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Представяне

За нас
„Флуидекс” ЕАД е търговско-инженерингова компания, официален партньор на Parker
Hydraulic Technology, която доставя за българската индустрия и строителство широка гама
от компоненти за хидравлични и пневматични
системи, хидравлични маркучи, помпи, клапани,
филтри, разпределители, индустриални маркучи, фитинги и други.

Мисия
Нашата мисия е да работим усилено за
модернизирането на българската индустрия,
предлагайки все по-ефективни и икономически
изгодни решения.

Визия
Да развиваме устойчив бизнес чрез повишаване на техническата си квалификация, работейки
максимално близо до своите клиенти.

Цел
Да бъдем предпочитан доставчик на хидравлични компоненти и решения за нашите клиенти.
Предварителният анализ на потребностите на нашите клиенти е част от ежедневната ни
работа и като резултат сме в състояние да предложим най-ефективното, качествено и бързо
решение. Търговските ни специалисти са отлично обучени професионалисти, които познават
богатата продуктовата гама на Parker Hydraulic Technology в детайли.
Освен висококачествени хидравлични компоненти, ние от „Флуидекс“ ЕАД осигуряваме на
нашите клиенти допълнително следните услуги и дейности:
1. Консултиране при избор на подходящия продукт за Вашите специфични нужди.
2. Стандартни, ускорени и експресни доставки с цел обезпечаване на Вашето производство.
3. Запресоване на хидравлични маркучи по специфични изисквания на клиента.
4. Специфични обучения за продуктите и тяхната експлоатация:
- Правилен подбор на хидравличните компоненти.
- Работа с режещи, запресоващи, маркиращи машини и диагностична апаратура.

Нашият партньор
Повече от 100 години Parker Hannifin е пазарен лидер в
проектирането, производството и доставката на найпълната гама от продукти за създаване и контрол на
флуидни системи. Компанията е разделена на отделни
дивизии, всяка от които е специализирана в определен
тип продукти и в съответствие с нуждите на различните
видове пазари. Отделните дивизии на компанията са: хидравлика, автоматизация, филтриране,
флуидни решения, уплътнения, промишлен контрол и климатизация и контролно-измервателни
уреди.
С присъствието си на международния пазар с повече от 200 производствени предприятия
и над 60 търговски офиса в Европа, САЩ, Южна Африка, Азия, Австралия и Нова Зеландия,
Parker Hannifin осигурява качествено обслужване на своите клиенти. Изключително важна за
успешното развитие на компанията е мрежата от независими дистрибутори по целия свят.
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Клиенти

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Агрополихим АД
Аурубис България АД
БМФ Порт Бургас ЕАД
Девня Цимент АД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
ЕТЕМ България ЕАД
Контур Глобал Марица Изток 3 АД
Кроношпан България ЕООД
Лукойл Нефтохим Бургас АД
Мини Марица – Изток ЕАД
Монтюпе ЕООД
МТГ-Делфин АД
Палфингер Продукционстехник България ЕООД
Параходство Български Морски Флот АД
Пашабахче България ЕАД
Сенсата Технолоджис България ЕООД
СЛ Индъстрис ЕООД
София Мед АД
Стомана-Индъстри АД
Строително оборудване ЕООД
Тракия Глас България ЕАД
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД
Холсим България АД
www.fluidexx.bg
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Приложения
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Минна
промишленост

Нефтена
промишленост
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източници

Енергетика
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машини

Агромашини

Автомобилостроене

Корабостроене

Фармация

Стъкларска
промишленост

Призводство на
пластмаса

Хранително-вкусова
промишленост

Химическа
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Производство на
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Акумулатори

Акумулатори
Бутални акумулатори

от 250 до 350 bar

от 250 до 350 bar

Работна температура

от -45 до +150 °C

от -45 до +130 °C

• Възможност за корпуси от различни материали
• Широка разновидност от материали за вътрешния балон
• CE одобрение (в съответствие с новият стандарт PED 97/23/EC)
• Възможност и за маркировки спрямо други стандарти.
Модел

Серия EBV

Серия EHV

Работен обем

от 0.5 L до 575 L

от 0.2 до 57 L

Работно налягане

от 20 до 80 bar

от 70 до 690 bar

Работна температура

от -59 до +140 °C

от -59 до +140 °C

Мембранни акумулатори
DA/EML серия

• Материал на корпуса от въглеродна или неръждаема стомана
• Материал на мембраната от нитрил или специални материали
• Отговаря на всички норми спрямо PED стандарта
Модел

Серия DA/ELM

Работен обем

от 0.075 L до 3.5 L

Работно налягане

от 100 до 350 bar

Работна температура

от -20 до +80 °C

Зареждащи комплекти за акумулатори
VGU и VG3

•
•
•
•

Универсален зареждащ комлект VGU с два манометърa 25 и 250 bar
Зареждащ комлект VG3 с един манометър до 400 bar
С изход за адаптори за зареждане M28x1.5 (VGU) и M33x1.5 (VG3)
С включен комлект адаптори за зареждане: 7/8’’ – 5/8’’ – 8V1 - G 1/4“(VGU)
и 7/8’’ – 5/8’’ - 8V1(VG3).

Ремонтни комплекти, монтиращи аксесоари и предпазни блокове
• Ремонтни комплекти за всички акумулатори
• Разтоварващи клапани
• У-болтове, монтажни скоби и конзоли
• Изолации и корозионни защити
• Предпазни блокове от NG10 до NG32.
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Цилиндри

Работно налягане

Помпи
и мотори

от 6 до 300 L

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

от 0.05 L до 300 L

Диагностика

Работен обем

Тръбна
арматура

EBV и EHV серия

Серия AP

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Балонни акумулатори

Серия A

Бързи
връзки

Модел

Охладители

• Номинални отвори от 50 до 200 мм за А серия
• Нoминални отвори от 180 до 300 мм за AP серия
• Дебити до 45.000 l/min
• Различни конфигурации за акумулатори и газови бутилки
• CE одобрение (в съответствие с новия стандарт PED 97/23/EC)
• Възможност за маркировки спрямо други стандарти.

Пневматика
и сервозадвижвания

А и АР серия
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Акумулатори

Охладители
Въздушно/маслени охладители
LAC – AC мотор и LDC – DC мотор

Охладители
Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг
Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• Компактен и лек
• Безшумен вентилатор и мотор
• Голям охлаждащ капацитет
• Лесен и достъпен за сервизиране
• LAC-X за ATEX изисквания
• LAC-M за морска среда
• За хидравлични станции, смазващи системи, кранове, преси и др.
Модел

Серия LAC

Серия LDC

Ел. захранване

220/1 и 400/3 V/Ph

12 и 24 DC

Капацитет

от 2 до 300 kW

от 1 до 30 kW

Ниво на шум

от 50 до 92 db

от 62 до 77 db

Дебит

от 10 до 400 l/min

от 10 до 300 l/min

LOC – с циркулационна помпа

• Вградена циркулационна помпа
• Компактен и лек
• Безшумен вентилатор и мотор
• Голям охлаждащ капацитет
• Лесен и достъпен за сервизиране
• За хидравлични станции, смазващи системи, кранове, преси и др.
Модел

Серия LOC

Ел. захранване

220/1 и 400/3 V/Ph

Капацитет

от 2.7о 45 kW

Ниво на шум

от 57 до 86 db

Дебит

от 20 до 80 l/min

Водно/маслени охладители

Пластинчати PWO и GWO и тръбни SWO

• Работна температура до +225 °C
• Леки и компактни
• Лесни за монтаж
• С възможност за разширяване
• Ефикасни и ефективни
• Подходящи за широка гама приложения.

• Работна температура до +95 °C
• Почистване без отваряне на хидравличната система
• Широка гама
• Морски и индустриални серии
• Уплътненията ограничават работната температура и не са подходящи за
всички флуиди.

Модел

Серия PWO и GWO

Серия SWO

Капацитет

от 10 до 500 kW

от 30 до 500 kW

Дебит

от 10 до 1600 l/min

от 10 до 900 l/min

Работно налягане

от 0 до 25 bar

от 0 до 15 bar
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3L

Ремонтни комплекти и аксесоари

Диаметър на буталния прът

от 12 до 140 mm

Работна температура

от -20 до +150 °C

Помпи
и мотори

от 25 до 200 mm

• Монтиращи опции спрямо ISO 6022 (MMA) и ISO 6020/1 (MMB)
• Два различни размера на буталния прът за всеки диаметър
• Предлагат се във всички възможни дължини на хода
• Разглобяема втулка за лесен монтаж и демонтаж
• Различна гама от уплътнения спрямо работната среда
• Специално демпфериране на Parker за повишена производителност
• Широка гама опции, включително следене на позицията и обратна
връзка.
Модел

Серия MMA

Серия MMB

Работно налягане

от 0 до 250 bar

от 0 до 160 bar

Диаметър на буталото

от 50 до 320 mm

от 40 до 320 mm

Диаметър на буталния прът

от 32 до 220 mm

от 22 до 220 mm

Работна температура

от -20 до +80 °C

от -20 до +80 °C

• Хидравлични цилиндри за средни натоварвания
• Предлагат се във всички възможни дължини на хода
• Три възможни варианта тип на резбата на буталния прът
• 15 различни варианта за монтиране
• Разглобяема втулка за лесен монтаж и демонтаж.
Модел

Серия 3L

Работно налягане

от 0 до 70 bar

Диаметър на буталото

от 25.4 до 152.4 mm

Диаметър на буталния прът

от 12.7 до 34.9 mm

Работна температура

от -20 до +80 °C

• Комплект с месингова вложка и улътнения за бутален прът
• Комплект улътнения за бутало
• Уплътнения спрямо работната среда
• Аксесоари за хидравлични цилиндри
• Следящи сензори за положение
• Други ремонтни елементи.
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Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

от 0 до 210 bar

Диаметър на буталото

Диагностика

Работно налягане

Тръбна
арматура

Серия HMI

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Средни натоварвания 70 bar

Модел

Бързи
връзки

MILL TYPE с кръгло сечение

MMA/MMB

• Бутален хидравличен цилиндър за тежки натоварвания
• Предлагат се във всички възможни дължини на хода
• До три различни размера на буталния прът за всеки диаметър
• Различни варианти за вътрешни и външни резби на буталния прът
• До 12 различни монтиращи стандарта
• Разглобяема втулка за лесен монтаж и демонтаж
• Специално демпфериране на Parker за повишена производителност
• Широка гама монтиращи аксесоари
• Еднодействащи и двойнодействащи дизайни
• Различна гама от уплътнения спрямо работната среда.

Пневматика
и сервозадвижвания

HMI/HMD

Охладители

Стандартни ISO 6020/2 и DIN 24554

Цилиндри

Цилиндри

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS

9

ENGINEERING YOUR SUCCESS

Акумулатори

Помпи и мотори
Зъбни

PGP/PGM 500, 600

Охладители
Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг

Модел

Мотори PGM 500, 600

Помпи PGP 500, 600

Обем

от 6 до 80 cm /rev

от 0.8 до 80 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 165 до 310 bar

от 120 до 310 bar

Максимални работни обороти

от 3000 до 3500 rpm

от 3000 до 4000 rpm

Входяща мощност

от 4.5 кW

от 2.3 кW

Тегло

от 3.40 до 25 kg

от 1.10 до 25 kg

3

Пластинкови мотори
M3, M4, M5

Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• Отлично качество
• Висока ефективност
• Ниско ниво на шум при високи

експлоатационни налягания
• Присъединителни фланци спрямо различните международни стандарти
• С възможност за вграждане на долълнителни клапани
• Конфигурации с общ вход за възможност за сдвоени помпи.

• Висока обемна ефективност
• Ниска консумация на началния пусков ток
• Минимални пулсации при ниска скорост
• Много ниско ниво на шум
• Реверсивно въртене
• Сменяеми въртящи групи
• Широк диапазон на скоростите.
Модел

Мотори M3, M4, M5

Обем

от 9.2 до 222 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 175 до 290 bar

Максимални работни обороти

от 2500 до 5000 rpm

Изходящ въртящ момент

от 4.3 дo 372 Nm

Изходяща мощност

от 19.7 до 77.9 кW

Тегло

от 8 до 27 kg

Пластинкови помпи - Единични, сдвоени и строени
T6, T7

• Висока обемна ефективност
• Ниска консумация на началния пусков ток
• Минимални пулсации при ниска скорост
• Много ниско ниво на шум
• Реверсивно въртене
• Сменяеми въртящи групи
• Широк диапазон на скоростите.
Модел

Помпи T6, T7

Обем

от 5.8 до 268.7 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 175 до 290 bar

Максимални работни обороти

от 600 до 3600 rpm

Изходяща мощност

от 3.3 до 85 kW

Тегло

от 7 до 43.3 kg

www.fluidexx.bg

от 69 до 207 bar

Максимални работни обороти

от 118 до 1141 rpm

Максимален въртящ момент

от 55 до 1045 Nm

Тегло

от 6.7 до 24.5 kg

Радиално-бутални мотори с нерегулируем обем
MR, MRT

• Висок стартов въртящ момент: от 90 % до 95 % от
теоретичния
• Висок контрол при ниска скорост
• Висока обемна ефективност: до 98 %
• Ниски нива на шум
• Устойчив на термичен шок
• Реверсивност
• Дълъг живот на лагерите
• Аксесоари за контрол на скоростта, спирачки и други.
Модел

Мотори MR, MRT

Обем

от 32 до 53256 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 210 до 300 bar

Максимални работни обороти

от 20 до 1400 rpm

Тегло

от 10 до 320 kg

Радиално-бутални мотори с регулируем обем
MRV, MRD

• Обеми по задания на клиента
• Висок стартов въртящ момент: от 90 % до 95 % от теоретичния
• Висок контрол при ниска скорост
• Висока обемна ефективност: до 98 %
• Ниски нива на шум
• Устойчив на термичен шок
• Реверсивност
• Дълъг живот на лагерите
• Аксесоари за контрол на скоростта, спирачки и други.
Модел

Мотори MRV, MRD

Обем

от 152 до 8226 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 210 до 250 bar

Максимални работни обороти

от 130 до 600 rpm

Тегло

от 75 до 250 kg

www.fluidexx.bg

Цилиндри

Максимално работно налягане

Помпи
и мотори

от 36 до 959 cm3/rev

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Обем

Диагностика

Мотори TE, TG, TH, TF, TK, TL

Тръбна
арматура

Модел

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

• Висока обемна ефективност
• Широка гама модели
• Висок стартов въртящ момент
• Висока устойчивост на натоварвания
• Дълъг живот
• Балансирана производителност и в двете посоки на въртене (Модел TE)
• Много компактен дизайн (Модел TL).

Бързи
връзки

TE, TG, TH, TF, TK, TL

Пневматика
и сервозадвижвания

Героторни мотори

Охладители

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Акумулатори

Аксиално-бутални помпи и мотори
С нерегулируем обем
F11, F12

Охладители
Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг
Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• Много високи работни скорости
• Антикавитационен клапан
• Висока обща ефективност (ниски загуби)
• Позволява високи натоварвания на външните валове
• Висока устойчивост на вибрации и температурни шокове
• Доказана надежност
• Лесни за сервизиране
• CETOP, ISO и SAE версии
• Висок стартов въртящ момент
• Компактни габаритни размери
• Широка гама аксесоари.
Модел

Помпи

Мотори

Обем

от 4.9 до 242 cm /rev

от 4.9 до 242 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 350 до 420 bar

от 350 до 420 bar

Максимални работни обороти

от 1500 до 4600 rpm

от 2700 до 12800 rpm

Изх. въртящ момент при 100 bar

-

от 7.8 до 384 Nm

Тегло

от 5 до 77 kg

от 5 до 77 kg

3

С регулируем обем
V12, V14/PV, PD

• Много високи работни скорости
• Съотношение на обема 5:1
• Висок стартов въртящ момент
• Ниско тегло и компактен дизайн
• Висока обща ефективност
• Широка гама управление според различните приложения
• ISO и SAE версии
• Добри контролни характеристики
• Гладка работа при ниски скорости
• Ниско ниво на шум.
Модел

Мотори

Помпи

Обем

-

от 16 до 360 cm3/rev

Максимален обем при 35°

от 60 до 160 cm3/rev

-

Максимален обем при 6.5°

от 12 до 32 cm /rev

-

Максимално работно налягане

до 420 bar

до 420 bar

3

Максимални работни обороти

от 5000 до 7000 rpm

от 3300 до 12800 rpm

Изходяща мощност

от 235 до 560 kW

от 15.5 до 350 kW

Тегло

о т 28 до 68 kg

от 14 до 180 kg

Комбинация: Аксиално-бутална & пластинкова помпа
• Широка гама от обеми
– Регулируема бутална от 42 cm3/rev до 62 cm3/rev
– Пластинкови помпи от 6 cm3/rev до 158 cm3/rev
• Един вход, един вал
• Различни типове регулиране на налягането
• Много компактни габарити
• Шпонкови и шлицови валове
• 10 модела с различни обема.

www.fluidexx.bg

Модел

Помпи

Мотори

Обем

от 25.6 до 102.9 cm /rev от 25.6 до 118.5 cm3/rev

Максимално работно
налягане

до 350 bar

до 250 bar

Максимални работни
обороти

от 1800 до 2600 rpm

от 1300 до 2300 rpm

Изходяща мощност

от 31 до 86 kW

от 20 до 51 kW

Тегло

от 8.5 до 12.5 kg

от 8.5 до 12.5 kg

Модел

Помпи

Обем

от 42/42 до 70/70 cm3/rev

Максимално работно налягане

от 300 до 350 bar

Максимални работни обороти

до 2550 rpm

Изходяща мощност

от 88 до 112 kW

Тегло

19 kg

Допълнителни аксесоари
• Смукателни фитинги и адаптори
• Байпасни клапани със или без ръчно управление
• PTO адапторен комплект за следните двигатели:
- Scania ED 160
- Mercedes R6
- Mercedes V6, V8
- Man D20, D26, D28.

Предавателни кутии (PTO)
• Широка гама от модели
• Механични 6- и 8-болтови PTO
• PTO с променлива мощност 6- и 8-болтови
• PTO с променлива мощност 10-болтови
• С непроменлива мощност 10-болтови
• С отделни валове
• Резервни части и ремонтни комплекти.
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Тръбна
арматура

• По-висока енергийна ефективност
• Намален риск от прегряване
• Ниско тегло
• Лесни за инсталация
• Стандартизирани системни решения.

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

F2

Бързи
връзки

Сдвоени

Диагностика

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

3

Охладители

• Максимален дебит до 185 l/min
• Фланец и вал по ISO и SAE стандарт
• Ниско тегло
• Много висока ефективност и издръжливост на високо ускорение.

Пневматика
и сервозадвижвания

F1

Цилиндри

Единични

Помпи
и мотори

Аксиално-бутали помпи и мотори за мобилни машини

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Акумулатори

Хидравлични клапани
Хидравлични разпределители

Охладители

• До 21 различни вида схеми на работа
• Електромагнитно, ръчно, пневматичнo или хидравлично управление
• С лесно превключване при серии с електромагнитно управление D1 и D3
• Нисък пад на налягането
• Налични бобини с консумирана мощност 8 Watt (D1)
• Няколко начина на свързване на индукционните бобини.

Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг
Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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Серия

D1

D3

D31

D41

D81

D111

Макс. дебит (l/min)

80

150

150

350

700

2000

Макс. работно налягане (bar)

350

350

350

350

350

350

Номинален диаметър

6

10

10

16

25

32

Пропорционални клапани
• Максимално работно налягане до 350 bar
• Възможност за отдалечено и корпусно електронно управление
• Налични са модели, устойчиви на работа в експлозивна среда
• Номинални диаметри: NG6, 10, 16, 25 и 32
• Дебити до 1000 l/min.

Предпазни клапани
• Максимално работно налягане до 350 bar
• За различни видове монтаж:
-Блоков, тръбен, SAE фланци, за вграждане
• Различни функционалности:
-Разтоварващи, предпазни, редуциращи и др.

Клапани за блоков монтаж

• Широка гама от модели и вариации
• Монтиране между хидравличните разпределители и монтажните им повърхности
• Стоманени тела и вградени стоманени компоненти за подобряване на здравината и износоустойчивостта на стоманата.
Номинален диаметър

6

10

16

25

Обратен клапан

X

X

X

X

Обратен клапан с пилотно управление X
X
Клапани за дебит

X

X

X

X

X

X

X

X

Клапани за налягане с директно упр.

X

X

X

Предпазно-преливни клапани

X

X

X

X

Балансиращи клапани

X

X

Клапани за налягане с пилотно упр.

Клапани за блоков монтаж

• Дебити до 250 l/min
• Максимално работно налягане 350 bar
• Широка гама от модели и вариации
• Монтиране между хидравличните разпределители и монтажните им повърхности
• Избор между NPTF, SAE, BSPP и ISO 6149 метрични отвори
• Стоманени тела и вградени стоманени компоненти за подобряване на здравината и износоустойчивостта на стоманата.
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• Предлагат се в размери от 16 до 100 mm
• Номинален дебит до 8000 l/min (Dp 5 bar)
• Максимално работно налягане до 350 bar
• Пропорционални дросели, предпазно-преливни клапани и други
• Широка гама от настойки на налягането
• Разнообразност от директно и пилотно управление.

За задържане на натоварването

За регулиране на налягането

• Типове клапани:
уравновесяващи, обратни,
едно- и двупилотни обратни,
възвратни и др.
• Работни налягания до 345 bar
• Дебити до 754 l/min.

За контрол на обема

• Типове клапани:
предпазни, прецизни, редуциращи/намаляващи, разтоварващи,
логически и др.
• Работни налягания до 345 bar
• Настройки на налягането до
345 bar
• Дебити до 377 l/min.

Бобини и блокове

• Типове клапани:
иглени, за контрол на флуида,
делители на дебит, компесиращи и др.
• Работни налягания до 241 bar
• Настройки на дебит до 38 l/min
• Дебити до 151 l/min.

www.fluidexx.bg

• Бобини с различни захранвания и типове
• Тела за клапани.

Диагностика
Тръбна
арматура

• Типове клапани:
двупътни NC или NO пропорционални за налягане или
дебити
• Работни налягания до 345 bar
• Дебити до 264 l/min.

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

• Типове клапани:
ръчни дву-, три- и четирипътни, електрически дву-, три- и
четирипътни
• Работни налягания до 345 bar
• Дебити до 264 l/min.

Бързи
връзки

Пропорционални клапани

Пневматика
и сервозадвижвания

С директно управление

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Помпи
и мотори

Резбови клапани

Цилиндри

По DIN Стандарт

Охладители

Акумулатори

Клапани за вграждане
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Акумулатори

Филтрация
Филтри за ниско налягане

Охладители

• Различни монтажни конфигурации:
- във и върху резервоара, резбови и сливни
• Голям капацитет/високоефективна Quantumfiber™ медия
• Визуални и електрически индикатори за замърсеност
• Опции за вградени индикатори и дихатели
• Дебити от 140 до 2400 l/min
• Налягания от 6 до 10 bar.

Цилиндри

Филтри за средно налягане

Помпи
и мотори

• Разнообразна гама от присъединявания:
- монтаж „в линия“
• Голям капацитет/високоефективна Quantumfiber™ медия
• Възможност за вграждане на байпас клапан
• Визуални и електрически индикатори за замърсеност с различни присъединявания
• Дебити от 200 до 1000 l/min
• Налягания от 30 до 70 bar

Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг

Филтри за високо налягане
• Различни монтажни конфигурации:
- монтаж „в линия“
• Голям капацитет/високо ефективна Quantumfiber™ медия
• Визуални и електрически индикатори за замърсеност с различни присъединявания
• Дебити от 200 до 1000 l/min
• Налягания от 207 bar до 420 bar.

Оборудване за резервоари

Тръбна
арматура

• Метални и пластмасови дихатели
• Дифузери
• Нивомери/датчици за температура
• Екологични въздушни филтри
• вградени и резбови дихатели
• Смукателни филтри.

Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Абсорбционен дихател
Triceptor

• Премахва замърсяванията, абсорбира водата и намалява образуването
на маслената пара
• Лесни за монтаж и подмяна – когато силициевият гел се оцвети в розово
• Подходящи за индустриални и мобилни приложения
• Идеална защита от външни замърсители в резервоара.

Манометри
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• От неръждаема стомана
• Пълни с глицерин
• Аксиални, радиални и фланшови захващания
• За налягания 4, 10, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600, 1000 bar
• Диаметър 63 и 100 mm
• Клас на точност 1.6% (63 mm) и 1% (100 mm).

www.fluidexx.bg

Hydac
Bosch Rexroth (Eppensteiner)
Mahle

Eaton (Internormen)
Donaldson
Argo

Pall
MP Filtri

Най-висок стандарт за качество
ParFit елементите са произведени със същото високо качество като оригиналните продукти на Parker, отговарящи на най-новите ISO стандарти за производство, и използват
висококачествени многослойни материали. Клиентите могат да бъдат 100% сигурни, че с
ParFit елементите техните системи ще работят гладко и безпроблемно.
ParFit Quantumfiber
Quantumfiber е последно поколение материал, проектиран на база големия опит на компанията. Благодарение на
него всички елементи гарантират най-висок капацитет на задържане и ефективност. Този материал е проектиран
да предостави оптимална производителност и надежност на системата.
Бетакоефицентът на задържане на елементите е 200, което гарантира 99.5% улавяне на замърсените частици!

Пълна техничекса информация за елементите

Подбиране на елементи по размери и тип

Търсене по конкретни индустриални и мобилни машини
www.fluidexx.bg

Пневматика
и сервозадвижвания

Бързи
връзки

Търсене на елементи по конкурентни кодове

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Тръбна
арматура

Диагностика

The ToolKit – Софтуер тип „всичко в едно“ - http://www.parkerhfde.com/toolkit/

Охладители

С ParFit можете да направите замяна на всеки познат производител
бързо и лесно от един гарантиран източник.

Цилиндри

ParFit е много повече от продуктова гама. Това е цялостно решение!

Помпи
и мотори

Пълни аналози на голяма гама филтри с най-високо качество

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

ParFit - Взаимозаменяеми елементи

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Акумулатори

Филтриращи системи
Подвижна филтрираща система
10MFP Series

Охладители
Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг
Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• Серията филтриращи колички 10MFP е идеалният начин за филтрация, префилтрация и трансфер на флуид в резервоари
• Усилена рамка, но лека и преносима конструкция
• Диапазон на работа при вискозитет до 800 cSt
• Дебит до 38 l/min
• Филтриращи елементи за абсорбция на вода Par-Gel
• Възможност за добавяне на детектор за твърди частици IcountPD
• Възможност за детектор за влага (вграден в IcountPD).

Самостоятелни системи за пречистване

Triple R

• Самостоятелни системи, които се връзват самостоятелно към
резервоара на системата
• Дебит до 12 l/min, за резервоари до 6000 L
• Премахва до 99% от всички стандартни замърсители – твърди
частици, утайки и окислявания
• Редуцира водното съдържание до под 100 ppm
• Целулозни елементи с висока капицитивна способност за задържане и дълъг живот
• Елементи до 2 микрона.

Байпас системи за пречистване
Triple R

• Байпас системи, които се връзват директно към високото налягане на системата
• Дебит до 6 l/min, за резервоари до 2000 L
• Премахва до 99% от всички стандартни замърсители – твърди
частици, утайки и окислявания
• Редуцира водното съдържание до под 100 ppm
• Целулозни елементи с висока капицитивна способност за задържане и дълъг живот
• Елементи до 2 микрона.

Вакуумна система за пълна дехидратация
Sentinel

• Доказана вакуумна дехидратираща технология, която гарантира
чисто и сухо масло към резервоара на системата
• Дисплей с възможност за настройка и съхранение на данни
• Бързо откриване и отстраняване на абсорбираната вода в маслото
– вграден % RH детектор
• Възможност за допълнителен сензор за твърди частици
• Sentinel режим – автоматично включване, вземане на проби, измерване, пречистване и изключване.

www.fluidexx.bg

Лазерен брояч на частици

Сензор за относителна влажност

icountMS

• MS сензорите осигуряват бързo, надеждно и коректно отчитане на влагата в маслото
• MS200 Programmable сензори отчитат и визуализират относителната влажност %RH при налягания до 420 bar
• Текущ мониторинг на влагосъдържание в хидравлични масла
• Опции на настройка за алармиране при повишаване на съдържанието на вода
• Директно свързване в системата
• Температурни изходи.

Анализ на хидравлично масло в лаборатория
Triple R

Пневматика
и сервозадвижвания

• Показване на качеството на маслото по ISO и NAS стандарт
• Показване на броя на частиците при 4, 6, 14, 20 и 30 микрона на 1 ml масло
• Показване на видовете и количеството добавки в маслото на mg/kg
• Показване процентно съдържание на вода в маслото
• Издаване на препоръки за необходимата чистота на маслото.

Тръбна
арматура

Диагностика

• Независим мониторинг уред за следене замърсеността на маслото по ISO стандарт
• Предупреждаващ LED или дигитален дисплей за ниско, средно и високо ниво на
замърсяване
• Визуални индикатори и аларми за предупреждение
• Постоянна ефективност за продължителен анализ
• Възможност за вграждане на сензор за влага в RH%
• Пълна интегрирана технология PC/PLC.

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

icountPD - Online Particle Dectector

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Помпи
и мотори

• Показва директно стойностите на замърсяване по ISO 4406 и NAS 1638 стандарти
• Бърз и лесен инструмент за анализ на проби от контейнери, варели и резервоари
• Възможност за директно и индиректно измерване
• Вътрешна памет за запаметяване на над 250 000 резултати от тестове
• Измерване на процентното насищане с вода чрез вграден сензор за влага
• Опция с възможност за WiFi предаване на данни.

Бързи
връзки

icountOS - Oil Samler

Охладители

Преносим уред за анализ на хидравличното масло

Цилиндри

Уреди за анализ на хидравлично масло

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Акумулатори

Уреди за диагностика на хидравлични системи
Дигитален манометър
ServiceJunior

Охладители

• Дигитално измерване на налягането
• Точност от 0.1 до 0.5% FS
• Дисплей с индикатор с функция за задържане напиковете на налягане
• Улавяне на пикове на налягането с 10 ms
скорост на сканирането
• Лесен за работа
• Дългосрочна издръжливост
• Въртящ се на 360°
• Възможност за окомплектоване в куфар.

Цилиндри
Помпи
и мотори

Двуканална измервателна апаратура
Parker Serviceman Plus

Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг

• Лесен за работа
• Здрав дизайн за всекидневна употреба и
маслозащитна конструкция
• Функция Plug-&-Play
• Голям дисплей със задна подсветка
• Иновативна система с Nano USB памет
• Свързване с компютър със софтуер SensoWin
• Възможност за 2 версии: Аналогова или CAN
• Възможност за окомплектоване в куфар.

Многоканална измервателна апаратура
Service Master Easy и Service Master Plus

Тръбна
арматура

• 3-, 4-канални уреда - Service Master easy
• 6-канален уред - Service Master Plus
• Възможност за eдновременно измерване до 26 параметъра
(SM Plus)
• Директна визуализация на измерените резултати като
стойност, цифрова скала или в графичен вид (SM Plus)
• Запаметяване на над 1 милиард резултата (SM Plus)
• Възможност за запаметяване на данни и свързване с компютър със софтуер SensoWin
• Възможност за широка гама окомплектовки в куфар.

Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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Видове сензори
Комбинирани сензори за налягане и температура

Сензори за налягане
• Модели от 16 до 1000 bar
• Точност от ± 0.5% до 0.2%
• Аналогова и CAN версия.

•
•
•
•

Модели от 16 до 1000 bar
От -25 до +105˚C
Точност от ± 0.5% до 0.2%
Аналогова и CAN версия.

Тахометри

Честотни уреди
• Обхвати: от 1 Hz до 5 kHz;
• От ±3 до 48 V; от ±20 до 4000 mA
• Точност от ± 0.5% до 0.2%
• Аналогова и CAN версия.

Турбинни дебитомери
•
•
•
•

• Дистанция от 25 до 500 mm
• Фокусен и контактен адаптор
• От 20 до 10 000 RPM.

Хидравлични тестови сeнзори

Модели от 15 до 750 l/min
Налягания до 400 bar
Точност от ± 1%
Аналогова и CAN версия.

www.fluidexx.bg

•
•
•
•
•

Модели от 150 до 750 l/min
Налягания до 400 bar
Точност от ± 1%
Вграден предпазен клапан
Аналогова и CAN версия.

Система с предварително формоване на
тръбата с гумено-метален пръстен
EO2-FORM

Система с предварително формоване на
тръбата с фиксираща гайка
EO-3

• Възможност за работа при високи налягания - до 800 bar
• Висока защита срещу протичане
• Изключва се рискът от презатягане или недозатягане
• Възможност за многократно
сглобяване и разглобяване на
съединенията
• Предварително формоване на
тръбата.

Система с предварително формоване с
плоско чело(O.R.F.S)
Parker O-Lok®

• Максимално опростена и лесна
за монтаж система
• Възможност за визуален контрол на затягането на съединенията
• Гарантирана сигурност срещу
протичане
• Предварително формоване на
тръбата.

Система с вътрешен конус 37°
Parker Triple-Lok®

• Трапецовидно челно уплътнение за защита срещу протичане
• Предварително формоване на
тръбата, гарантиращо безпроблемно и лесно асемблиране
• Работа при температури до
315°C (600°F)
• Работа до 620 bar.

Машини и инструменти

• Лесно и бързо формоване на
тръбата
• Лесно адаптиране към инчова,
метрична тръба и маркучи
• Значително надвишават корозионите стандарти по SAE
• Допълнителна монтажна втулка, осигуряваща допълнителна
сигурност.

Аксесоари

• Ръчни инструменти за обработка на тръби
• Машини за обработка на тръби
• Машини и инструменти за
асемблиране на фитинги.

www.fluidexx.bg

• Адаптори с разнообразни резби
• Шибри, сферични и с конусен затвор кранове за високо
налягане
• Възвратни клапани за високо
налягане
• Безшевни прецизни хидравлични тръби
• Скоби за хидравлични тръби.

Охладители
Цилиндри

• Възможност за работа при високи налягания - до 800 bar
• Висока защита срещу протичане
• Изключва се рискът от презатягане или недозатягане
• Възможност за многократно
сглобяване и разглобяване на
съединенията
• Лесен монтаж само с гаечни
ключове.

Помпи
и мотори

EO-2

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

• ЕО Original – първоизточник на
системата от 1940
• Разпознаваема система в цял
свят
• Лесен монтаж само с гаечни
ключове
• Най-висока устойчивост от
корозия, от всички производители
• Най-широка гама елементи.

Диагностика

С гумено-метален пръстен

Тръбна
арматура

EO-PSR

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

С врязващ пръстен

Бързи
връзки

ЕО Original – пълна гама тръбни елементи

Пневматика
и сервозадвижвания

Хидравлични тръбни фитинги

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS

21

ENGINEERING YOUR SUCCESS

Акумулатори

Parkrimp

system

Най-надеждната технология за асемблиране на хидравлични маркучи

Охладители

Parkrimp® маркучи

Цилиндри

• Без необходимост от премахване на външното и вътрешното покритие
• Намалява цената на асемблираното изделие
• Няма възможност за нараняване на оплетката на маркуча като в случаите на забелване
• Удължава експлоатационния живот
• Най-висока степен на безопасност.

Помпи
и мотори

Parkrimp® фитинги

Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг

• Без необходимост от забелващ инструмент
• Монолитно тяло
• Еднокомпонентни фитинги
• Без несъответсвие между чашата и фитинга
• По-лесно поставяне и запресоване

Системата на Parker
изключва следните възможности:
• Прекомерно или недостатъчно забелване
• Деформация на вътрешната структура на обвивката
• Претъркване метал в метал между чашата и оплетката
• Протичане между чашата и накрайника поради двете отделни конструкции.

Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Конвенционална версия със забелване. Когато външният слой е премахнат,
подсилването на маркуча е деформирано заедно с вътрешната структура на
обвивката.

Бързи
връзки

Parker
система. Няма нарушаване на външния слой и се запазва
целостта на структурата на маркуча.

Пневматика
и сервозадвижвания
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• Шестоплеткови R15 маркучи
• Абразивно покритие за висока устойчивост TC (80 пъти) и ST (450 пъти)
• CompactSpiral технология за по-голяма гъвкавост
• Най-висок стандарт на налягане ISO 18752-BC.

Хидравлични фитинги – еднокомпонентни
• Монолитно тяло
• Еднокомпонентни фитинги
• Без несъответсвие между чашата и фитинга
• По-лесно поставяне и запресоване.

Тип
накрайник

Означение

Метрични
(лека серия)

Метрични
(тежка серия)

Банджо
(с кух болт)

Цолови

JIC 37˚
конус

DKOL

DKOS

Метрични

DKR

DKJ

ORFS

SFL

Руски конус

DKOL 45˚

DKOS 45˚

Цолови

DKR 45˚

DKJ 45˚

ORFS 45˚

SFL 45˚

Kärcher

DKOL 90˚

DKOS 90˚

DKR 90˚

DKJ 90˚

ORFS 90˚

SFL 90˚

JIS

CEL

CES

AGR

AGJ

Мъжки

SFS

AGM, AGN

SFS 45˚

Caterpillar

SFS 90˚

Специални

AGR-K
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ORFS
(плоскочелни)

Фланци

Други

Цилиндри
Помпи
и мотори
Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

• Четириоплеткови 4SP, 4SH и R12 маркучи
• Абразивно покритие за висока устойчивост TC (80 пъти) и ST (450 пъти)
• За ниски температури и фосфатни киселини
• Мултиспирална технология за по-голяма гъвкавост.

Диагностика

• Двуоплеткови 2SN и 2SC маркучи
• Абразивно покритие за висока устойчивост TC (80 пъти) и ST (450 пъти)
• За ниски и високи температури от -50 до 150˚C
• Смукателни и сдвоени.

Тръбна
арматура

• Еднооплеткови 1SN и 1SC маркучи
• Абразивно покритие за висока устойчивост TC (80 Пъти) и ST (450 пъти)
• За ниски и високи температури от -46 до 150˚C
• Смукателни и сдвоени.

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Хидравлични маркучи

Бързи
връзки

• Висока производителност, надвишаваща изискванията по ISO 18752 и
сертифицирани по най-големите международни стандарти ABS, DNV и др.
• Система само с 5 маркуча и 2 фитинга, с които могат да се покрият всички приложения на клиента
• Иновативна унифицирана система, съобразена с потребностите на клиента спрямо налягането, а не чрез конструкцията на маркуча
• Абразивно покритие за висока устойчивост TC (80 пъти) и ST (450 пъти)
• Импулсни тестове на маркучите при 133% от работното налягане при
120°C до 1 000 000 цикъла.

Пневматика
и сервозадвижвания

Най-високо качество маркучи Global Core

Охладители

Акумулатори

Хидравлични маркучи
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Акумулатори

Кримпващи машини
Parkrimp технология

Охладители
Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг
Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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Система без настройване на
машината за винаги перфектно асемблиран маркуч

Цветова кодировка на всеки
размер на челюстите за лесно
избиране и избягване на грешен подбор

Системата на Parker –
Parkalign осигурява винаги
перфектно позициониране на
фитинга в челюстта

KarryKrimp 1
Обхват на запресоване:
• Маркучи с текстилна оплетка за климатични системи от DN5 до DN32
• 1SN и 1SC – една метална оплетка от DN6 до DN32
• 2SN и 2SC – две метални оплетки от DN6 до DN32
• Фитинги на Parker серия 16, 26, 46, 48.

KarryKrimp 1 е преносима и лесна
за работа запресоваща машина.
Предлага евтина и ефективна работа
на всяко място. Подходяща за поддръжка на всички видове агротехника. Работи с No-Skive маркучи и
фитинги. Възможност за различни
захранвания: ръчно-хидравлична
помпа, въздушно-маслена помпа
или електро-хидравлична станция.

KarryKrimp 2
Обхват на запресоване:
• Маркучи с текстилна оплетка от DN5 до DN32
• 1SN и 1SC – една метална оплетка от DN6 до DN32
• 2SN и 2SC – две метални оплетки от DN6 до DN32
• 4SP – четири метални оплетки от DN10 до DN25
• 4SH – четири метални оплетки от DN19 до DN25
• R12 – четири метални оплетки от DN10 до DN32
• R13 – шест метални оплетки от DN12 до DN19
• R15 – шест метални оплетки от DN12 до DN19
• Фитинги на Parker серия 16, 26, 43, 46, 48, 70, 71, 77, 78.

KarryKrimp 2 е преносима и лесна
за работа запресоваща машина.
Предлага евтина и ефективна
работа на всяко място. Подходяща
за подръжка на техника в индустриалните предприятия, както и на
вскички видове мобилна техника. Работи с No-Skive маркучи и
фитинги. Възможност за различни
захранвания: ръчно-хидравлична
помпа, въздушно-маслена помпа
или електро-хидравлична станция

www.fluidexx.bg

Обхват на запресоване:
• 1SN и 1SC – една метална оплетка от DN6 до DN50
• 2SN и 2SC – две метални оплетки от DN6 до DN50
• 4SP – четири метални оплетки от DN10 до DN25
• 4SH – четири метални оплетки от DN19 до DN50
• R12 – четири метални оплетки от DN10 до DN50
• R13 – шест метални оплетки от DN12 до D50
• R15 – шест метални оплетки от DN12 до DN50
• Фитинги на Parker серия 16, 26, 43, 46, 48, 70, 71,
77, 78, 79.

Ръчни стандартни и усилени хидравлични помпи

Въздушно-хидравлични
помпи и педали

Електрохидравлични
станции

Кримпваща машина с обхват до
2“ на шестоплеткови маркучи

Режеща машина с обхват до 2“
на шестоплеткови маркучи

Пълно оборудване на работилници спрямо Вашите нужди:

Пневматика
и сервозадвижвания

• Режещи машини
• Маркиращи машини
• Почистващи системи
• Тестващи машини
• Щендери за маркучи
• Асемблиращи машини
• Кримпващи машини за специални приложения.

Бързи
връзки

Кримпваща машина с обхват до
2“ на шестоплеткови маркучи

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Тръбна
арматура

Специализирани машини за Вашата работилница

Диагностика

Допълнително захранване за Вашите машини

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Помпи
и мотори

Parkrimp 2 е стационарна машина с
електрозахранване. Предлага евтина
и ефективна работа. Подходяща за
поддръжка на всякакъв вид пътностроителна техника, мобилни машини за
минната индустрия и индустриални
предприятия. Работи с No-Skive маркучи и фитинги.

Охладители

Parkrimp 2

Цилиндри

Кримпващи машини

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Акумулатори

Индустриални маркучи
Пълна гама от маркучи за всички приложения

Охладители

За масла и горива
• Размери от 5 до 100 mm
• Температури от -40 до 150 ˚C
• За масла, горива, LPG, керосин
• Налягания до 30 bar
• Смукателни и нагнетателни
• По ISO стандарти.

Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг

За системи със сгъстен въздух

• Размери от 3 до 102 mm
• Температури от -54 до 125 ˚C
• За горивни, охлаждащи и
спирачни системи,
• Налягания до 20 bar
• Смукателни и нагнетателни
• По ISO стандарти.

За вода

• Размери от 6 до 100 mm
• Температури от -40 до 220 ˚C
• За въздушни инсталации, минни ситеми и бутилки за въздух
• Налягания до 40 bar.

За гореща вода и пара

• Размери от 8 до 203 mm
• Температури от -40 до 80 ˚C
• За вода, поливни системи и
неагресивни течности
• Налягания до 20 bar
• Смукателни и нагнетателни
• Гумени и PVC маркучи.

За химикали

• Размери от 10 до 100 mm
• Температури от -40 до 210 ˚C
• За охлаждащи системи, пара и
гореща вода
• Налягания до 20 bar
• По ISO стандарти.

Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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За автомобилната индустрия

За абразивни материали

• Размери от 13 до 100 mm
• Температури от -60 до 200 ˚C
• За широка гама химикали
• Налягания до 16 bar
• По ISO стандарти
• Смукателни и нагнетателни.

За хранително-вкусовата промишленост

• Размери от 19 до 200 mm
• Температури от -40 до 70 ˚C
• За пясък, цимент, бетон-помпи
и силно абразивни материали
• Налягания до 250 bar
• Смукателни и нагнетателни.

Аспирационни

• Размери от 19 до 200 mm
• Температури от -40 до 70 ˚C
• За пясък, цимент, бетон-помпи
и силно абразивни материали
• Налягания до 250 bar
• Смукателни и нагнетателни.

Мултифункционални
• Размери от 20 до 250 mm
• Температури от -40 до 140 ˚C
• За смукателни системи с горещ
въздух, прах, стружки и др.
• PVC, PU маркучи с PU, PVC и
стоманени спирали.

www.fluidexx.bg

• Размери от 5 до 150 mm
• Температури от -57 до 120 ˚C
• За широка гама приложения
• Налягания до 80 bar
• Смукателни и нагнетателни.

ENGINEERING YOUR SUCCESS

Резбови накрайници

За хранително-вкусовата индустрия
• От DN13(1/2”) до DN100 (4”)
• От поцинкована и неръждаема стомана
• Въртящи и фиксирани фланци
• Налягания до 40 bar
• За монтиране със скоби и
чаши.

Накрайници за пара

• От DN13(1/2”) до DN100 (4”)
• От неръждаема стомана
• DIN и SMS стандарт
• Tri clamp фитинги
• Налягания до 40 bar
• За монтиране със скоби и чаши.

Cardan

• От DN13(1/2”) до DN50 (2”)
• От стомана и месинг
• Налягания до 18 bar
• За монтиране със специализирани скоби.

Едноболтови скоби

• От DN50(2”) до DN150 (6”)
• От поцинкована и неръждаема
стомана
• Налягания до 20 bar
• За монтиране със скоби.

Черупкови скоби
• От DN13 до DN200
• От месинг, поцинкована и неръждаема стомана
• Налягания до 25 bar.

Пневматика
и сервозадвижвания

• От DN17 до DN252
• От месинг и неръждаема
стомана
• Налягания до 6 bar.

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Фланци

• DN50(2”) и DN75 (3”)
• От месинг и неръждаема стомана
• Налягания до 25 bar
• За монтиране със скоби.

Диагностика

• От DN6(1/4”) до DN32 (1 1/4”)
• От поцинкована стомана
• Налягания до 10 bar
• За монтиране с чаши.

Тръбна
арматура

Tankwagen - TW

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

За въздушни инсталации

Помпи
и мотори

• От DN13(1/2”) до DN100 (4”)
• От месинг, алуминий и неръждаема стомана
• Налягания до 16 bar
• За монтиране със скоби и чаши
• С NPT, BSPP и BSPT резби.

• От DN13(1/2”) до DN200 (8”)
• От месинг, алуминий и неръждаема стомана
• Налягания до 18 bar
• За монтиране със скоби и
чаши.

Бързи
връзки

Camlock

Цилиндри

За всички приложения и размери

Охладители

Акумулатори

Индустриални накрайници

www.fluidexx.bg
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Акумулатори

Пневматични бързи връзки
Стандартни нискодебитни бързи връзки

Охладители

• Универсални бързи връзки със стандартен профил
• Бързи връзки с международни профили
• Максимален дебит при приложения с въздух до 1200 l/min
• Работно налягане до 35 bar
• Работни температури: от -20 до +100˚C (NBR), от -20 до 200˚C (FKM)
• Специални кодирани системи
• Широка гама от материали
• Безклапанни, едноклапанни, двуклапанни и безкапкови системи.

Цилиндри

Стоманени високодебитни бързи връзки
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг
Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• Високодебитна технология за дебити на въздух до 12 000 l/min
• Високодебитна технология за дебити на вода до 140 l/min
• Работно налягане до 200 bar
• Работни температури: от -20 до +100˚C (NBR), от -20 до 200˚C (FKM)
• Специални защитни системи при отваряне
• Широка гама от материали
• Безклапанни, едноклапанни, двуклапанни и безкапкови системи.

Предпазни бързи връзки
• Работно налягане до 12 bar
• Максимален дебит до 7000 l/min
• Система с безопасно заключване против нежелано разкуплиране
• Система с вентилиране, освобождаваща остатъчното налягане и
предпазваща от удар
• Подходящи за дихателни системи.

Бързи връзки за шприцващи машини и матрици
• Широка гама бързи връзки за охлаждаща течност
• Неръждаеми части за предпазване от корозия
• Европейски и международни профили
• Колена с 45˚ и 90˚ варианти
• Удължени рамена до 800 mm за всякакви приложения
• Възможност за цветова кодировка спрямо флуида
• Маркучи за температури до 200˚C
• Дълъг живот на бързите връзки.

Спирали и пистолети
• Вътрешни диаметри от 3.1 до 12.7 mm
• От полиамид или полиуретан
• С прави краища
• С резбови краища или бързи връзки
• Пластмасови и алуминиеви пистолети за въздух
• Широка гама от сменяеми и удължени дюзи.
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• За налягания до 450 bar
• По стандарт ISO 16028
• От поцинкована или неръждаема стомана
• За дебити до 500 l/min
• Работни температури: от -30 до +100˚C (NBR), от -25 до 200˚C (FKM)
• Системи с елиминатор на остатъчното налягане
• Протектори от прах
• Защитни системи против нежелано закуплиране.

Специални Parker и TEMA профили
• За налягания до 450 bar
• С Parker и TEMA профили
• От месинг, поцинкована или неръждаема стомана
• За дебити до 180 l/min
• Работни температури: от -30 до +100˚C (NBR), от -25 до 200˚C (FKM)
• Системи с елиминатор на остатъчното налягане
• Протектори от прах.

За високи налягания и температури
• За налягания от 700 до 2500 bar
• За температури до 204°C
• Резбови връзки
• Плоскочелни връзки
• NPR и BSP резби
• Резбови адаптори.

• Окомплектоване до 7 бързи връзки
• Налягания до 250 bar
• За размери от 3/8 до 1/2“
• Въможност за електрически конектори.

Охладители
Цилиндри
Пневматика
и сервозадвижвания

Multi-coulings

Помпи
и мотори

Подходящи за пътностроителни машини и хидравлични станции

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Плоскочелни хидравлични бързи връзки

Диагностика

• За налягания до 350 bar
• По стандарт ISO 7241-1 A и ISO 7241-1 B
• От месинг, поцинкована или неръждаема стомана
• Безклапанни, едноклапанни или двуклапанни системи
• Работни температури: от -30 до +100˚C (NBR), от -25 до 200˚C (FKM)
• Системи с елиминатор на остатъчното налягане
• Протектори от прах.

Тръбна
арматура

Подходящи за прикачен инвентар на агромашини

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Хидравлични бързи връзки

Бързи
връзки

Хидравлични бързи връзки

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Акумулатори

Пневматика

Охладители

• Стандартни цилиндри ISO15552
• Компактни цилиндри ISO 21287 и ISO 15524
• Безпрътови цилиндри
• Различни управления за цилидрите
• Неръждаеми цилиндри
• Цилиндри с линейни модули, танкети и направляващи.

Цилиндри
Помпи
и мотори
Хидравлични Филтрация
Диагностика
клапани
и мониторинг

• Стандартни разпределители ISO 15407-1 и ISO
5599-1
• Разпределители за блоков монтаж
• Разпределители с електрически сигнали и
управления
• Логически елементи.

• Елементи за въздухоподготовка
• Влагоуловители до 0,01 микрона
• Филтри с активен въглен
• Омаслители
• Регулатори
• Пневмоподготвителни групи.

Тръбна
арматура
Хидравлични Машини за Индустриални
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници
Бързи
връзки
Пневматика
и сервозадвижвания
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• Пневматични конектори Push to Lock от месинг, неръждаема стомана и пластмаса
• Пневматични конектори с врязващ пръстен
• Широка гама шлаухи
• Логически елементи
• Спирателни кранове
• Пистолети за въздух и вода.

• Соленоидни клапани за широка гама приложения: течности, сух и омаслен въздух, неутрални
газове и др.
• Дву-, три- и петпътни клапани
• Електропневматични регулатори на налягане
• Стандартни и взривозащитени бобини.
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Сервозадвижвания и контролери
Индукционни и безчеткови сервомотори

Пневматика
и сервозадвижвания

3. Добавянето на сервоконтролиране към хидравличната система намалява
нуждата от втора помпа, намалява разходите и консумацията на енергия.

Бързи
връзки

2. Подмяната на електромотор със зъбна предавка със сервомотор премахва
нуждата от зъбната предавка и значително намалява консумацията на енергия.

Индустриални Машини за Хидравлични
маркучи и
запресоване
маркучи и
накрайници
на маркучи
накрайници

Тръбна
арматура

1. Добавянето на сервозадвидвижване на Parker за регулиране на
оборотите намалява консумацията и разходите за енергия.

Диагностика

Филтрация Хидравлични
и мониторинг
клапани

Решения, намаляващи използваната енергия и спестяващи Вашите пари:

Помпи
и мотори

Цилиндри

Охладители

Пълна гама AC и DC сервозадвижвания

Акумулатори

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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БЪЛГАРСКИ

НАЧАЛО

02/ 97 67 200

ЗА НАС

ПРОДУКТИ

КАТАЛОЗИ

ЗАПИТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОМОЦИИ

Какво търсите?

НОВИНИ

ТЪРСИ

КАРИЕРИ

КОНТАКТИ

Най-пълната гама хидравлични компоненти!

Цялостни ефективни хидравлични решения за българската индустрия и строителство!

FLUIDEXX - ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА PARKER HANNIFIN ЗА БЪЛГАРИЯ
"Флуидекс” ЕАД е търговско-инженерингова компания, оперираща на българския пазар вече повече от 10 години. Наш официален партньор е
глобалният лидер в областта на хидравличните и пневматичните компоненти - Parker Hannifin. Ние осигуряваме цялостни хидравлични решения за
българската индустрия и строителство. В рамките на богатата ни продуктова гама ние предлагаме:
• Хидравлични и индустриални маркучи
• Хидравлични акумулатори
• Фитинги
• Бързи връзки
• Системи за контрол
• Хидравлични клапани
• Системи за мониторинг
• Сервозадвижване
• Системи за диагностика и контрол.
НАЧАЛО

ЗА НАС

ПРОДУКТИ

КАТАЛОЗИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

“Флуидекс” ЕАД

Официален партньор
на Parker Hannifin

ПРОМОЦИИ

НОВИНИ

КАРТА НА САЙТА

София 1532
ул. Околовръстен път 454
телефон: 02/ 97 67 200
факс: 02/ 97 67 111
e-mail: office@fluidexx.bg

www.fluidexx.bg
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