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Новият Parker GlobalCore
Решение за хидравличен маркуч с дълъг
експлоатационен живот
Намалява инженеринга в работата и
сложността при обслужване
Пет размера хидравлични маркуча и две серии фитинги за тях покриват всички основни
приложения в хидравличните инсталации, с които оперират Клиентите
Parker Hannifin, глобалният лидер в областта на технологиите, техническите решения и разработката на
системите за задвижване и управление на процеси
в индустрията, представи новата серия хидравлични маркучи GlobalCore, която включва пет размера
хидравлични маркуча и две серии фитинги за тях, с
което значително намалява инженеринга и сложността в процеса на подръжка на хидравличните системи. Parker GlobalCore е първата по рода си фамилия
хидравлични маркучи на пазара предлагаща пълна
продуктова гама, която покрива всички най-често
използвани работни налягания в хидравличните системи, работещи при постоянно налягане.
Разработени да покриват всички най-често използвани работни налягания в хидравличните системи
хидравличните маркучи от фамилията GlobalCore
са разработени в съответствие с изискванията на
международния стандарт ISO 18752 и са тествани при
двойно по-високи стойности на параметрите посочени в стандарта.
При използване на маркучите от фамилията Parker
GlobalCore в хидравлични системи, работещи при сурови работни условия и наличие на високи пулсации
на налягането в тях, дългият живот и безотказната
работа са гарантирани.
GlobalCore е унифицирана система, която предлага
хидравлични маркучи проектирани в съответствие
със спецификацията на ISO 18752, която е разработена въз основа на начина на подбор и използване
на хидравличните маркучи от клиентите - по клас на

налягане, а не по конструкция. GlobalCore разширява
гамата от хидравличните маркучи на Parker покриващи стандарта ISO 18752 и дава варианти за използването им при най-критичните работни налягания ( от
21,0 MPa (3,000 psi) до 42,0 MPa (6,000 psi)) и размери
(от -4 до -32).
Parker GlobalCore се произвеждат в заводите на Parker
Hannifin, позиционирани в най-важните точки от света – Европа, Северна Америка и Азия – при експлоатацията на маркучите в хидравличните системи, те
работят безотказно независимо от това къде са били
произведени или се използват в момента.
Системата GlobalCore е оптимално опростена. Включените в нея само пет размера хидравлични маркуча
ще улеснят проектантите и специалистите по поддръжка, които да могат лесно и бързо да избират подходящия размер хидравличен маркуч за съответното
работно налягане.
Подборът на подходящи фитинги е още по-опростен,
сведен е до избор между две серии 43/48 и 77. Изборът се прави в зависимост от размера на хидравличния маркуч и работното налягане в системата.
Иновативната конструкция на хидравличните маркучите на Parker позволява намаляване наполовина
на радиуса на огъване в сравнение с обикновен
хидравличен маркуч, което улеснява в голяма степен
монтажа и увеличава областите на приложението им.
Фамилията хидравлични маркучи GlobalCore е съвместима с оборудването на Parker за запресоване на
хидравлични маркучи Parkrimp. Системата е разработена с No-Skive технологията на Parker за монтаж без
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пристъргване на повърхностите и външно покритие
максимално устойчиво на абразивно износване,
което осигурява на потребителите по-малко аварии и
време за престой и по-дълги интервали между подмяната на маркучите.

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.

Повече информация за фамилията хидравлични
маркучи GlobalCore, можете да намерите на www.
parkerglobalcore.com.
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За Паркър Ханифин
С годишен оборот от продажби над $ 13 мл 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 постоянно 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

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

Видеоматериал: https://www.youtube.com/
watch?v=yL3dXCyHPZs
Източник на снимковия материал: Parker Hannifin

