Dostarczamy technologię ﬁltracyjną jutra
Oferta Parker Racor dla rynku części zamiennych
Od blisko pół wieku Parker Racor jest siłą napędową innowacji i zmian w ﬁltracji dla
ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych, ustanawiając nowe standardy,
odkrywając lepsze rozwiązania i tworząc nowe możliwości dla swoich klientów –
producentów samochodów użytkowych.
Innowacje i doświadczenie

Kompletne rozwiązania

Posiadając ponad 100 aktywnych patentów oraz 50-letnie
doświadczenie w rozwijaniu materiałów ﬁltracyjnych Parker
Racor jest skoncentrowany na rozwijaniu ﬁltracji, która
umożliwia naszym klientom sprostanie wyzwaniom jutra.
Blisko współpracując z wieloma najbardziej prestiżowymi
markami producentów pojazdów i sprzętu mobilnego,
dzielimy się technologią, wiedzą inżynierską i zasobami, aby
tworzyć dopasowane do konkretnych potrzeb wyposażenie
oraz systemy. Obecnie korzystamy z naszej wiedzy, aby nieść
pozytywne zmiany także na rynku części zamiennych.

Parker Racor oferuje użytkownikom kompletne rozwiązania
przeznaczone do paliwa, powietrza, oleju i wentylacji skrzyni
korbowej (CCV). Nasze komponenty można spotkać na drodze
w wielu najpopularniejszych markach i modelach pojazdów
użytkowych - począwszy od największych, aż po najmniejsze,
w tym w wielu pojazdach nowej generacji Euro 6.

Dzięki zaawansowanej technologii, zaangażowaniu w
innowacje i zasobom globalnego biznesu, nasza
zaawansowana ﬁltracja jest zaprojektowana tak, aby
zapewnić najczystsze i najskuteczniejsze rozwiązanie na
rynku – zapewniając osiągnięcie celów w redukcji emisji
spalin, 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.

Wszystkie ﬁltry Racor są produkowane w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych Parkera w Europie i Ameryce
Północnej. Specyﬁkacja, proces produkcyjny oraz
zapewnienie jakości są zgodne z najwyższymi standardami
międzynarodowymi. Każdy produkt Parker Racor dostarczany
na rynek części zamiennych jest wykonany z tych samych
materiałów i według tych samych specyﬁkacji projektowych,
zapewniających najwyższą klasę wydajności, niezawodności
i najniższe koszty eksploatacji oraz z tą samą doskonałością
inżynierską, co nasze oryginalne wyposażenie.

Dowiedz się więcej o marce Racor
Więcej na temat oferty części zamiennych Racor na stronie:
http://solutions.parker.com/changingﬁltration-PL

O firmie Parker Hannifin
Parker Hanniﬁn jest światowym liderem w dziedzinie technologii napędów
i sterowania, znajdującym się wśród 250 największych przedsiębiorstw magazynu
Fortune. Już od 100 lat ﬁrma buduje sukces swoich klientów dostarczając rozwiązania
inżynieryjne o szerokim zakresie na różnorodne rynki przemysłowe i lotnicze. Dowiedz
się więcej na www.parker.com @parkerhanniﬁn.
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