
Parker Latvijā
Kustības un vadības tehnoloģijas

AE – UAE, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe,  
Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501 970 
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill 
Tel:  +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel:  +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles 
Tel:  +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BR – Brazil, Cachoeirinha RS 
Tel:  +55 51 3470 9144

BY – Belarus, Minsk 
Tel:  +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel:  +1 905 693 3000

CH – Switzerland, Etoy 
Tel:  +41 (0) 21 821 02 30 
parker.switzerland@parker.com

CN – China, Shanghai 
Tel:  +86 21 5031 2525

CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel:  +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst 
Tel:  +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup 
Tel:  +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid 
Tel:  +34 902 33 00 01 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel:  +358 (0)20 753 2500 
parker.fi nland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tel:  +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens 
Tel:  +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong 
Tel:  +852 2428 8008

HU – Hungary, Budapest 
Tel:  +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel:  +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai 
Tel:  +91 22 6513 7081-85

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel:  +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

JP – Japan, Tokyo 
Tel:  +(81) 3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel:  +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel:  +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

LV – Latvia, Riga 
Tel:  +371 6 745 2601 
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca 
Tel:  +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya 
Tel:  +60 3 5638 1476

NL – The Netherlands, 
Oldenzaal 
Tel:  +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Ski 
Tel:  +47 64 91 10 00 
parker.norway@parker.com

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel:  +64 9 574 1744

PL – Poland, Warsaw 
Tel:  +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel:  +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel:  +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

Parker Hannifin Corporation

79a Slokas street, N° 6

LV-1007 Riga

Latvia

Tel:  +371 6 745 26 01

Fax: +371 6 745 26 08

www.parker.com
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Parker Worldwide

RU – Russia, Moscow 
Tel:  +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga 
Tel:  +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SG – Singapore 
Tel:  +65 6887 6300

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel:  +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel:  +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok 
Tel:  +662 717 8140

TR – Turkey, Istanbul 
Tel:  +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei 
Tel:  +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiev 
Tel  +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – United Kingdom,  
Warwick 
Tel:  +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland 
Tel:  +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas 
Tel:  +58 212 238 5422

ZA – South Africa, 
Kempton Park 
Tel:  +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Your local authorized Parker distributor

Plašs pakalpojum
u klāsts jūsu vajadzībām
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Parker Hannifin – par mums
Globāli, bet vietēji
Uzņēmums Parker Hannifin 
Corporation ir pasaules vadošais 
kustības un vadības tehnoloģiju  
un sistēmu ražotājs, kas 
nodrošina ar augstu precizitāti 
izstrādātus risinājumus virknei 
tirgus segmentu – tirdzniecības, 
mobilo tehnoloģiju, rūpniecības 
un aviācijas jomās – un kura 
katru gadu pārdoto preču un 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 
12 miljardus USD. Uzņēmumā 
nodarbināti vairāk nekā 62 000 
cilvēki 48 pasaules valstīs.

Pieredze vairāk nekā 1000 tirgos
Uzņēmums apkalpo vairāk nekā 

400 000 klientu visā pasaulē, 
piedāvājot produkciju un sistēmu 
risinājumus vairāk nekā 1000 
tirgos. Lai kādas būtu jūsu 
vajadzības saistībā ar kustības 
un vadības jomu, uzņēmumam 
Parker ir nepieciešamā 
pieredze, produkcijas klāsts 
un globālais pārstāvju tīkls, lai 
tās apmierinātu. Neatkarīgi no 
tā, vai esat oriģinālo iekārtu 
ražotājs vai jums nepieciešami 
tehniskās apkopes, remonta vai 
kapitālā remonta darbi, varat 
būt pārliecināts, ka 280 Parker 
pārstāvniecībās un 12 000 
izplatītāju birojos jūs apkalpos 
visaugstākajā līmenī.



Aviācija
Praktiski ikviena šodien 
lidojoša lidaparāta sistēmu un 
komponentu projektēšana, 
ražošana un atbalsts.

Deviņas tehnoloģijas
Lai apmierinātu jūsu vajadzības 
kustības un vadības tehnoloģiju 
jomā,  
Parker nodrošina profesionālus  
risinājumus deviņās galvenajās 
tehnoloģijās. Šajās tehnoloģijās 
Parker piedāvā visplašāko 
produkcijas un sistēmu klāstu, 
kāds vien pieejams no viena 
piegādātāja, tajā skaitā filtrus, 
šļūtenes, armatūru, vārstus, 
tvertnes, sūkņus, motorus, 
pārvadus, elektroniku, vadības 
sistēmas, cilindrus un blīves.

Pateicoties šim plašajam 
produkcijas klāstam, varat 
paļauties uz Parker kā vienīgo 
piegādātāju. 

Mikroklimata kontrole
Komforta, ērtību un vadības 
iespēju  
nodrošināšana labākai dzīves 
kvalitātei.

Elektromehāniskie risinājumi
Elektromehānisko sistēmu un  
komponentu piegādāšana 
pielietojuma veidiem, kuros 
nepieciešams ātrums un 
precizitāte. 

Filtrēšana
Kvalitatīva filtrēšanas un 
atdalīšanas produkcija un 
sistēmas rūpniecības, transporta, 
mobilo tehnoloģiju un 
kuģniecības nozarēm.

Šķidrumu un gāzes pārvadi
Kritiski svarīgu šķidrumu plūsmas 
virzīšana simtos pielietojuma 
veidu.

Hidraulika
Hidraulikas sistēmu un 
komponentu piegādāšana lielas 
jaudas pielietojuma veidiem.

Pneimatika
Pneimatisko sistēmu un 
komponentu piegādāšana 
lielā ātrumā strādājošām 
automatizācijas iekārtām. 

Procesu vadība
Kritiski svarīgi komponenti 
procesu vadības aparatūras, 
pusvadītāju, veselības aprūpes 
un analītiskiem pielietojuma 

veidiem.
Blīvēšana un ekranēšana
Ar augstu precizitāti izstrādātu 
blīvju un blīvēšanas sistēmu 
piegādāšana, uzlabojot iekārtu 
darbību visā pasaulē. �



Partnerattiecības kustībā
No slēptajām izmaksām līdz acīmredzamai peļņai

Partnerattiecības ir svarīgs 
Parker Hannifin uzņēmējdarbības 
filozofijas aspekts. Mēs esam 
pārliecināti, ka kopā mēs varam 
uzlabot jūsu produktivitātes un 
peļņas rādītājus, izmantojot visus 
mūsu piedāvātos produkcijas, 
pakalpojumu un sistēmu veidus.

Neatkarīgi no tā, vai jums ir 
jāizstrādā tehnoloģiski sarežģītas 
jaunas iekārtas vai jāpanāk,  
ka ražošanas līnijas darbojas  
24 stundas diennaktī, Parker ar 
prieku ar jums sadarbosies un 
palīdzēs sasniegt jūsu mērķus.

Oriģinālās iekārtas
Oriģinālo iekārtu ražotāji no 
visdažādākajām nozarēm plaši 
sadarbojas ar Parker, izstrādājot 
jaunas un progresīvas iekārtas. 
Mūsu produkcijas klāsts, kas ir 
visplašākais kustības un vadības 
nozarē, palīdz gan mobilo 
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tehnoloģiju, gan ražošanas 
jomās strādājošiem klientiem 
izstrādāt efektīvākas un 
ekonomiskākas iekārtas. Klienti 
var būt pārliecināti, ka saņem 
savam pielietojuma veidam 
vislabāko produkciju –  
no tehnoloģiski sarežģītām 
elektroniskajām vadības 
sistēmām līdz hermētiskām 
šļūtenēm un armatūrai.

Bet sadarbība ar Parker nozīmē 
ne tikai iespēju piekļūt vislabākajai 
produkcijai, kāda ir pieejama 
attiecīgajam pielietojuma veidam. 
Tā nozīmē arī partnerattiecības 
inženieru līmenī jau projektēšanas 
sākotnējos posmos, lai izstrādātu 
hidraulisko, pneimatisko 
un elektromehānisko sistēmu 
risinājumus. Tas neattiecas tikai 
uz spēka un vadības aprīkojumu, 
bet arī uz nepieciešamajām 
filtrēšanas, savienošanas, 
blīvēšanas vai  
EMI ekranēšanas ierīcēm.

Strauja prototipu izstrāde, 
unikālas hermētiskuma garantijas 
programmas, progresīvas “tieši 
laikā” piegāžu programmas 
un pilnībā aprīkotas apmācību 
telpas ir tikai dažas no citām 

priekšrocībām, kas jums būs 
pieejamas, kad nodibināsiet 
partnerattiecības ar Parker.

Lai noformētu pasūtījumu, 
jums tikai jāpiezvana uz vietējo 
Parker Hannifin pārdošanas 
un apkalpošanas centru savā 
valstī. Tiem uzņēmumiem, 
kuriem jānoformē pasūtījumi visā 
pasaulē,  
varam izveidot globālu klienta 
apkalpošanas komandu, lai 
vienkāršotu visu šo procesu un 
sniegtu vienlīdz ērtas iespējas 
piekļūt tai pašai produkcijai un 
pakalpojumiem 43 pasaules 
valstīs.

Tehniskā apkope un remonts
Mūsdienu konkurences 
piesātinātajā vidē ir svarīgi regulāri 
veikt iekārtu  
tehniskās apkopes darbus un 
uzturēt to ideālā stāvoklī. Iekārta, 
kas atrodas  
dīkstāvē, rada zaudējumus katru 
sekundi. Peļņas rādītāji ir optimāli, 
kad iekārtas darbojas ar pilnu 
jaudu,  
tādēļ jūs pilnīgi noteikti 
nevēlētos, lai rastos neparedzēti 
sarežģījumi. Arī šeit Parker var 
palīdzēt. Varam  

ar jums sadarboties, palīdzot 
izstrādāt  
profilaktiskās apkopes 
programmas un pārraugot, 
piemēram, tādus aspektus kā 
eļļas piesārņojumu.  
Ja negaidītais tomēr notiek un 
jums nekavējoties nepieciešami 
remonta risinājumi, mūsu vietējie 
izplatītāji var ierasties jūsu 
ražošanas telpās,  
ja izmantojat mūsu strauja 
remonta  
un nomaiņas pakalpojumus, 
piemēram, HOSE DOCTOR®.

Klientu apkalpošana
Tagad esat izlasījis par mūsu 
produkciju un pakalpojumiem 
un to, kā sadarbība ar mums var 
sniegt jums labumu. Bet neatkarīgi 
no tā, kā izlemsiet rīkoties, mūsu 
klientu apkalpošanas līmenis 
vienmēr būs nemainīgs. Ar mums 
ir viegli sazināties. Jums ir pieejami 
mūsu vietējie pārdošanas biroji un 
izplatītāji. Dažos no tiem ir ieviests 
avārijas palīdzības dienests, kas 
darbojas 24 stundas diennaktī. 
Kad jums radīsies vajadzība 
ar mums sazināties, varat būt 
pārliecināts, ka mēs darīsim 
visu iespējamo, lai saruna būtu 
patīkama un produktīva. 
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Trīs labi iemesli,kādēļ vispirms 
pajautāt Parker...
Mūsu produkcija, tikai viens piegādātājs un sistēmiski risinājumi

“Atbalsts un tehniskās konsultācijas, ko mēs uzņēmumā Linde HTD esam saņēmuši no Parker, 
vienmēr bijušas lieliskas. Jau sākot no prototipa izstrādes posma, projektējot hidrauliskos kontūrus 
sadarbībā ar Parker tehniskās apkopes komandu. Šādi ieguvām hermētisku risinājumu un paātrinājām 
galīgo ražošanas metodoloģiju. Novatoriskie sistēmu risinājumi, ko saņēmām kopā ar standarta un 
sevišķi pielāgoto produkciju, mums sniedz iespēju ražot patiesi augstākā līmeņa autoiekrāvējus, par 
kuriem mūsu klienti ir sajūsmā.”

Endijs Polijs – vadošais inženieris
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Produkcijas klāsts
Mūsu produkcijas klāsts ir 
nesalīdzināmi plašs. Neviens 
cits ražotājs nevar piedāvāt 
tik visaptverošu produkcijas 
klāstu deviņās tehnoloģiskajās 
jomās kā Parker Hannifin. 
Kaut gan arī pašreizējais preču 
un pakalpojumu portfelis ir 
iespaidīgs, mēs to arvien 
paplašinām, veicot ievērojamus 
ieguldījumus pētniecībā un 
attīstībā, kā arī īstenojot 
stratēģiskus iegādes darījumus 
uzņēmumiem, kad tas ir 
nepieciešams.

Tikai viens piegādātājs
Bet tas vēl nav viss. Arvien vairāk 
klientu uzticas Parker Hannifin 
kā vienīgajam piegādātājam 
un sistēmisku risinājumu 
sniedzējam.  
Neatkarīgi no tā, vai jums 
nepieciešami hidrauliski, 
pneimatiski, elektromehāniski  
vai filtrēšanas komponenti, 
Parker ir unikālas iespējas 
piegādāt tos visus kopā.

Jums tikai jāpiezvana uz vietējo 
Parker Hannifin pārdošanas un 
apkalpošanas centru.

Sistēmiski risinājumi
Mēs jau projektēšanas posma 
sākumā ar klientiem nodibinām 
partnerattiecības inženieru līmenī,  
lai neskatītu tikai daļas un 
detaļas,  
bet izstrādātu sistēmisku 
risinājumu. Mums ir unikālas 
iespējas jums piedāvāt pilnībā 
aprīkotas kustības un vadības 
sistēmas.

Parker ne tikai ir visplašākais 
produkcijas klāsts visā nozarē, bet 
mēs arī atbalstām mūsu klientus, 
piedāvājot mūsu inženiertehniskās 
zināšanas deviņās galvenajās 
tehnoloģiskajās jomās.
Izstrādājot sistēmiskus risinājumus 
kopā ar Parker, jūsu ieguvumi  
būs šādi.

• Lielāka funkcionalitāte
• Mazāk detaļu
• Mazākas darījumu izmaksas
•  Mazākas uzturēšanas 

izmaksas
• Vienkāršāka uzstādīšana
• Īsāki apstrādes laiki
• Mazāks enerģijas patēriņš
• Samazināta dīkstāve
• Atbalsts visā pasaulē
• Mazāks risks
•  Labāka sistēmas konstrukcija

Tādēļ, izvēloties Parker par 
savu piegādātāju, jūs ne tikai 
varēsiet piekļūt visplašākajam 
kvalitatīvu komponentu klāstam 
par konkurētspējīgām cenām, 
turklāt no viena piegādātāja, 
bet arī varēsiet izmantot mūsu 
plašo pieredzi sistēmisku 
inženiertehnisko risinājumu jomā.  
Piemēram, mūsu mobilo sistēmu 
komanda ir gatava palīdzēt 
izstrādāt  
un pilnveidot hidrauliskās 
sistēmas visu veidu mobilajai 
tehnikai –  
gan klienta objektā, gan arī mūsu  
īpaši aprīkotajā sistēmu 
inženiertehnisko risinājumu 
centrā. Visiem komandas 
locekļiem ir vairāku gadu 
pieredze tehnoloģiski sarežģītu 
sistēmu projektēšanā, un viņi 
būs jūsu partneri līdz pat projekta 
pabeigšanai, ierosinot dažādus 
sistēmas risinājumus, līdz būsiet 
apmierināts ar savas iekārtas 
prototipa darbības rezultātiem.

Papildinot savu projekta 
komandu ar kvalificētu Parker 
sistēmu inženieri, varat izmantot 
Parker komponentus tā, lai 
būtiski uzlabotu sistēmu 
darbības rezultātus – un līdz ar 
to izstrādātu konkurētspējīgāku 
produktu – par mazākām 
kopējām izmaksām.
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Winovation – māksla  
uzklausīt klientu
Uzņēmums Parker Hannifin ir 
ieviesis procesu ar nosaukumu 
Winovation (uzvaras inovācijas), 
lai panāktu izcilību jaunas 
produkcijas izstrādes jomā un 
pārsniegtu visas mūsu klientu 
prasības un cerības. Uzņēmumā 
Parker pie Winovation idejām 
strādā tūkstošiem projektēšanas 
inženieru. Šis process prasa, 
lai mēs izprastu mūsu klientu 
neapmierinātās vajadzības.  
Tagad esam noteikuši jaunus  
tirgus standartus un iesaistām  
mūsu klientus visos produkcijas 
izstrādes procesos. 

Inovāciju un tehnoloģiju cen-
trs
Parker izmanto daudzus 
no jaunākajiem virtuālās 
projektēšanas risinājumiem. 
Tādējādi Parker Hannifin 
inženieri ir samazinājuši laiku, 
kas nepieciešams mūsu 
jaunāko produkcijas inovāciju 
izstrādāšanai, pārbaudīšanai 
un ražošanas sākšanai. Šie 
instrumenti ir šādi.

Projektēšanas 
datortehnoloģijas
Komponentu un mezglu 
3D modelēšana no 2D 
ražošanas rasējumiem un klienta 
piegādātajiem  
montāžas rasējumiem. Mēs pat 
izvietojam mūsu produkcijas 3D 
modeļus tiešsaistē, lai jūs tos 
varētu lejupielādēt un iestrādāt 
savos projektos.

Progresīvas tehnoloģijas
Jaunas attīstības iespējas klientiem
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Galīgo elementu analīze
Parker Hannifin progresīvās 
galīgo elementu analīzes 
metodes tiek izmantotas 
produkcijas izstrādes procesā, 
lai ar slodzes analīzes metožu 
palīdzību samazinātu izstrādes 
laiku.

Šķidrumu dinamikas 
izskaitļošana
To izmanto šķidrumu dinamikas 
optimizēšanai.

Strauja prototipu izstrāde
Tā ir svarīga izstrādes procesa 
daļa. Šajā posmā mēs 
izmantojam 3D printeri, lai 
klients jau izstrādes procesa 
sākumposmā varētu ietekmēt  
un vizualizēt prototipa 
komponentus.

Dzīves cikla pārbaudes
Tās nodrošina, ka produkcija 
faktiskajos apstākļos darbosies, 
kā gaidīts, un ir svarīga 
izstrādes procesa daļa. 
Neatkarīgi no produkcijas 
veida varat būt pārliecināts, 
ka tā ir izturējusi visstingrākās 
pārbaudes faktiskajos lietošanas 
apstākļos vai mūsu laboratoriju 
progresīvajās simulācijas 
iekārtās. 
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Esam gatavi jums palīdzēt
Neatkarīgi no tā, vai esat 
oriģinālo iekārtu ražotājs, kuram 
nepieciešamas inženiertehniskās 
zināšanas sistēmu izstrādē un 
projektēšanā, vai arī lietojat 
kustības un vadības aprīkojumu, 
kuram jāveic tehniskā 
apkope, Parker vienmēr ir viegli 
sasniedzams. Parker tehniskās 
zināšanas OEM (oriģinālo iekārtu 
ražotājiem) ir pieejamas gan tieši, 
gan arī ar izplatītāju organizēto 
tehnoloģiju centru starpniecību. 

Izplatīšana
Ja jums nepieciešama tūlītēja 
piekļuve rezerves daļām un 
tehniskās apkopes risinājumiem, 
varat būt pārliecināts, ka Parker 
produkcijas izplatītājs vienmēr būs 
sasniedzams. Parker izplatītāju 
tīkls ir plašs un attīstīts. Vairāk 
nekā 12 000 izplatītāju biroju 
mums palīdz apmierināt mūsu 
klientu vajadzības visā pasaulē. 
Visi mūsu izplatītāji ir sertificēti un 
labi apmācīti  
un nodrošina profesionālus 
pakalpojumus, kā arī novatorisku 
produkciju un risinājumus.

Šis specializēto izplatītāju 
koncentrētais tīkls garantē 
Parker oriģinālās produkcijas 
pieejamību visā pasaulē. Un, tā 
kā mēs paši ražojam visus mūsu 
produktus, varat būt pārliecināti, 
ka izplatītāju plauktos vienmēr 
būs augstākās kvalitātes preces, 
kas apmierinās jūsu vajadzības 
gan ikdienā, gan avārijas 
situācijā.

Ērta pasūtīšana un ātra 
piegāde
Izmantojot Parker EDI 
risinājumus, varat izveidot 
pasūtījumus elektroniski. Varat 
jebkurā laikā pārskatīt savus 
pasūtījumus un uzzināt piegādes 
datumu. Bez šaubām, mēs arī 
nodrošināsim, ka tiks piegādātas 
pasūtītās preces, un ievērosim 
klienta noteikto grafiku.

Globāla klientu apkalpošana
Parker ir globāls uzņēmums un 
vienkāršo klientu apkalpošanu 
visā pasaulē, izveidojot 
globālas klientu apkalpošanas 
komandas. Jūsu ārvalstu 

rūpnīcām būs pieejami tādi paši 
noteikumi kā jūsu uzņēmuma 
mītnes valstī. Tas jums palīdzēs 
samazināt darījumu izmaksas, tajā 
skaitā iegādes, kvalitātes kontroles, 
piegādes un apkalpošanas 
izmaksas. Parker darbinieki 
jums palīdzēs jau plānošanas 
fāzē, izstrādās īpaši pielāgotus 
risinājumus un sniegs jums 
atbalstu visa projekta garumā visā 
pasaulē.

ParkerStore
Visā pasaulē izplatītāji ir 
izveidojuši vairāk nekā 1000 
ParkerStore veikalu. Katrā 
ParkerStore ir hidraulisko 
šļūteņu montāžas darbnīca 
un tiek piedāvāts visaptverošs 
kustības un vadības risinājumu 
klāsts labi apgaismotā, tīrā telpā, 
kā arī visaptverošs produkcijas 
klāsts pašapkalpošanās vidē. 
Tajā atradīsiet arī kvalificētus, 
Parker apmācītus ekspertus, 
kas jūs apkalpos visaugstākajā 
līmenī. ParkerStore menedžeris 
ir problēmu risinātājs, kura 
galvenais mērķis ir palīdzēt 
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jums uzlabot jūsu darbu, 
efektīvi izmantojot Parker zīmola 
produkciju. Lielāko daļu veikalu 
vada izplatītāji, un daudzi no 
tiem var jūs apkalpot 24 stundas 
diennaktī, 365 dienas gadā.

HOSE DOCTOR®
HOSE DOCTOR® ir Parker 
šļūteņu avārijas remonta un 
nomaiņas pakalpojums. Šo 
mobilo pakalpojumu, kas ir 
pieejams 24 stundas diennaktī 
un 7 dienas nedēļā, nodrošina 
lieliski apmācīti tehniskie 
speciālisti, kuriem ir pieejamas 
Parker plašās inženiertehniskās 
zināšanas hidraulikas jomā. 
Tas jums palīdzēs pēc iespējas 
samazināt dīkstāvi un darbības 
izmaksas. 

ParkerStore konteiners
ParkerStore konteiners ir 
pārvietojama remontdarbnīca, 
kas nodrošina tehniskās 
apkopes un produkcijas atbalsta 
pakalpojumus klienta objektā un 
ir paredzēts lieliem būvniecības 
projektiem, piemēram, ceļu, 
jaunu daudzstāvu ēku, tuneļu, 
dzelzceļu, pazemes sistēmu utt. 
būvniecībai.  
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Komplektu veidošana 
Mēs varam apvienot vairākus 
komponentus vienā, sevišķi 
pielāgotā komplektā. Šim 
komplektam tiks piešķirts tikai 
viens produkta numurs, kas 
atvieglos pasūtījumu apstrādi  
un arī montāžu jūsu darbnīcā.
Jūs saņemsiet sūtījumu, kurā 
būs ietverti montāžai sagatavoti 
komponenti, piemēram, 
armatūra, šļūtenes, vārsti, filtri 
utt. Mēs ar prieku ar jums cieši 
sadarbosimies, lai izstrādātu 
vislabāko montāžas stratēģiju, 
kas atbildīs jūsu konkrētajām 
vajadzībām, un uzlabotu jūsu 
ražošanas procesu kvalitāti.

Daļēja montāža 
Komplektu veidošanas procesu 
var izvērst vēl plašāk, un Parker 
var izveidot jau iepriekš pilnībā 
sagatavotu mezglu. Piemēram, 
Parker var izmantot komplekta 
komponentus, lai savienotu 
vārstus, sūkņus un cilindrus un 
piegādātu mezglu, kas jau ir 
sagatavots uzstādīšanai iekārtā. 
Līdz ar to varēsiet visu iegādāties 
no viena piegādātāja, būdams 
pārliecināts,  
ka visi komponenti atbildīs jūsu  
tehniskajām un veiktspējas 
prasībām.

Parker pievienotās vērtības 
pakalpojumi ir izstrādāti, 
lai samazinātu jūsu slēptās 
izmaksas un uzlabotu jūsu 
peļņas rādītājus. 
Izstrādājot visu veidu 
novatoriskus risinājumus, 
mūsu inženieri piedāvās 
jūsu organizācijai savas 
inženiertehniskās zināšanas, 
jauno  
tehnoloģiju instrumentus un 
zinātību  
(know how). Katrs no pievienotās 
vērtības pakalpojumiem ir īpaši 
izstrādāts, lai pārvarētu konkrētus 
izaicinājumus ražošanas un 
loģistikas jomā.

Šajos pievienotās vērtības 
pakalpojumos sevišķi svarīga 
ir iegūtā uzticamība, drošība, 
ekonomija un vides aizsardzības 
priekšrocības. 

Parker pievienotā vērtība 
neaprobežojas ar produkciju
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Breadman 
Parker var iesaiņot, marķēt un 
piegādāt preces atbilstoši jūsu 
vajadzībām. Šo “tieši laikā” 
pakalpojumu var salīdzināt 
ar “kanban” principu. Parker 
produkciju un komplektus 
piegādā tieši uz jūsu montāžas 
līniju, darbstacijām vai noliktavu. 
Breadman ir sistēma, ko parasti 
izmanto komponentu vai komplektu 
piegādāšanai ikdienā. Breadman 
arī vienkāršo noliktavas vadības 
sistēmas, un krājumu papildināšana 
notiek automātiski, izmantojot 
svītrkodu lasītājus un elektronisko 
sakaru risinājumus. Breadman pat 
ir ietverta programma noliktavas 
krājumu papildināšanai objektā, ja 
tas ir nepieciešams. Dažos vārdos, 
tas ir veids, kā padarīt loģistiku 
vienkāršāku. 

 

Klientu tehniskais atbalsts 
Mūsu klientu tehniskā atbalsta 
komanda sastāv no tehniskajiem 
speciālistiem, kas ir kvalificēti veikt 
jūsu sistēmu profilaktisko apkopi, 
meklēt traucējumus, konsultēt 
ražošanas jautājumos un veikt 
hidraulisko un pneimatisko sistēmu 
remontdarbus.

Šķidrumu analīze 
Šo moderno laboratoriju, kas ir 
paredzēta procesu pārraudzībai, 
kalibrēšanai un daļiņu skaita 
noteikšanai, var izmantot arī 
šķidrumu tīrības izvērtēšanai. 
Pateicoties īpaši apmācītajam 
personālam un izmantotajām 
progresīvajām iekārtām, apstrāde 
notiek ātri. Kvalitāti pārrauga 
saskaņā ar ISO 9001.

Apmācība
Parker organizē apmācības pēc 
pasūtījuma, piemēram, seminārus 
par hidrauliskajām sistēmām 
no teorijas līdz praksei, ko vada 
kvalificēti instruktori, izmantojot 
pierādītas metodes. Šādi mūsu 
klienti var attīstīt savu profesionālo 
kompetenci un apgūt jaunas 
zināšanas. Kursu materiāli pieejami 
kompaktdiskos.

Sistēmiski risinājumi 
Parker piedāvā visaptverošu klāstu 
sistēmisku risinājumu visu veidu 
hidrauliskajiem, pneimatiskajiem un 
elektromehāniskajiem pielietojuma 
veidiem. Jūsu  
rīcībā būs inženieru komanda, kas 
palīdzēs izstrādāt pilnībā aprīkotas 
sistēmas atbilstoši jūsu vajadzībām. 

Tehniskie pakalpojumi
Tehnisko pakalpojumu mērķis 
ir atbalstīt jūs jaunu projektu 
ieviešanas vai esošo risinājumu 
pilnveidošanas gaitā, no 
koncepcijas līdz sērijveida 
ražošanai, izmantojot modelēšanu, 
prototipu veidošanu, pārbaudes 
un testēšanu. Parker tehnisko 
pakalpojumu komanda apmeklēs 
jūsu ražošanas telpas, lai optimizētu 
produktu un sistēmu konfigurāciju. 
Rezultātā iegūsiet efektīvāku shēmu, 
kurā būs mazāk detaļu, kā arī 
mazākas komponentu kalpošanas 
cikla izmaksas un garantētu 
hermētiskumu. Šī komanda arī 
nodrošinās pilnīgu apmācību 
montāžas procedūru jomā.
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Parker Eiropā
Uzņēmums Parker Appliance 
Company tika nodibināts 1918.  
gadā un šo gadu laikā ir kļuvis 
par pasaules vadošo uzņēmumu 
kustības un vadības tehnoloģiju 
jomā Parker Hannifin Corporation, 
kas nodarbina vairāk nekā 62 000 
darbinieku 48 pasaules valstīs. 

Parker savu darbību Eiropā sāka 
1960. gadā, izveidojot pārdošanas 
un remontdarbu pārstāvniecību 
pie Šipholas lidostas Nīderlandē. 
Šodien, gandrīz 50 gadus vēlāk, 
Parker Eiropā ir vairāk nekā 130 
pārstāvniecības, kas ražo un 
pārdod produkciju un sistēmas 
visās deviņās tehnoloģiskajās 
jomās.
 
Lai kādas būtu jūsu vajadzības 
kustības un vadības tehnoloģiju 
jomā, piezvaniet uz vietējo Parker 
pārdošanas biroju vai vietējam 
izplatītājam, lai noskaidrotu, kā 
Parker var jums palīdzēt pārvarēt 
jaunākos izaicinājumus un 
uzlabot produktivitāti un peļņas 
rādītājus.
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Parker Latvijā
Kustības un vadības tehnoloģijas

AE – UAE, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe,  
Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501 970 
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill 
Tel:  +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel:  +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles 
Tel:  +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BR – Brazil, Cachoeirinha RS 
Tel:  +55 51 3470 9144

BY – Belarus, Minsk 
Tel:  +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel:  +1 905 693 3000

CH – Switzerland, Etoy 
Tel:  +41 (0) 21 821 02 30 
parker.switzerland@parker.com

CN – China, Shanghai 
Tel:  +86 21 5031 2525

CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel:  +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst 
Tel:  +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup 
Tel:  +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid 
Tel:  +34 902 33 00 01 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel:  +358 (0)20 753 2500 
parker.fi nland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tel:  +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens 
Tel:  +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong 
Tel:  +852 2428 8008

HU – Hungary, Budapest 
Tel:  +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel:  +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai 
Tel:  +91 22 6513 7081-85

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel:  +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

JP – Japan, Tokyo 
Tel:  +(81) 3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel:  +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel:  +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

LV – Latvia, Riga 
Tel:  +371 6 745 2601 
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca 
Tel:  +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya 
Tel:  +60 3 5638 1476

NL – The Netherlands, 
Oldenzaal 
Tel:  +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Ski 
Tel:  +47 64 91 10 00 
parker.norway@parker.com

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel:  +64 9 574 1744

PL – Poland, Warsaw 
Tel:  +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel:  +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel:  +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

Parker Hannifin Corporation

79a Slokas street, N° 6

LV-1007 Riga

Latvia

Tel:  +371 6 745 26 01

Fax: +371 6 745 26 08

www.parker.com
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Parker Worldwide

RU – Russia, Moscow 
Tel:  +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga 
Tel:  +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SG – Singapore 
Tel:  +65 6887 6300

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel:  +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel:  +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok 
Tel:  +662 717 8140

TR – Turkey, Istanbul 
Tel:  +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei 
Tel:  +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiev 
Tel  +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – United Kingdom,  
Warwick 
Tel:  +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland 
Tel:  +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas 
Tel:  +58 212 238 5422

ZA – South Africa, 
Kempton Park 
Tel:  +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Your local authorized Parker distributor

Plašs pakalpojum
u klāsts jūsu vajadzībām
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