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Parker hanniFin lØser 
verdens stØrste 
tekniske udFordrinGer.

Vores bestræbelse på at løse nogle af verdens største tekniske 
udfordringer driver vores passion for innovation og sikrer vores 
fremtidige vækst.
 
Udviklingen af mere effektive energikilder, ønsket om at 
producere og fordele rent vand, opdagelsen af ny medicin og 
lægevidenskabelige fremskridt, opbygningen af infrastruktur og 
transportnetværk til understøttelse af en voksende befolkning, 
den sikre dyrkning, transport og bevarelse af fødevarekilder, 
udvikling indenfor forsvar, og beskyttelse af vores miljø – alle disse 
udfordringer driver Parkers folk til at finde nye innovative metoder, 
kombinere teknologier, samarbejde, udvikle systemer og gå  
i partnerskab med vores kunder for at løse problemer. 

Parker samarbejder med sine kunder for at øge deres   produktivitet.   



historie
Historien om vores fantastiske virksomhed giver et interessant indblik i den 
teknologiske transformation, der er sket i løbet af knap 100 år. Etableringen 
af Parker Appliance Company i 1918 og virksomhedens senere forvandling 
til Parker Hannifin Corporation illustrerer virksomhedens innovative arv.  
Vi mener, at vores fremtidige vækst bedst varetages ved at videreføre 
Parkers tradition for enestående ekspertise og forretningsskik.

Parkers historie begyndte, da en 33-årig ingeniør ved navn Arthur Parker 
stiftede Parker Appliance Company i Cleveland, Ohio, med henblik på at 
udvikle sit unikke bremsesystem til lastbiler og busser. De samme værdier 
og iværksætterånd, der bragte virksomheden gennem de første år, driver 
stadig værket hos Parker i dag.

Parker hanniFin corPoration
Parker findes på og omkring alt, der bevæger sig. 

Vi fremstiller avancerede tekniske komponenter og systemer,  
der fremmer bevægelse og regulering af væsker og gasarter,  

til en bred vifte af globale markeder med henblik på at øge vores 
kunders produktivitet og lønsomhed.

 
Lige fra flyvning af luftfartøj og opbygning af infrastruktur, til 

udvikling af en mere effektiv energi, bidrag til lægevidenskabelige 
fremskridt og forbedrede tekniske materialer, tilvejebringelse af rene 

fødevarer og vand, støtte til militære opgaver – Parkers  
60.000 medarbejdere samler alle trådene ved at gå i partnerskab 

med vores kunder for at løse verdens største tekniske udfordringer.

bæredyGtiGhed
Parkers teknologiske ekspertise og strategiske tilgang til 

levedygtigheden på sigt skaber en mere bæredygtig fremtid for os alle; 
 mens vores medarbejderes goodwill og stræben efter 

ressourcebevarelse understreger selskabets positive indflydelse på 
ethvert samfund, vi kalder vores hjem rundt om i verden. 

Parker hanniFin lØser verdens stØrste tekniske udFordrinGer

Forsvar Miljø Infrastruktur Life SciencesFødevarer Vand Energi Transport

strateGi
Parkers Win Strategy er en disciplineret og konsekvent forretningsstrategi, 
der har bidraget til at transformere virksomheden og forbedre driften 
på verdensplan siden 2001. Engagerede og dedikerede medarbejdere 
repræsenterer fundamentet i vores strategi og nøglen til vores succes. 
Hver eneste medarbejders arbejde er knyttet til vores strategi, hvilket fører 
til en markant fokuseret indsats på virksomhedsplan. 

innovation
Ingeniørarbejdet i vores produkter er måske ikke synligt, men hver 

dag ser du resultaterne af vores arbejde på næsten alt, hvad der 
bevæger sig. Gennem en proces, som vi kalder Winovation, fokuserer 

Parker sin samlede indsats på at udvikle produkter og systemer,  
der repræsenterer "først i verden eller først på markedet"-muligheder, 

så vi kan skabe mere værdi for vores kunder. Ved at følge denne 
metode skaber vi ikke kun ubegrænset vækstpotentiale for Parker, 
vi yder også markante bidrag til vores verden som helhed, til vores 

generation og kommende generationer.

kultur
Vores kerneværdier: En vinderkultur, passionerede mennesker, 
værdsatte kunder og engageret lederskab afspejler alt sammen 

Parkers kultur præget af engagerede og dedikerede medarbejdere, 
som optræder med hæderlighed og integritet. Vi stræber efter at 

fremme en rummelig kultur, der gør brug af vores medarbejderes 
mangfoldighed af skikke, perspektiver og talenter med henblik på at 

fremme innovative tankemønstre og problemløsning, samtidig med at 
vi holder fokus på en bæredygtig vækst og fremgang.



Parker fortsætter med at udvide sine aktiviteter på verdensplan med 
fokus på udviklingsmarkeder for at yde lokal støtte til vores kunder. 
Vi støtter økologisk vækst med nye "green field" lokaliteter for at 
sikre lokal produktion og hurtigt integrere nye virksomheder som 
foretrukne leverandører.. 

Desuden understøttes Parkers globale fodaftryk af et enestående 
industrielt distributionsnetværk, der tæller cirka 13.000 lokationer 
på verdensplan. Parker leverer sine produkter og serviceydelser 
til kunder i 104 lande via dette omfattende netværk af lokale, 
selvstændige virksomheder. Dette omfatter en fortsat udbredelse af 
industrielle detailbutikker under ParkerStore® varemærket, som nu 
har over 2000 butikker i hele verden.

Global rækkevidde

Parker servicerer kunder i 104 lande i samarbejde med vores   distributører.



Hvis du har det samme syn på verden som os, og ser på den via vores brede udvalg af 
motion & control teknologier, kan du se en lang række af tekniske udfordringer, som venter 
på at blive løst og som kan gøre en betydelig forskel for mennesker overalt.

Vores tekniske ekspertise spænder over kerneteknologier indenfor motion & control – 
elektromekanik, hydraulik og pneumatik – såvel som et komplet supplement af fluid control 
systemer; software og elektronisk styring; filtreringssystemer; og køle-, instrumenterings- 
og pakningssteknologier.

Vi fokuserer på vores kunder. Ved at forbedre deres produktivitet og lønsomhed skaber vi en 
renere og mere effektiv fremtid for alle. 

etik oG inteGritet
Parkers omdømme og succes afhænger af hver medarbejders 

personlige engagement og bestræbelse på at opretholde Parkers 
værdisæt i hele vores forretningsadfærd. Vi forpligter os til at føre god 
forretningsskik – et princip, som overstiger gængse lovmæssige krav.  

Hos Parker er handlemåder styret af kompromisløs ærlighed, 
integritet, respekt og etisk adfærd. Vi bestræber os på at levere en 

værdiforøgelse til vores aktionærer, at honorere deres tillid og sikre 
deres investering.

ansættelse hos Parker
Parker anser personlig udvikling og en tilfredsstillende karriere 
som afgørende for vores succes. Vi mener, at en dedikeret, 
resultatorienteret organisation udmærker sig ved at beskæftige 
talentfulde folk med forskellige baggrunde og perspektiver. Med 
aktiviteter i 48 lande er mulighederne for avancement og global 
karriere uendelig.



I dag er vi bedre klædt på end nogensinde før til at afveje fordelene 
og ulemperne ved det globale økonomiske klima og udnytte 
mulighederne for at generere bæredygtig vækst langt ud i fremtiden. 
Idet vi bevæger os ind i næste fase af vores udvikling, vil vi fortsætte 
ad en vej, som kombinerer stærke operationelle resultater og øget 
salgsvækst.  

Parker vil fortsat generere en lønsom vækst langt ud i fremtiden 
gennem strategiske opkøb, innovative produkter, systemløsninger, 
geografisk ekspansion og et konstant voksende globalt 
distributionsnetværk.

Vi er fokuseret på den videre færd, stolte af vores fortid og 
optimistiske omkring vores fremtid.

 

bæredyGtiG vækst

Sammen kan vi fortsat sætte nye standarder   for innovativ teknologi.


