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Тази иновативна тръбна система се монтира изключително лесно
и бързо. Тя гарантира надеждни тръбни връзки без течове и
необходимост от кримпване, лепене или заваряване на тръбите,
като паралелно с това предлага лесна експлоатация и максимална адаптивност в процеса на използването на системанта.
Системата Transair® гарантира бърза възвръщаемост на инвестицията, която се дължи на факта, че всички нейни компоненти са
взаимозаменяеми и могат да се използват многократно, в случай,
че се наложи модификация на съоръжението в бъдеще. Тръбната
система Transair® е лека, компактна, с изключително здрава конструкция, като в същото време е много по-лесна за монтиране от
всички останали системи на пазара, особенно в сравнение с галванизираните стоманени
® тръби, които, освен другите недостатъ®
ци, изискват и съответните опори при изграждане на мрежата.
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бъде използвана в най-тежките експлоатационни условия.
Тръбната система Transair® се предлага с 10 години гаранция в
едно с глобалните производствена структура, търговска мрежа и
система за обслужване на клиентите на компанията.
За Паркър Ханифин
С годишен оборот от продажби над $ 13 млн. щ.д., Паркър
Ханифин e световен диверсифициран производител и лидер в
областта на технологиите, техническите решения и разработката
на системите за задвижване и управление на процеси в индустрията. Паркър непрекъснато създава, усъвършенства и внедрява модерни прецизни инженерингови решения за различни
приложения - от мобилната техника, всякакви индустриални
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 постоанно увеличава изплащаните дивиденти
на собствениците на акции, което я поставя в топ 5 на рекордите
на S&P 500 index, за дългосрочно функциониращи компании с
постоянно увеличаван дивидент към собствениците на акции. За
повече информация можете да посетите интернет страницата на
компанията www.parker.com или информационната страница за
инвеститорите www.phstock.com.
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тивните разходи за подръжка на системата и в същото време
®

®

®

тръбна система Transair® е адаптирана към всички пазарни сектори и може да бъде използвана при разработването на всички
проекти за изграждане на системи за сгъстен въздух.

същественно да подобрят функционалността, производителността и ефикасността й. Всъщност, опитът показва, че капиталовите
и оперативните разходи, направени в рамките на 10-годишен

Благодарение на технологията SnapRing, новата тръбна система
Transair® с диаметър 50 мм, покрива най-високите изисквания на
стандартите за безопасност. Тя е устойчива на удари и може да

Тел: +359 888 765 455
Факс: +359 2 980 13 44
е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com
www.parker.com
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Модулната алуминиева тръбна система Transair® е разработена като ефективна алтернатива на
традиционните галванизирани стоманени тръбопроводи за пренос на сгъстен въздух. Тръбната системата
Transair® предлага изключително гладки повърхнини, гарантиращи оптимални характеристики на потока,
висока енергийна ефективност и пълното отсъствие на корозия и замърсяване. Системата Transair®
позволява на собствениците на инсталациите за сгъстен въздух значително да намалят оперативните
разходи за подръжка на системата и в същото време същественно да подобрят функционалността,
производителността и ефикасността й. Всъщност, опитът показва, че капиталовите и оперативните
разходи, направени в рамките на 10-годишен период за системата Transair®, на практика са по-малко от
10% от разходите, които се правят за конвенционалните стоманени заварени тръбопроводи.
Тази иновативна тръбна система се монтира изключително лесно и бързо. Тя гарантира надеждни тръбни
връзки без течове и необходимост от кримпване, лепене или заваряване на тръбите, като паралелно с
това предлага лесна експлоатация и максимална адаптивност в процеса на използването на системанта.
Системата Transair® гарантира бърза възвръщаемост на инвестицията, която се дължи на факта, че
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