do 100 mm
• Pracovní tlaky: 1 aÏ 4 MPa
• âtvercové pﬁíruby SAE podle ISO 6164 (1994) a CETOP jako pﬁivaﬁovací provední
- ocel, nerezová ocel
- velikosti od 1,5”-5” v pﬁímém provedení a úhlovém provedení 90° a 180°
Katalog 4401
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Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Hadice pro vodu
Sací a v˘tlaãné hadice pro vodu se pouÏívají ve v‰ech prÛmyslov˘ch aplikací za rÛzn˘ch podmínek.
Jsou sloÏeny z tenké pryÏové hadice a silného textilního opletu k zaji‰tûní odolnosti pro dan˘ pracovní
tlak. K zamezení kolapsu sací hadice vlivem podtlaku jsou nûkteré hadice zesíleny spirálov˘m drátem.
Vnûj‰í povrch je odoln˘ proti stárnutí a ãásteãnû odoln˘ proti otûru
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 5 aÏ 150 mm
• Pracovní tlaky: 0,5 aÏ 1,2 MPa
• âtvercové pﬁíruby SAE podle ISO 6164 (1994) a CETOP - pﬁivaﬁovací provedení
- ocel, nerezová ocel
- velikosti od 1,5”- 5” v pﬁímém provedení a dále v úhlovém provedení 90° a 180°
Katalog 4401

Hadice pro horkou vodu a páru
Tyto hadice jsou vyrobeny ze speciální pryÏové smûsi, odolné proti stárnutí pﬁi pÛsobení páry.
Vyhovují posledním mezinárodním standardÛm. Zesílení speciálním textilním respektive ocelov˘m
opletem zaji‰Èuje vysokou bezpeãnost i pﬁi vy‰‰ích tlacích a teplotách. Vnûj‰í povrch je odoln˘ proti
odûru, stárnutí a teplu.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 7 aÏ 120 mm
• Pracovní tlaky: 0,3 aÏ 1,7 MPa
Katalog 4401

Hadice pro plyny
Tyto hadice jsou ‰iroce pouÏívány v prÛmyslov˘ch i domácích aplikacích, pro transport LPG (propanbutan) a pro svaﬁovací a nehoﬁlavé plyny. U svaﬁovacích aplikací je nejdÛleÏitûj‰í bezpeãnost. Hadice
pro plyny a svaﬁovací plyny jsou vyrábûny podle posledního evropského standardu EN 559. Plynové
hadice Parker jsou ovûﬁeny rÛzn˘mi organizacemi (jako IMQ, DVGW, ...atd.)
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 4 aÏ 51 mm
• Pracovní tlaky: 1 aÏ 5 MPa
Katalog 4401

Hadice pro potraviny a nápoje
Tyto hadice jsou urãeny pro transport nápojÛ a potravin. Odpovídají poÏadavkÛm FDA (Food and
Drug Administration - USA) a italskému standardu DM.21-3-1973
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 8 aÏ 102 mm
• Pracovní tlaky: 0,6 aÏ 1,6 MPa
Katalog 4401
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Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Hadice pro kyseliny a chemikálie
Tyto hadice jsou urãeny pro sání a dodávku rÛzn˘ch chemikálií. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
pryÏov˘ch smûsí jako je EPDM a UHMWPE, nabízejících vhodn˘ v˘bûr pro konkrétní kyseliny a chemikálie. Sortiment plnû vyhovuje evropskému standardu EN 12115.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 19 aÏ 102 mm
• Pracovní tlaky: 1 aÏ 1,6 MPa
Katalog 4401

Hadice pro oleje a paliva
Tyto hadice jsou urãeny pro sání a dodávku ropn˘ch produktÛ, paliv a minerálních olejÛ, dále pro hydraulické systémy, plnûní a vyprazdÀování tankerÛ a ãerpacích stanic a to i v nejtûÏ‰ích provozních
podmínkách. Tyto hadice Parker vyhovují posledním mezinárodním standardÛm jako EN 1360, SAE
J200, EN ISO 7840 A1, EN 12115 atd. K dispozici jsou atesty Bureau Veritas, TÜV apod
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 5 aÏ 150 mm
• Pracovní tlaky: 0,4 aÏ 2 MPa
Katalog 4401

Hadice pro dopravu rÛzn˘ch materiálÛ
Tyto hadice jsou pouÏívány hlavnû pro dopravu abrazivních materiálÛ. Vnitﬁí ãást hadice je vysoce
odolná proti odûru abrazivními materiály a vykazuje minimální opotﬁebení. Vnûj‰í povrch je odoln˘
odûru a poãasí.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 25 aÏ 120 mm
• Pracovní tlaky: 0,5 aÏ 4 MPa
Katalog 4401

Víceúãelové hadice
Parker vyrábí ‰irok˘ sortiment víceúãelov˘ch hadic pro rÛzné aplikace, ãasto univerzální. Napﬁ. typ
PYTHON (pro horkou vodu a lehké chemikálie) a OILPRESS (vysoce kvalitní hadice potlaãující ‰íﬁení
poÏáru). Tyto hadice zaji‰Èují koneãnému uÏivateli maximální kvalitu a bezpeãnost.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 6 aÏ 100 mm
• Pracovní tlaky: 1 aÏ 10 MPa
Katalog 4401
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Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Hadice pro hasicí pﬁístroje
Jsou vhodné pro spojení mezi tlakovou nádobou a ‰roubením trysky nebo pro hadicové poÏární cívky
pro stacionárních aplikací. Vykazují velmi dobrou odolnost k nízk˘m a vysok˘m teplotám.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 6 aÏ 25 mm
• Pracovní tlaky: 1,2 aÏ 4 MPa
Katalog 4401

Hadice pro automobilní prÛmysl a lodû
Tyto hadice jsou speciálnû konstruovány pro vzduchové brzdy, bezolovnat˘ benzin pro automobilové
motory, mazání pﬁevodov˘ch skﬁíní, pro pouÏití v motorech na LPG (propan-butan), v mal˘ch stacionárních motorech a ãerpadlech. Vyhovují mezinárodním standardÛm jako DIN 74310, SAE J200, EN
ISO 7840.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 4 aÏ 125 mm
• Pracovní tlaky: 0,3 aÏ 1 MPa
Katalog 4401

Hadice na ochranu kabelÛ
Tyto hadice jsou extrémnû ohebné a odolné proti kroucení. Jsou pouÏívány jako ochrana ohebn˘ch
elektrick˘ch kabelÛ v aplikacích jako roboty a automatické svaﬁovací stroje. Jsou vyrábûny z izolaãní
pryÏové smûsi, jsou vysoce odolné proti stárnutí a ozonu a dále odolávají chemikálím a minerálním
olejÛm.
• Velikosti: vnitﬁní prÛmûr 25 aÏ 100 mm
• Pracovní tlaky: 0,4 aÏ 1 MPa
Katalog 4401

Hadice PVC - PU
Parker ITR nabízí ‰irok˘ v˘bûr PVC - PU hadic pro následující aplikace:
• Sání
• Voda
• Nápoje a potraviny
• Oleje a paliva
• Agrochemické postﬁiky
• Ochrana kabelÛ
PU hadice mají vysokou odolnost proti stárnutí a odûru a dále se vyznaãují velmi dobrou odolností
proti mechanickému namáhání.
Katalog 4401.1

Parker ITR Srl je osvûdãen˘ dodavatel hadic pro oleje a plyny, vyrábí ‰irok˘ sortiment hadic pro
námoﬁní a podmoﬁské aplikace, plovoucí vrtné plo‰iny na tûÏbu ropy, rafinované produkty a kapaln˘
LPG (propan-butan). Dále pro ve‰keré servisní úãely u v˘‰e uveden˘ch aplikací.
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Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Vrapované ohebné hadice z nerezové oceli a PTFE (teflonu)
Tyto hadice jsou speciálnû konstruovány pro stﬁedo a vysokotlaké aplikace v chemickém a petrochemickém prÛmyslu, farmaceutick˘ch laboratoﬁí, nukleárním prÛmyslu, v˘robû skla, papíru a v pneumatice.
V˘robní program - nerezová ocel
• SloÏení hadice INP: vrapovaná hadice z nerezové oceli - materiál 321 (na poÏádání 316L) s jedním
nebo dvûma oplety z nerezového drátu.
Vnitﬁní prÛmûr 1/4” aÏ 12”
• SloÏení hadice IHQ: vysoce kvalitní vrapovaná hadice z nerezové oceli - materiál 316L s jedním
nebo dvûma oplety z nerezového drátu.
Vnitﬁní prÛmûr 3/8” aÏ 4”
• SloÏení hadice IHH: spirálovû vrapovaná paralelní nerezová hadice z nerezové oceli (materiál
321) s jedním nebo dvûma oplety z nerezového drátu. Urãena pro vysokotlaké aplikace pro plyny
(kryogenické, oceláﬁsk˘ prÛmysl).
Vnitﬁní prÛmûr 1/4” aÏ 3/8”

V˘robní program - PTFE (teflon)
• SloÏení hadice FTC: bílá nebo ãerná vrapovaná hadice PTFE s jedním opletem z nerezového drátu.
Vnitﬁní prÛmûr 13,2 aÏ 76,5 mm
• SloÏení hadice FT: extrudovaná teflonová hadice s jedním opletem z nerezového drátu.
Vnitﬁní prÛmûr 5,1 aÏ 25,4 mm
• SloÏení hadice FTO: extrudovaná teflonová hadice se dvûma oplety z nerezového drátu, speciálnû
urãená pro kryogenické aplikace.
Vnitﬁní prÛmûr 6,2 aÏ 10,2 mm
Bulletin 4401-B5

COALMASTER® v˘robky pro doly
ParkerÛv program Dayco COALMASTER® zaji‰Èuje úplnou integritu a kompatibilitu komplexního
systému hydraulick˘ch propojení pro dÛlní aplikace. V˘robní program zahrnuje: hadice pro doly, adaptéry SteckO®, kulové ventily, filtraci, ocelová trubková vedení, otoãné pﬁípojky SteckO®, bloky ventilÛ
a protipra‰né ventily.
V‰echny Parker Dayco v˘robky pro doly jsou dlouhodobû provûﬁeny a mají mezinárodní atesty.
Bulletin 4480-B21

Parkrimp No-Skive - systém lisování hadic „udûlej si sám“
Tento systém je zaloÏen na hadicích, ‰roubeních a náﬁadí Parkrimp. Systém umoÏÀuje bezpeãnû lisovat hadicová ‰roubení na ohebné hadice bez zdrhávání vnûj‰í vrstvy hadice.
• Konstrukce: hadice i vnûj‰í vrstva ze syntetické pryÏe, jedna aÏ ‰est vrstev z vysokopevnostního
ocelového drátu
• Rozmûry: velikost -4 aÏ -32 (DN 6 aÏ 51 mm)
• Hadicové montáÏe: SAE J343/DIN 20024/20066
• Pracovní tlak: do 34,5 MPa u velikosti -32
• Teplotní rozsah: -50 °C aÏ +149 °C
• Specifikace: DIN 20022 1SN/2SN, DIN 2023 4SP/4SH, aÏ SAE 100 R16
Katalog 4400

Hadice Multispiral No-Skive
Kompletní sortiment multispirálních hadic 4SP/4SH, SAE 100R12, R13 a R15 pro lisování bez potﬁeby
zdrhávání vnûj‰í a vnitﬁní vrstvy. Systém Parkrimp zaruãuje dokonalé spojení mezi objímkou a ocelov˘m armováním hadice. Parkrimp No-Skive = bezpeãné spojení.
• Konstrukce: syntetická pryÏová vnitﬁní a vnûj‰í hadice, 4 aÏ 6 ovinÛ z vysokopevnostního drátu.
• Rozmûry: velikost -6 aÏ -32 (DN 10 aÏ 51 mm)
• Hadicové montáÏe: SAE J343/DIN 20024/20066
• Pracovní tlak: do 44,5 MPa
• Teplotní rozsah: -40 °C aÏ +121 °C
Katalog 4400
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Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Hadice Parkrimp Compact No-Skive
Konstrukce hadic pro budoucnost. Kdykoliv je poÏadavek na mal˘ polomûr ohybu a vysoké tlaky
a dále kde se vyskytují speciální poÏadavky na teplotní rozsah a chemickou odolnost, pak je ﬁe‰ením
na‰e kompaktní hadice. Je moÏné vyrobit hadice i pﬁesnû podle zákazníkov˘ch poÏadavkÛ.
• Konstrukce: hadice i vnûj‰í vrstva ze syntetické pryÏe, jedna aÏ tﬁi vrstvy z vysokopevnostního ocelového drátu
• Rozmûry: velikost -4 aÏ -20 (DN 6 aÏ 32 mm)
• Pracovní tlak: do 40 MPa
• Teplotní rozsah: -50 °C aÏ +149 °C
Katalog 4400

Hadice Parkrimp Compact No-Skive s mimoﬁádnû odoln˘m vnûj‰ím povrchem
Vysoce odoln˘ vnûj‰í povrch ST se uplatÀuje v mnoha aplikacích s poÏadavkem na zv˘‰enou Ïivotnost a niÏ‰í poÏadavky na údrÏbu. Eliminuje rÛzné dodateãné vnûj‰í ochrany hadic.
Speciální hybridní krycí materiál vydrÏí aÏ 500x déle neÏ standardní vnûj‰í pryÏová vrstva.
Vnûj‰í povrch nemusí b˘t pﬁi montáÏi zdrháván.
• Konstrukce: vnitﬁní vrstva ze syntetické pryÏe, speciální „Super Tough“ odolná vnûj‰í vrstva, 1 nebo
2 vrstvy vysokopevnostního ocelového drátu
• Rozmûry: velikost -4 aÏ -20 (DN 6 aÏ 32 mm)
• Pracovní tlak: do 40 MPa
• Teplotní rozsah: -40 °C aÏ +100 °C
Katalog 4400

Hadice Push-Lok
Hadice Parker Push-Lok jsou urãeny pro nízkotlaké aplikace jako napﬁ. u robotÛ v automobilovém prÛmyslu, v balicích strojích, pneumatickém náﬁadí a pod.
Jednoduchá montáÏ bez upevÀovacích svorek. Speciálnû pro automobilov˘ prÛmysl je urãeno provedení „labs free“, tzn. zaruãenû bez jak˘chkoliv rozpou‰tûdel.
• Konstrukce: vnitﬁní hadice i vnûj‰í vrstva ze syntetické pryÏe, jedna vrstva textilního opletu, rÛzné
barvy vnûj‰ího povrchu
• Rozmûry: velikost -4 aÏ -16 (DN 6 aÏ 25 mm)
• Pracovní tlak: do 2,5 MPa
• Teplotní rozsah: -49 °C aÏ +149 °C
Katalog 4482

Vysokotlaké ãistící hadice ParClean No-Skive - typ 463/493
Tato hadice je navrÏena pro tlakové mytí a je urãena pro vodu s teplotou do 120 °C.
âern˘ nebo modr˘ povrch je vysoce odoln˘ proti odûru a dále je odoln˘ proti ﬁadû chemikálií a Ïivoãi‰n˘ch tukÛ. Hadice je extrémnû ohebná a umoÏÀuje snadnou manipulaci.
• Konstrukce: vnitﬁní hadice i vnûj‰í vrstva ze syntetické pryÏe, jeden aÏ dvû vrstvy vysokopevnostního
ocelového drátu
• Rozmûry: velikost -4 aÏ -8 (DN 6 aÏ 12 mm)
• Pracovní tlak: do 40 MPa
• Teplotní rozsah: -40 °C aÏ +120 °C (pouze voda)
Katalog 4480-B8

12

Parker Hannifin
Fluid Connectors Group

4
5
6
7
8
9

Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Hadice Parkrimp No-Skive Compact - typ 691
Dvojitá hadice pro vysokozdviÏné vozíky s povrchem vysoce odoln˘m proti odûru a s konstantním tlakem.
• Konstrukce: vnitﬁní hadice ze syntetické pryÏe, jedna nebo dvû vrstvy z vysokopevnostního ocelového drátu, vnûj‰í povrch ze syntetické pryÏe odoln˘ proti poãasí a odûru.
• Rozmûry: velikost -4 aÏ -10 (DN 6 aÏ 16 mm)
• Pracovní tlak: konstantní - 21 MPa
• Teplotní rozsah: -40 °C aÏ +80 °C, pro vzduch do +70 °C
Pﬁedpûtí 3-5 %, tlakové ‰piãky 25 MPa
Tato hadice je k dispozici téÏ jako jednoduchá.
Katalog 4480-B9

Bez‰roubové spojení Push-in
Toto hadicové ‰roubení je urãeno pro rychlé a jednoduché pﬁipojení hadic a trubek pouze zasunutím
do speciálního hadicového ‰roubení do protikusu (click and go!).
PouÏití tohoto ‰roubení ‰etﬁí montáÏní ãas, zamezuje chybám a nevyÏaduje Ïádné náﬁadí.
• K dispozici pro velikosti: -4 aÏ -16 (DN 6 aÏ 25 mm)
• Pracovní tlak: velikost -4 aÏ -12 do 35 MPa, u velikosti -16: 25 MPa
• Bezpeãnostní faktor: 4:1
• Teplotní rozsah: -30 °C aÏ +100 °C

Hadice Polyflex/Parflex - termoplastické hadice pro hydraulické a prÛmyslové aplikace
Tyto hadice jsou pro tlaky aÏ 70 MPa. Jednoduchá i vícenásobná provedení se ‰roubením systému
Polykrimp/Parkrimp („udûlej si sám“)
• Aplikace: nizké aÏ vysoké tlaky v hydraulice a pneumatice, dokonãování povrchÛ, teflonové hadice
• Konstrukce: termoplastická hadice se zesílením syntetick˘mi vlákny nebo vysokopevnostním ocelov˘m drátem
• Rozmûry: velikost 1/4” -1 1/4”
• Pracovní tlak: 70 MPa pro 1/4”, 27,5 MPa pro 1 1/4”
• Teplotní rozsah: -57 °C aÏ +150 °C
Katalog 4460 a 4467 (PTA/PTB)

Termoplastické hadice Parker Polyflex pro ultra vysoké tlaky
Tyto hadice jsou urãeny pro pracovní tlaky 70 aÏ 400 MPa
• Aplikace: hydraulická ‰roubení, pﬁedepínání ‰roubÛ, tlakové zkou‰ky, tváﬁecí technologie.
·roubení jsou vyrobena z vysokopevnostní oceli pro maximální bezpeãnost. MontáÏ a zkou‰ení
pomocí vybavení Polyflex.
• Konstrukce: termoplastická hadice s aÏ osmi oviny z vysokopevnostního ocelového drátu
• Rozmûry: velikost DN 4 aÏ 25 mm
• Pracovní tlak: 400 MPa pro DN 5 mm, 72 MPa pro DN 50 mm
• Teplotní rozsah: -40 °C aÏ +100 °C
Katalog 4460
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Hadice, hadicová ‰roubení a svorky
Termoplastické vysokotlaké hadice Polyflex pro vodní paprsek
Hadice s nízkou objemovou roztaÏností a s vysokou Ïivotností v ohybu a pﬁi tlakov˘ch rázech pro
tlaky do 400 MPa.
• Aplikace: vysokotlaká ãisticí zaﬁízení, ãi‰tûní kotlÛ, demolice, ﬁezání vodním paprskem. ·roubení
jsou kvÛli bezpeãnosti vyrobena z vysokopevnostních materiálÛ. MontáÏ a zkou‰ení pomocí zaﬁízení
Polyflex.
• Konstrukce: termoplastická hadice se dvûma textilními oplety, pﬁípadnû aÏ s osmi oviny vysokopevnostním ocelov˘m drátem
• Rozmûry: od DN 3 do 25 mm
• Pracovní tlak: do 400 MPa u DN 5 a 90 MPa u DN 25
• Teplotní rozsah: -10 °C aÏ +70 °C
Katalog 4462

Termoplastické hadiãky pro pneumatiku Polyflex Presto
Termoplastické jednoduché hadiãky a vícenásobné svazky pro pneumatické aplikace. Svazky mohou
obsahovat aÏ 19 hadiãek pro pﬁístrojové, ﬁídící a monitorovací systémy.
• Materiál: polyetylen (PE), polyuretan (TPU), polyamid (PA)
• Rozmûry: DN 2 aÏ 16 mm (1/8” aÏ 1”)
• Teplotní rozsah: -40 °C aÏ +80 °C
Katalog 5210

V˘robky Polyflex pro potravináﬁství a domácí aplikace
• Potravináﬁsk˘ prÛmysl: kvalitní jednoduché hadiãky/trubiãky z materiálÛ LDPE, PVC, PVDF, Pa
a EVA, vícevrstvé extrudované trubky „Python“ - teplotnû izolované vícenásobné svazky, termoplastická ‰roubení „TrueSeal“ a související v˘robky
Úpln˘ v˘robní program pro ‰irokou oblast aplikací. Jednoduchá instalace ‰roubení a trubiãek vyhovující poÏadavkÛm potravináﬁského prÛmyslu.
Katalog 4464

V˘robky Polyflex pro tûÏbu nafty na moﬁském dnû
Jednoduché a kombinované hadice pro tûÏbu nafty na pobﬁeÏí i mimo pobﬁeÏí. Velké délky, vysoké
teploty a lehké hadice pro podmoﬁské aplikace.
• Materiál: polyamid (PA), polyuretan (TPU), polyesterov˘ elastomer (PE-E), fluoropolymery, aramidové vlákno, vysokopevnostní ocel a dal‰í speciální materiály
• Konstrukce: termoplastická hadice se zesílením ãtyﬁmi spirálov˘mi textilními a ‰esti ocelov˘mi oviny
pﬁi maximálních délkách
• Rozmûry: DN 3 aÏ 50 mm (1/8” aÏ 2”)
• Pracovní tlak: 280 MPa pro DN 5 mm (3/16”) a 70 MPa pro DN 50 (2”)
Podrobné informace na poÏádání

Hadicové svorky
Vysoce kvalitní ‰roubové svorky se ‰estihrannou ‰roubovou hlavou se záﬁezem.
• Materiál: tûleso i ‰roub jsou z nerezové oceli AISI 301
• Pracovní tlak: podle velikosti od 0,5 do 7 MPa
• Rozmûry: DN 6 aÏ 178 mm (1/4” aÏ 7”)
• Standardy: SAE J536 (DIN 3017 - tûÏká série)
Katalog 8000
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Rychlospojky
PrÛmyslové rychlospojky pro hydrauliku a chemick˘ prÛmysl
Rychlospojky s kuliãkov˘m nebo ‰roubov˘m mechanismem zámku v rÛzn˘ch materiálech a s rÛzn˘mi
tûsnûními. Jsou urãeny pro hydraulické aplikace a dopravu tekutin.
• Materiál: mosaz, ocel, nerezová ocel a polypropylen
• Rozmûry: od 1/8” do 2 1/2”
• Závity: BSPP, BSPT, NPT(F), NPSF a UNF
• Pracovní tlak: do 46 MPa (podle materiálu a velikosti)
Katalog 3800

Vysokotlaké rychlospojky
Tyto rychlospojky kombinují v˘hody vysokého tlaku a osvûdãené konstrukce (ekologická sedlová bezúniková konstrukce, ‰roubové spojení anebo kuliãkov˘ mechanizmus
• Materiál: ocel a nerezová ocel
• Rozmûry: od 1/4” do 1 1/2”
• Závity: metrick˘, BSPP, NPT, NPSF a UNF
• Pracovní tlak: do 100 MPa
Katalog 3800

Diagnostické rychlospojky
Diagnostické rychlospojky jsou urãeny k jednoduchému pﬁipojení mûﬁicích pﬁípojek pro zkou‰ky hydraulick˘ch a pneumatick˘ch systémÛ. Vãasná detekce závad pﬁispívá k lep‰í úãinnosti a del‰í Ïivotnosti tekutinov˘ch systémÛ
• Materiál: ocel
• Rozmûry: 1/8”
• Závity: metrick˘ BSPP, NPTF a UNF
• Pracovní tlak: do 63 MPa
Katalog 3800

Hydraulické rychlospojky pro zemûdûlství
Jednoduché a vícenásobné rychlospojky s kuliãkov˘m mechanizmem jsou urãeny pro ﬁadu aplikací
jako jsou hydraulická spojení mezi traktorem a pﬁívûsn˘m zaﬁízením, bagry, nakladaãe a také náﬁadí,
zvedáky a dal‰í hydraulické systémy
• Materiál: ocel
• Rozmûry: od 1/4” do 1”
• Závity: metrick˘, BSPP, NPTF a UNF
• Pracovní tlak: do 25 MPa
Katalog 3800

Zpûtné ventily
Zpûtné ventily jsou urãeny pro montáÏ do potrubí nebo jako cartridge - vloÏky do integrovan˘ch blokÛ.
Zpûtné ventily Parker - Bruning se vyznaãují ﬁadou v˘hod (dvojité sedlo, bez tûsnûní, vedená kuÏelka,
dráÏka pro zadrÏení oleje v kuÏelce a tlumení kuÏelky), které zaji‰Èují dlouhou Ïivotnost bez poruch.
• Materiál: ocel
• Rozmûry: od 1/4” do 2”
• Závity: BSPP, NPTF, NPSF, UNF, O-Lok® a Triple-Lok®
• Pracovní tlak: do 35 MPa
Katalog 3800

Pneumatické rychlospojky
Pneumatické rychlospojky vyhovují evropsk˘m poÏadavkÛm a dále ISO 6150-B a ISO 6150-C.
Nûkteré rychlospojky mají navíc lep‰í prÛtokové charakteristiky, které dovolují pouÏití v jak˘chkoliv
pneumatick˘ch aplikacích.
• Materiál: mosaz, ocel nebo polyamid
• Rozmûry: od 1/4” do 1 1/2”, 7,2 mm a 10 mm
• Závity: BSPP, BSPT, hadicové nátrubky a pﬁipojení ‰roubení Parker Push-Lok®
• PrÛtoky: do 4160 l/min.
K dispozici jsou také vzduchové pistole s nebo bez bezpeãnostních vlastností
Katalog 3800
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Mûﬁící technika, diagnostika
Diagnostick˘ systém SensoControl
Kompletní diagnostick˘ systém pro mûﬁení tlakÛ, teplot, prÛtokÛ a otáãek. Systém obsahuje v˘bûr
pﬁesn˘ch mûﬁících zaﬁízení pro mûﬁení prÛtokÛ jako turbínek, senzorÛ na bázi kuÏelky i zubov˘ch
prÛtokomûrÛ. Jednoduché pouÏití, vhodné pro aplikace v terénu. Kufﬁíky/pouzdra je moÏno vybavit
rÛzn˘m sortimentem, kter˘ je moÏno doplÀovat. K dispozici je velk˘ v˘bûr diagnostick˘ch ãidel
a adaptérÛ.
Katalog 4054

Diagnostick˘ systém SensoControl - ruãní mûﬁící zaﬁízení
ServisJunior
- Digitální ukazatel tlaku s nasvícen˘m displejem
- Zobrazení sloupcov˘m grafem
- Zaznamenání tlakové ‰piãky
- Tlakové ‰piãky zachycené v ms
- âtyﬁtlaãítkové menu
- Robustní kovové tûleso
• Aplikace: pﬁesné mûﬁení a zobrazení tlaku díky displeji se ãtyﬁmi ãíslicemi. Zachycení a zobrazení
tlakov˘ch ‰piãek. ServiceJunior je napájen baterií 9 V.
Kompletní souprava ServisJunior
- Vãetnû pﬁipojovacích adaptérÛ a zku‰ebních hadic
- Pﬁipraveno k okamÏitému pouÏití - systém rozpoznání senzorÛ
Katalog 4054

SensoControl - indikátory úrovnû hladiny a teploty v nádrÏích
Tento mûﬁící systém se osvûdãil v hydraulickém prÛmyslu, nabízí nejlep‰í ﬁe‰ení pro monitorování hladiny v nádrÏích. Podobn˘ pﬁístroj je urãen pro zobrazení teploty kapaliny v nádrÏi. K dispozici je i kombinovan˘ pﬁístroj pro zobrazení úrovnû hladiny i teploty.
Bulletin 4088
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Mûﬁící technika, diagnostika
SensoControl - snímaãe teploty
Snímaãe teploty jsou urãeny pro pevné instalace nebo pro mobilní aplikace u vysokotlak˘ch systémÛ.
Katalog 4083 (prÛmyslové v˘robky) a katalog 4055 (diagnostické v˘robky)

SensoControl - snímaãe tlaku
Snímaãe tlaku v odolném provedení z nerezové oceli mají rÛzné vnûj‰í závity a rÛzné elektrické
konektory.
• Linearizovan˘ v˘stupn˘ signál pro mûﬁící rozsahy do 60 MPa ve verzi pro relativní nebo absolutní
tlak
K dispozici je i kombinované provedení tlakového a teplotního senzoru v jednom tûlese
Katalog 4083 (prÛmyslové v˘robky) a katalog 4055 (diagnostické v˘robky)

SensoControl - tlakové spínaãe SCPSD
Tyto spínaãe jsou zaloÏeny na integrovan˘ch a dlouhodobû stál˘ch tlakov˘ch snímaãích a naprogramovan˘ch mikroprocesorech.
Typické aplikace
• Rychlé dvoubodové ﬁízení s vysokou pﬁepínací frekvencí a vysokou reprodukovatelností
• Trvalé monitorování tlaku pro filtry, ãerpadla, kompresory, akumulátory a hydraulické a pneumatické
stroje a zaﬁízení
• Decentralizované zji‰Èování strojních parametrÛ jako tlaku a tlakov˘ch ‰piãek
• Analogov˘ v˘stup 0-20 mA/4-20 mA pro pﬁipojení k analogovému vyhodnocování jako napﬁ. k SPS,
analogov˘m ﬁídícím jednotkám a poãítaãÛm
Katalog 4083 a katalog 4055

SensoControl - panelové mûﬁící jednotky
Mûﬁící jednotky pro montáÏ do panelu jsou konstruovány pro cel˘ sortiment snímaãÛ a jsou vybaveny integrovan˘m napájením snímaãÛ. Urãeny pro zobrazení tlakÛ, maximálních tlakÛ, teplot nebo
prÛtokÛ.
Katalog 4083
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Mûﬁící technika, diagnostika
SensoControl - mûﬁící pﬁípojky a adaptéry
·irok˘ rozsah mûﬁících pﬁípojek EMA a adaptérÛ v zinkovaném provedení pro rychlé, ãisté a jednoduché pﬁipojení snímaãÛ a mûﬁícího zaﬁízení k tekutinov˘m systémÛm. Velk˘ v˘bûr pﬁípojek a záslepek
s rÛzn˘mi závity a tûsnûními. Pﬁípojky EMA mohou b˘t pﬁipojovány i pod tlakem.
Katalog 4100-5 a 4093

Náﬁadí a montáÏní zaﬁízení
Oh˘baãky a ﬁezací náﬁadí EO
• ¤ezaãka trubek AV 6/42
• Kombinovan˘ ﬁezací a oh˘bací pﬁípravek BAV 6/12
• Oh˘baãka trubek BV 6/18 pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 18 mm
• Oh˘baãka trubek BV 20/25 pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 20 aÏ 25 mm
• Programovatelná oh˘baãka trubek BVP 6/18 pro pﬁesné opakované ohyby pro trubky od 6 do 18
mm vnûj‰ího prÛmûru
Katalog 4100-5

EO-KARRYMAT
EO-KARRYMAT je jednoduché pﬁenosné zaﬁízení pro pﬁedbûÏnou montáÏ záﬁezn˘ch krouÏkÛ EODPR (EO progressive ring) a ‰roubení EO-2. Je ideálním zaﬁízením pro opravny, mobilní opravny,
údrÏby, papírny, elektrárny a dal‰í prÛmyslové provozy.
EO-KARRYMAT se stává z hydraulicky ovládaného náﬁadí a ruãního ãerpadla. Toto zaﬁízení je vhodné pro montáÏ ocelov˘ch a nerezov˘ch ‰roubení na trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm.
Katalog 4044-D1

PﬁedmontáÏní a lemovací stroj EOMAT III/A
EOMAT III/A je elektronicky ﬁízená hydraulická jednotka urãená pro:
• montáÏ ‰roubení EO-2 a EO-DPR (ISO 8434-1/DIN 2353)
• lemování - rozválcování na 74° (ISO 8434-2/SAE J514/SAE J533b) ocelov˘ch a nerezov˘ch
(1.4571) trubek s vnûj‰ím prÛmûrem 4 aÏ 42 mm
Bezpeãná reprodukovatelná montáÏ s kombinovan˘m mûﬁením tlaku a v˘chylky. UÏivatelsky pﬁátelské menu. Krátk˘ montáÏní cyklus díky zrychlenému zpûtnému chodu.
Katalog 4043-1 a 4100-5

F3-Tváﬁecí zaﬁízení EO2-FORM
Toto zaﬁízení je urãeno k ekonomickému tváﬁení hydraulick˘ch trubek za studena pro pﬁipojení EO-2
FORM. Bûhem procesu je konec trubky stlaãen do formovacích ãelistí. V˘sledkem je speciální profilování konce trubky, které pﬁesnû odpovídá ‰roubení EO-2. PouÏití tûsnûní EO-2 zaji‰Èuje bezúkapové
tûsné provedení plnû zamûnitelné s kompletním programem Ermeto Original podle DIN EN ISO 84341/DIN 2353.
Zaﬁízení EO2-FORM F3 je vhodné pro tváﬁení za studena trubek z oceli a nerezové oceli s vnûj‰ím
prÛmûrem od 6 do 46 mm.
Katalog 4032
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Náﬁadí a montáÏní zaﬁízení
Lemovací/rozválcovací zaﬁízení na 74° - typ 1015-1
Hydraulické tváﬁecí zaﬁízení 1015-b s ruãním ãerpadlem pro trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 6 aÏ 42 mm.
Pﬁenosné a jednoduché zaﬁízení pro pﬁípravu/lemování trubek pro ‰roubení Triple-Lok®.
Katalog 4100-5

Parflange 1040 - lemovací/rozválcovací zaﬁízení na 74° a 180°
Automatické zaﬁízení pro sériovou v˘robu
Hydraulické tváﬁecí zaﬁízení je urãeno k tváﬁení trubek orbitálním zpÛsobem pro následující ‰roubení:
- Triple-Lok® (rozválcování na 74°) pro trubky vnûj‰ího prÛmûru 6 aÏ 42 mm (1/4” aÏ 1 1/2”)
- O-Lok®/ORFS (rozválcování na 180°) a nové pﬁírubové ‰roubení, jednoduché ovládání, stroj nevyÏaduje nastavení tlaku ani nastavení náﬁadí.
Rychlá ãinnost, pracovní cyklus do 15 sec.
Katalog 4100-5

Parflange 1025 - pﬁenosné zaﬁízení pro lemování/rozválcování
Pﬁenosné poloautomatické zaﬁízení
Hydraulické tváﬁecí zaﬁízení je urãeno k tváﬁení trubek orbitálním zpÛsobem pro následující ‰roubení:
- Triple-Lok® (rozválcování na 74°) pro trubky vnûj‰ího prÛmûru 6 aÏ 38 mm (1/4” aÏ 1 1/2”)
- O-Lok®/ORFS (rozválcování na 180°)
Pracovní cyklus 30 aÏ 40 sec. Není vyÏadováno nastavení náﬁadí ani tlaku.
• Hmotnost: 80 kg
Katalog 4100-5

Lisovací zaﬁízení Parkrimp
âtyﬁi rÛzné lisy Parkrimp zaji‰Èují lisování v‰ech hadic Parkrimp No-Skive a termoplastick˘ch hadic
Parflex.
Lisy umoÏÀují lisování v‰ech No-Skive hadic od DN 5 do (velikost -3) do DN 50 (velikost -32). RÛzné
verze hydraulického agregátu dovolují pouÏití tûchto lisÛ v servisní ãinnosti a malosériové v˘robû.
Více informací najdete v katalogu 4400.
Katalog 4400
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Náﬁadí a montáÏní zaﬁízení
¤ezaãky hadic Parker
Tyto ﬁezaãky jsou urãeny pro stacionární nebo mobilní aplikace v dílnách a servisních vozech. Tato
zaﬁízení jsou vhodná pro ﬁezání hydraulick˘ch hadic od DN 05 do DN 50 (velikost -3 aÏ -32). K dispozici jsou následující zaﬁízení:
• TH3-2: urãeno pro ﬁezání hydraulick˘ch hadic s jedním nebo dvûma oplety ocelov˘m drátem nebo
textilními vlákny do DN 32 (velikost -20) a multispirálních hadic maximálnû do 4 SP, DN 25 (velikost
-16).
• TH3-3: urãeno pro ﬁezání v‰ech typÛ hadic s jedním nebo dvûma oplety ocelov˘m drátem nebo textilními vlákny do DN 50 (velikost -32) a multispirálních hadic se ãtyﬁmi a ‰esti spirálními oviny do DN
40 (velikost -24).
• TH3-2-12 VDC: urãeno pro mobilní aplikace v servisních vozech pro ﬁezání hadic s jedním nebo
dvûma oplety ocelov˘m drátem nebo textilními vlákny od DN 5 do DN 32 (velikost -3 aÏ -20) a multispirálních hadic 4SP/4SH do max. DN 25 (velikost -16).
Napájení z autobaterie 12 V.
Katalog 4400

Nastavitelné lisy pro hadice
• TH 8-520 - základní model s ruãním ovládáním
• TH 8-520.E - zaﬁízení s elektronick˘m ﬁízením „UNIMATICONTROL E“
• TH 5-520-12 VCD - pro mobilní aplikace
Tyto nastavitelné lisy na hadice jsou urãeny pro lisování hadicov˘ch ‰roubení na v‰echny typy Parker
No-Skive hadice zvlá‰tû v sériové v˘robû. Urãeno pro jednodílná nebo dvoudílná ‰roubení pro hadice
pro DN5 do DN50 (velikost -3 aÏ -32). Díky pouÏití univerzální soupravy ãelistí je moÏné lisovat jakékoliv kombinace ‰roubení/hadice.
Katalog 4400

Lisovací zaﬁízení Polykrimp TH 8-380.E- 6SP DN 50
Toto zaﬁízení umoÏÀuje lisovat hadicová ‰roubení na multispirální hadice podle SAE 100 R13 a 100
R15 do DN 50 a prÛmyslové hadice Parker ITR do rozmûru DN 60
Technické údaje:
• Lisovací síla: 3150 kN
• Digitální ﬁízení: B
• SAE R13 a R15: 2”
• PrÛmyslové hadice: 4”
• Rychlost: uzavírání i otevírání 23 mm/sec
• Profil ãelistí: 232 L & 239 L
• Pﬁíkon: 4 kV
• Rozmûry L x W x h: 1200 x 600 x 1600 mm
• Hmotnost: 750 kg bez náplnû
Katalog 4400
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Náﬁadí a montáÏní zaﬁízení
¤ezaãka hadic - 6SP DN 50
Toto zaﬁízení je velmi v˘konná hydraulicky a pneumaticky ovládaná ﬁezaãka hadic pro nároãnou sériovou v˘robu. Je vhodná pro v‰echny typy hadic do vnûj‰ího prÛmûru 90 mm nebo max. ‰estispirálov˘ch ovíjen˘ch hadic.
Technické údaje:
• Hadice: 1-2-3 vrstvy do DN 50
4-6 ovinÛ do DN 50
• Max. prÛmûr hadice: 90 mm
• Pﬁíkon: 7,5 kW (3 fáze 230/400 V / 25 A / 50 Hz
• Otáãky: 2850 1/min
• PrÛmûr kotouãe vnûj‰í/vnitﬁní: 520/50 mm
• Rozmûry L x W x h: 900 x 645 x 1150 mm
• Hmotnost: 210 kg

Stojan pro hadicové cívky
KaÏdé patro kromû spodního mÛÏe b˘t horizontálnû vyklonûno pro naloÏení nové cívky.
Technické údaje:
• Hadice: DN 6 aÏ DN 32
• Max. zatíÏení jednoho patra: 80 kg
• Rozmûry L x W x h: 1270 x 1000 x 22,30 mm
• Hmotnost: 148 kg
• Rozmûry cívek: vnûj‰í/vnitﬁní prÛmûr cívky: 1010/250 mm, max. v˘‰ka 300 mm

Zku‰ební zaﬁízení pro hadice TH5-3/TH5/3E
Tento dílensk˘ zku‰ební stend pro hadicové montáÏe je urãen pro statické tlakové zkou‰ky zalisovan˘ch hadic tlakem 12 aÏ 145 MPa. ¤ízení stendu dovoluje uchování jednou nastaveného tlaku pro
dal‰í zkou‰ky stejn˘m tlakem.
Katalog 4400
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SluÏby s pﬁidanou hodnotou
ParkerStore je kompletní servis ‰roubení a hadic
První samoobsluÏná prodejna/dílna pro hydraulická a pneumatická ‰roubení a hadice.
Nabízí:
• Více neÏ 3000 dílÛ na skladû
• MontáÏ hadic a ‰roubení podle poÏadavku zákazníka
• „Mr. ParkerStore“, tzn. expert, ‰kolen˘ a certifikovan˘ firmou Parker je vÏdy pﬁipraven pomoci
a k návrhu nejlep‰ího ﬁe‰ení
BroÏura 0098-M1

Hose Doctor Service
Hydraulic Hose Replacement service

Hose Doctor Service - mobilní montáÏ hadic
Tento servis je k dispozici 24 hodin dennû a 7 dní v t˘dnu prostﬁednictvím mobilního telefonu.
Servisní vÛz Hose Doctor Service je mobilní dílna se skladem hadic, ‰roubení, adaptérÛ, rychlospojek
atd.
Technici jsou schopni vymûnit a opravit na místû hadice i ‰roubení.
BroÏura 0098-M1

Technické sluÏby
Touto sluÏbou nabízí Parker zákazníkovi opravdové partnerství:
• InÏen˘ﬁi firmy Parker navrhnou ve spolupráci s v˘robcem nejlep‰í
ﬁe‰ení jeho systému.
• Pracují na místû pﬁímo u zákazníka
• Spolupracují od koncepce aÏ po instalaci a zaji‰Èují ‰kolení obsluhy
Bulletin 3400-LF2 a broÏura VAS-M1

Te c h
Vytváﬁení souprav/kitÛ, personalizované objednávky
Pokud v˘robce poÏaduje pravidelnû skupiny ‰roubení hadic a dal‰ího
pﬁíslu‰enství, Parker je schopen dodávat tyto konsolidované ãásti pod
jedním referenãním ãíslem jako soupravu/kit.
BroÏura VAS-M1

Breadman/Kanban
Tato sluÏba zahrnuje dodávku souprav prvkÛ/kitÛ Parker pﬁímo na
v˘robní linku, dílnu nebo do skladu v˘robce. Tento servis mÛÏe b˘t
zaji‰Èován buì Certifikovan˘m distributorem nebo pﬁímo firmou Parker.
V˘hody pro zákazníka jsou dodávky just-in-time, sníÏení skladov˘ch
zásob a sníÏení manipulace s materiálem.
BroÏura VAS-M1
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Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin je vedoucí globální firmou v oblasti ﬁízení
pohybÛ orientovanou na ‰piãkov˘ servis pro zákazníky.
Firma je zaﬁazena mezi 500 Fortune firem na newyorské
burze (New York Stock Exchange). Na‰e komponenty
a systémy zahrnují více neÏ 1400 v˘robních programÛ,
které uskuteãÀují ﬁízení pohybu ve v‰ech odvûtvích
prÛmyslu vãetnû letectví a kosmonautiky.
Parker je jedin˘m svûtov˘m v˘robcem, kter˘ nabízí
zákazníkÛm kompletní sortiment hydraulick˘ch,
pneumatick˘ch a elektromechanick˘ch pohonÛ s úpln˘m
pﬁíslu‰enstvím. Firma má nejvût‰í distribuãní síÈ
s 7500 distributory ve ãtyﬁech svûtadílech, obsluhujících
více neÏ 400 000 zákazníkÛ na celém svûtû.

Skupina letectví
a kosmonautika
Vyvíjí, navrhuje a vyrábí
komponenty a systémy
pro letectví, kosmonautiku
a pﬁíbuzné high-tech aplikace

Vize firmy Parker
je b˘t vedoucím svûtov˘m v˘robcem
komponentÛ a systémÛ pro konstruktéry,
v˘robce i uÏivatele kvalitních
a trvanliv˘ch strojÛ a zaﬁízení.
Pﬁesnûji – konstruujeme, vyrábíme
a prodáváme v˘robky pro ﬁízení pohybu,
prÛtoku i tlaku. Docilujeme profitabilního
rÛstu díky ‰piãkovému zákaznickému
servisu.

Skupina klimatizaãních
a chladírensk˘ch prvkÛ
Projektuje, vyrábí a prodává
solenoidové ventily a prvky
a systémy pro chlazení,
air-conditioning vãetnû ﬁízení
tûchto systémÛ

Skupina Fluid Connector
Projektuje, vyrábí a dodává
ve‰keré spojovací prvky ‰roubení, hadice, rychlospojky
a diagnostickou techniku
pouÏívané v hydraulice
a pneumatice

Skupina tûsnûní
Konstruuje, vyrábí a prodává
tûsnûní elastomerová,
pryÏokovová, tûsnûní tepelnû
a elektricky vodivá, plnû
uspokojující vysoké nároky
‰piãkov˘ch zákazníkÛ

Skupina hydrauliky
Konstruuje, vyrábí a prodává
úplné spektrum hydraulick˘ch
prvkÛ a systémÛ pro finální
v˘robce prÛmyslov˘ch
i mobilních strojÛ a zaﬁízení

Skupina filtrace
Navrhuje, vyrábí a prodává
v˘robky zaji‰Èující kvalitní
filtraci a purifikaci kapalin
a plynÛ pro ‰iroké spektrum
od prÛmyslov˘ch aplikací
aÏ po potravináﬁství a farmacii

Skupina automatizace
Je vedoucím dodavatelem
pneumatick˘ch
a elektromechanick˘ch
prvkÛ vãetnû ﬁízení
pro automatizaãní systémy
pro v‰echna odvûtví prÛmyslu

Skupina pﬁístrojové
techniky
Konstruuje, vyrábí
a distribuuje vysoce kvalitní
komponenty jako ‰roubení,
ventily atd. pro speciální
tekutinové systémy, chemické,
lékaﬁské, analytické
a ultraãisté aplikace vãetnû
mûﬁení a regulace
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NONSTOP 24 hod. služby:

Liberec

+420 737 222 233

Ústí n. L.
Turnov

Hoštka

E65
Roudnice
n. L.

D8
E55

Rokycany

E67
Hradec Králové

Mohelnice

Praha

D5

D1

E50

Olomouc
Ostrava

R35
R46

Jihlava

Sušice

Prostějov
D1

Brno
České
Budějovice

Servis hadic u zákazníka

Souãást divize Hydrauliky Parker Hannifin

SÍDLO FIRMY
CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
fax: 416 814 198
e-mail: info@chvalis.cz

M A Z A C Í

S Y S T É M Y

Pobočka LIBEREC

Pobočka ROKYCANY

Pobočka SUŠICE

Pobočka Č. BUDĚJOVICE

Pobočka PROSTĚJOV

Pobočka JIHLAVA

CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620
e-mail: rokycany@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka 151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342,
725 393 251
e-mail: susice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097,
725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Průmyslová ulice
586 01 Jihlava
tel.: 722 110 370,
728 379 220
e-mail: jihlava@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz
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