
ParkerStore 
Butikken med Parker komponenter og løsninger indenfor hydraulik,  
pneumatik, filtrering og andre relaterede produkter.



ParkerStore butikker i Danmark er en del af et globalt netværk. ParkerStore konceptet 
blev udviklet af Parker Hannifin i 1993 med det formål at imødekomme det behov, 
som kunder indenfor vedligeholdelse, reparation og service har for øjeblikkelig adgang 
til Parker produkter.

I dag findes der i 80 lande over hele kloden mere end 2.000 ParkerStore butikker, 
som dagligt sørger for at yde denne service.

Din ParkerStore
For kunder indenfor vedligeholdelse, reparation og service handler det om at 
få løst problemet hurtigst muligt med de rette komponenter. Og derfor er en 
ParkerStore den rette butik, hvor du kan køre forbi og hente hydrauliske og 
pneumatiske produkter, når behovet opstår.

I ParkerStoren møder du professionelle/uddannede medarbejdere, som kan rådgive 
og hjælpe dig med at løse praktiske problemer. 

   Hurtig, effektiv og professionel in-store service, mens 
du venter.

  Et sikkert, venligt og bekvemt indkøbsmiljø.

   Et større udbud af reservedele, så du får præcis, hvad 
du leder efter.



Produktudvalg i særklasse

I vores ParkerStore tilbyder vi det mest omfattende udvalg af komponenter og 
løsninger fremstillet af Parker Hannifin - verdens førende producent af komponenter 
og systemer, der styrer bevægelse og regulerer flow af væsker og gasser.

Vores nøgleprodukter omfatter slanger, fittings, adaptere og relaterede produkter 
indenfor hydraulik, pneumatik samt andre væsker, gasarter og materialehåndtering.

Et udvalg af standardprodukter på mere end 1.000 komponenter findes i 
ParkerStore kataloget, som du kan hente i butikken - til stor hjælp i din dagligdag.

  Hydraulik

  Instrumentering

  Filtrering

  Ledningskomponenter

  Pneumatik

  Elektromekanik



Slangeværkstedet
I vores ParkerStore forstår vi vigtigheden af hurtig udskiftning 
af slanger for at undgå længerevarende driftsstop. Derfor har 
vi et slangeværksted i butikken, hvor du kan få presset en ny 
hydraulikslange på få minutter. 

Og for at gøre det endnu nemmere har slangeværkstedet det 
unikke Parker Tracking System® (PTS), som er udviklet af Parker. 
Ved at sætte en PTS label på din slange skal du fremover bare 
oplyse PTS nummeret, så får du lavet nøjagtig den samme slange 
næste gang, du skal udskifte slangen.

Med en PTS label kan en ny slange bestilles via telefon og hentes, når det passer dig, 
sendes til dig eller installeres af vores lokale HOSE DOCTOR® (hvor det er muligt). 
PTS - hurtig, nem og præcis genbestilling af hydraulikslanger.

   Hurtigt: Køb din næste slange, så du har den ved hånden, før du fjerner 
den gamle.

   Nemt: Bestilling per telefon eller via vores PTS mobil app (se bagside).
   Præcist: Din udskiftning er lavet ved kun at anvende PTS ID på label. Der er ikke 

behov for at fremvise din gamle slange.

Få yderligere information om Parker Tracking System 
ved at besøge parker.com/PTS.

Der findes information overalt. PTS gør bedre brug af det.

Parker Tracking System
Hurtigt. Nemt. Præcist.

Kontakt din lokale ParkerStore™, 
hvis du ønsker at bruge PTS, eller 
få yderligere information ved at 
besøge parker.com/PTS  
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Uanset applikation...
Så har vi løsningen - lige fra udskiftning af hydraulikslanger på entreprenørmaskiner, 
måling af tryk i hydrauliksystemer, udskiftning af filtre i hydrauliske anlæg til udskiftning 
af luftcylindre og ventiler i pneumatiske systemer. 

Vores store udvalg af produkter sikrer, at vi kan imødekomme behovet for 
komponenter og systemer til stort set alle industrier, såsom:



HOSE DOCTOR®

En HOSE DOCTOR® er din mobile nødservice for udskiftning af slanger når som 
helst, hvor som helst. Kendetegnet ved en HOSE DOCTOR® er service! Den 
ankommer på din arbejdsplads 24/7 fuldt udstyret og forsynet med alle de slanger, 
fittings, adaptere og tilbehør, som holder dig i gang døgnet rundt alle ugens dage. 

Opgaven for en HOSE DOCTOR® er mere specifikt at identificere, diagnosticere 
samt udskifte defekte slanger på dine hydrauliske og pneumatiske systemer. 
Kontakt HOSE DOCTOR® på tel. 31 23 23 20, hvis du oplever brud på en slange.

ParkerStore Onsite 
container
En ParkerStore Onsite container 
tilbyder en praktisk løsning, hvis du 
har begrænset adgang til kritiske 
reservedele på grund af fysiske eller 
logistiske forhold - såsom byggepladser, 
store produktionsanlæg, offshore, 
byggeri, skovbrug, lufthavn m.m.

Med en ParkerStore Onsite container vil ledningskomponenter, 
slangeproduktionsværktøjer og andre hydrauliske komponenter være lige ved 
hånden på selv de mest fjerntliggende lokaliteter, idet containeren fungerer som 
slangeværksted og “komponentbutik”.

Onsite support



Vi tilbyder endvidere skræddersyede løsninger til optimering af din drift, så du 
sparer tid og penge.

Kitting service: Et sæt af komponenter samles og leveres under et varenummer ud fra 
dine specifikke behov. På denne måde sikrer du større produktivitet ved bl.a. optimeret 
lager- og leveringsstyring samt  reducerede monteringsomkostninger.

Tech service: Der er mulighed for teknisk rådgiving med henblik på optimering af dine 
hydrauliske og pneumatiske kredsløb.

Breadman service: Parker komponenter leveres direkte til produktionen eller lageret 
specifikt afstemt dit forbrug. Dette koncept er med til at reducere din lagerbeholdning 
og hermed dine omkostninger.

Support til optimering af driften 



www.parkerstore.dk

Links og Apps

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup
e-mail: parker.dk@parker.com
www.parkerstore.dk

HOSE FINDER
Den mobile HoseFinder app hjælper dig med at 
søge efter hydraulikslanger og informationer hurtigt 
og nemt. HoseFinder er tilgængelig for iPhone, 
Blackberry og Android.

www.hosefinder.com

PaRkER PaRFIt™

Systemet giver dig mulighed for at ombytte dine 
originale filterelementer til Parker filterelementer. 
Find dit erstatningsfilter på ParFit Element Selector.

www.parkerhfde.com/parfit  

HOSE DOCtOR® 

Ring til tel. 31 23 23 20 for nærmeste HOSE DOCTOR.

PaRkER tRaCkINg SyStEm (PtS) 
Ved at sætte en PTS label på din slange skal du 
fremover bare oplyse nummeret, så får du lavet 
nøjagtig den samme slange igen.

www.parker.com/pts 


