ZMIENIAJĄC
FILTRACJĘ
Dostarczamy technologię
ﬁltracyjną jutra na rynek
samochodów użytkowych.

Parker Racor jest partnerem
w ﬁltracji dla producentów pojazdów
użytkowych. Teraz korzystamy
z naszej najlepszej wiedzy,
aby przynieść pozytywne zmiany
na rynku części zamiennych.

Filtracja dla
zmieniającego się świata
Aby odnieść sukces w dzisiejszym szybko zmieniającym się i ultrakonkurencyjnym świecie biznesu, producenci i operatorzy muszą
ciągle nadążać za zmianami. Od ponad 45 lat Parker Racor jest siłą
napędową zmian w ﬁltracji dla ciężarówek, autobusów i samochodów
dostawczych, ustanawiając nowe standardy, odkrywając lepsze
rozwiązania i tworząc nowe możliwości dla naszych klientów.

Poprawiając wydajność, redukując koszty
Dzięki zaawansowanej technologii, zaangażowaniu w innowacje
i zasobom globalnego biznesu, nasza zaawansowana ﬁltracja jest
zaprojektowana tak, aby zapewnić najczystsze i najskuteczniejsze
rozwiązanie na rynku – umożliwiając osiągnięcie celów w redukcji
emisji spalin oraz maksymalny czas pracy i zgodność
z obowiązującymi standardami ochrony środowiska teraz
i w przyszłości. Razem oznacza to idealne połączenie wyjątkowych
parametrów silników i wydajności przy najniższym całkowitym
zainwestowanym koszcie.

Jakość produkcji oryginalnego wyposażenia
Wszystkie nasze ﬁltry są produkowane w naszych
najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych w Europie
i Ameryce Północnej. Specyﬁkacja, proces i zapewnienie jakości
są zgodne z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Każdy
produkt Parker Racor dostarczany na rynek części zamiennych jest
wykonany z tych samych materiałów, według tych samych
specyﬁkacji projektowych i z tą samą doskonałością inżynierską,
co nasze oryginalne wyposażenie.
Kompletne rozwiązania
Parker Racor oferuje kompletne rozwiązania do paliwa, powietrza,
oleju i wentylacji skrzyni korbowej (CCV). Od największych do
najmniejszych pojazdów użytkowych – nasze produkty można
spotkać na drodze w wielu najpopularniejszych markach i modelach
– w tym w wielu pojazdach nowej generacji Euro 6. Oznacza to,
że nasi klienci mogą korzystać z kompletnego zestawu
zaawansowanych technicznie produktów, pełnej zgodności
systemów i bezproblemowego działania.

OLEJ NAPĘDOWY
Opatentowana, wyjątkowo wydajna
metoda usuwania wody,
zanieczyszczeń i glonów z oleju
napędowego.

45 LAT
INNOWACJI
W ciągu ponad czterech dekad, Parker Racor
stoi za wieloma znaczącymi zmianami
w ﬁltracji stosowanej w pojazdach użytkowych.
I nasza droga zmian jest kontynuowana,
ponieważ pomagamy naszym klientom
wykorzystać okazje przyszłości.

TECHNOLOGIA

ROZWÓJ
®

Debiut ﬁltrów Aquabloc – kolejny
znaczący krok w technologii
ﬁltracji.
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 GRZAŁKI W GŁOWICACH RACORA
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OCHRONA

Racor jako jeden z pierwszych
zintegrował grzałki paliwa
w ﬁltrach, co stało się teraz
standardem.

Ciągły rozwój Racora – dzięki
przyłączeniu się do korporacji
Parker Hanniﬁn.

Wprowadzenie systemu Racor
Sentinel – umożliwiło wyłączanie
silnika zapobiegające jego
trwałym uszkodzeniom.

 SYSTEM RACOR SENTINEL
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INNOWACYJNOŚĆ DLA
PRODUCENTÓW OEM
Nowe silniki Forda serii E i F
Navistar są wyposażone
w rewolucyjne ﬁltry serii Spin-On
produkcji Parker Racor.

 RACOR R90P

JAKOŚĆ

WĘGLOWODORY

Parker Racor otrzymał certyﬁkat
Q1 Forda, pierwszą z wielu nagród
za jakość od światowych liderów
w produkcji silników i maszyn.

Debiut obudów i ﬁltrów do
węglowodorów – oferujących
klientom przepływy rzędu
1000 gal/min i wyższe.

OLEJ

Zwiększone możliwości
produkcyjne oraz inwestycja
w najnowszy sprzęt dla działu
badań i rozwoju.
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ŚRODOWISKO
Wprowadzenie przez Parker Racor
morskich separatorów
paliwa/powietrza Lifeguard –
zaprojektowanych, aby zapobiegać
przed wydostawaniem się paliwa
za burtę.

PRODUKTY DO SKRZYŃ
KORBOWYCH (CCV)
System wentylacji skrzyń
korbowych od Parker Racor
zapobiega oleistym przedmuchom
z uszkodzonych turbo sprężarek
i innych precyzyjnych
komponentów.

 RACOR CCV

Przejęcie ﬁrmy Farr otwiera nowe
możliwości w zasilaniu
w powietrze silników pracujących
w średnich i trudnych warunkach.

LOKALIZACJA
W WIELKIEJ BRYTANII

Dający się oczyszczać ﬁltr oleju
położył kres częstym wymianom
wkładów i ich utylizacji.

 RACOR LIFEGUARD

WYSOKOWYDAJNE
FILTRY POWIETRZA

 ECO - FILTR POWIETRZA
DO SILNIKA
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ROZWÓJ ZAKŁADÓW
PRODUKCYJNYCH
Parker Racor otwiera nowe
lokalizacje w USA, Brazylii, Korei
i Południowej Afryce. Dewsbury
staje się centrum doskonałości
w EMEA.

ŚWIATOWI
PRODUCENCI OEM
Rozwój partnerstwa
z producentami OEM, aby tworzyć
opłacalne, dostosowane
do konkretnych zastosowań,
rozwiązania.

 SERIA P RACORA

PARKER
RACOR
KONTYNUUJE
EKSPANSJĘ

2008
CENTRUM ROZWOJU
PRODUKTÓW
Parker Racor otwiera nowe
centrum rozwoju produktów
w Dewsbury, ogłaszając nową erę
szybkich i udanych innowacji.

PARTNERZY.
LIDERZY W TECHNOLOGII.
Z ponad 100 aktywnymi patentami, 45 latami rozwijania
materiałów ﬁltracyjnych i wachlarzem zastrzeżonych
technologii, Parker Racor jest w 100% skoncentrowany
na rozwijaniu ﬁltracji, która umożliwia naszym
klientom sprostanie wyzwaniom jutra.
Pracując blisko z wieloma spośród najbardziej prestiżowych marek
produkujących pojazdy i sprzęt, dzielimy się technologią, wiedzą
inżynierską i zasobami, aby tworzyć dopasowane do konkretnych
potrzeb wyposażenie oraz systemy. Jesteśmy dumni z zaufania,
jakim obdarzyli nas najlepsi na świecie. Nasze obszerne portfolio
oryginalnego wyposażenia zawiera główne produkty z ﬁltracji
począwszy od kompletnych ﬁltrów spin-on skończywszy
na zaawansowanych, złożonych modułach ﬁltracji paliwa
ze zintegrowanymi, wyspecyﬁkowanymi przez producenta funkcjami.

Badania, rozwój i testy
Nasze ciągłe inwestycje w badania i rozwój oznaczają, że stale mamy
możliwość oferowania naszym klientom lepszych rozwiązań –
sprawdzonych i przynoszących konkretne korzyści. Innowacje
skupiają się w naszym centrum rozwoju technologii, wyposażonym
w zaawansowane stanowisko do testów silników, zdolne do
testowania silników Diesla o mocy do 500KW. Nasz doświadczony
zespół inżynierów ma możliwość symulowania prawdziwych
warunków roboczych z uwzględnieniem obciążenia pojazdu,
wymaganych parametrów oraz czynników środowiskowych.
Każdy produkt jest testowany w całym zakresie wymaganych
parametrów, aby zapewnić optymalne rozwiązanie ﬁltracyjne
do każdego zastosowania.

CAŁKOWITA
ZMIANA
Wydajna ﬁltracja jest kluczowa dla niezawodnej,
płynnej pracy, niezależnie od silnika. Unikalny wśród
światowych producentów Parker Racor dostarcza
kompletne pakiety rozwiązań do paliwa, powietrza,
oleju i wentylacji komór korbowych (CCV).
Oznacza to, że możesz korzystać z w pełni zintegrowanego systemu
ﬁltrów i separatorów wody. Możesz zastąpić swój cały system
częściami zaprojektowanymi do pracy w pełnej harmonii –
zapewniając stałe odstępy pomiędzy przeglądami serwisowymi,
poprawienie parametrów i wydajności oraz redukcję kosztów.

LEGENDARNE PARAMETRY:
FORD TRANSIT
Wymienny wkład do Forda Transita
Opracowany i produkowany dla producenta OEM ﬁltr
paliwa z separatorem wody Parker Racor pomógł
zapewnić legendarną jakość i niezawodność Forda.
Nasze wymienne wkłady mają identyczne opatentowane
właściwości i parametry.

•

Opatentowana blokada pomiędzy wkładem i głowicą
oraz wkładem i miską zapewnia, że zawsze założony
będzie właściwy wkład.

•

Opatentowane, zgodne z bio-dieslem uszczelnienia
gwarantują brak przecieków lub spadków ciśnienia

•

Materiał ﬁltracyjny mocowany do zakończeń wkładu
ﬁltra za pomocą podczerwieni, w celu zapewnienia
lepszego trzymania.

•

Wielowarstwowy materiał ﬁltracyjny o doskonałej
zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń
i wydajności usuwania wody.

REDUKCJA EMISJI SPALIN
VOLVO
Moduł ﬁltracyjny HDEP
Montowane do wszystkich, przeznaczonych do pracy
w ciężkich warunkach, silników Volvo Euro 6 moduły
ﬁltracyjne Parker Racor HDEP (Heavy Duty Engine
Platform – Platforma do silników do pracy w trudnych
warunkach) są przeznaczone do usuwania cząstek
stałych i wolnej wody z paliwa dostarczanego do silnika,
jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia norm
emisji spalin Euro 6.

•

Zintegrowany system AHI (Automatic Hydrocarbon
Injection – automatyczny wtrysk węglowodorów) –
zarówno dla ﬁltracji pierwotnej jak i wtórnej.

•

Zmniejszone koszty systemu zarządzania emisjami.

•

Zwiększona wydajność.

•

Zgodność z regulacjami Euro 6 dla producentów OEM
silników.

•

Od Parker Racor dostępne są również głowice
ﬁltrów, wkłady i miski do modułów tier 4/5 i Euro 5.

TWORZĄC
ZMIANY
Wkłady ﬁltrów Parker Racor, części zamienne
i kompletne systemy do szerokiego zakresu aplikacji
są dostępne na niezależnym rynku części zamiennych.
Mają one te same specyﬁkacje, produkowane są wg tej
samej technologii i przy zachowaniu tej samej jakości
co elementy dedykowane dla producentów OEM, co jest
naszą obietnicą zwiększonej wydajności, poprawionych
parametrów i niższych kosztów.
Więcej informacji o ﬁltracji Parker Racor
można uzyskać na stronie www.racornews.com
Odwiedź stronę
solutions.parker.com/changingﬁltration-PL

 CZĘŚCI ZAMIENNE PARKER RACOR:
WKŁAD FILTRA, WYMIENNA MISKA
ZBIERAJĄCA WODĘ I WYMIENNA
GŁOWICA FILTRA

Parker na świecie
Europa, Środkowy Wschód, DE – Niemcy, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
Afryka
AE – Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Dubaj
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com
AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com
AT – Europa Wschodnia,
Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

parker.germany@parker.com

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

UA – Ukraina, Kijów
Tel: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

NZ – Nowa Zelandia,
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

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

NO – Norwegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

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

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

ES – Hiszpania, Madryt
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

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

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

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

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

Ameryka Północna

RO – Rumunia, Bukareszt
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

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

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

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

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

GR – Grecja, Ateny
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

RU – Rosja, Moskwa
Tel: +7 495 645–2156
parker.russia@parker.com

BG – Bułgaria, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

HU – Węgry, Budapeszt
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

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

BY – Białoruś, Mińsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

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

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

CH – Szwajcaria, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

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

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

CZ – Czechy, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.chechrepublic@parker.com

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

TR – Turcja, Istambuł
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com
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CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

Azja i Pacyfik
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2–9634 7777
CN – Chiny, Szanghaj
Tel: +86 21 2899 5000
HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008
IN – Indie, Bombaj
Tel: +91 22 6513 7081–85
JP – Japonia, Tokio
Tel: +81 (0)3 6408 3901
KR – Korea Południowa, Seul
Tel: +82 2 559 0400
MY – Malezja, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa
tel.: 22 573 24 00
e-mail: warszawa@parker.com
www.parker.com

TH – Tajlandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000–99
TW – Tajwan, Tajpej
Tel: +886 2 2298 8987

Ameryka Południowa
AR – Argentyna, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
BR – Brazylia,
Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374
CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
MX – Meksyk, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Europejskie Centrum
Informacji o Produktach
Bezpłatny telefon: 00 800 27 27 5374
(z AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU,
SE, SK, UK, ZA)
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