
Din mobile service til udskiftning af hydraulikslanger  
onsite 24/7

HOSE DOCTOR®



Dine hydraulikslanger udskiftes onsite 24/7

Går en hydraulikslange i stykker på dit hydrauliske system, betyder det 
driftsstop, som du kan komme til at betale en høj pris for i form af ekstra 
omkostninger såsom tabt produktivitet såvel som omdømme. 

Derfor rykker en HOSE DOCTOR servicevogn ud til din arbejdsplads 24 
timer i døgnet, 7 dage om ugen og udskifter dine defekte slanger.

HOSE DOCTOR servicevognen ankommer til din ”arbejdsplads” fuldt 
udstyret og forsynet med Parker slanger, fittings, adaptere og tilbehør, 
hvilket betyder, at der ikke er behov for at vente yderligere på at frem-
skaffe komponenter.

For dig betyder det, at du ikke skal bruge tid på selv at afmontere, skaf-
fe en hydraulikslange ved nærmeste værksted, såvel som påmontere 
den nye slange igen. En HOSE DOCTOR servicevogn sørger for, at du 
nemt og hurtigt kan ”komme op at køre” igen.

Alle HOSE DOCTOR servicevogne er be-
mandet med professionelle serviceteknikere, 
som er uddannet og certificeret af Parker. 



Dine hydraulikslanger udskiftes onsite 24/7 En HOSE DOCTOR® nær dig

Ét telefonnummer i Danmark
Du skal kun huske på ét telefonnummer - uanset hvor i Danmark du 
befinder dig. Hvis du ringer til vores landsdækkende telefonnummer  
31 23 23 20, når uheldet er ude,  sørger vi for, at du får kontakt til den 
HOSE DOCTOR servicevogn, som er tættest på dig. Du kan også finde 
din nærmeste HOSE DOCTOR servicevogn  på www.parkerstore.dk.

Uanset om din lastbil er gået i stå på motorvejen eller dit produktionsanlæg 
står stille pga. en defekt slange, rykker en HOSE DOCTOR servicevogn  
ud onsite. 

Bruger du hydraulikslanger, kan du drage nytte af at anvende en  
HOSE DOCTOR som samarbejdspartner, idet en HOSE DOCTOR  
servicetekniker diagnosticerer og udskifter hydraulikslanger på alle  
hydrauliske applikationer - herunder indenfor:

HOSE DOCTOR netværket i Danmark er en del af Parker’s 
internationale netværk af HOSE DOCTOR servicevogne bestående 
af mere end 1.100 selvstændige mobile serviceteknikere. 

•	 transport
•	 skibsindustri
•	 anlægs- og specialudstyr
•	 værktøjsmaskiner
•	 energi
•	 renovation

•	 entreprenørmaskiner
•	 vedligeholdelsesudstyr
•	 jernbane
•	 løfteudstyr
•	 materialehåndtering 
•	 m.m.

Ring 31 23 23 20

Besøg www.parkerstore.com, hvis du har brug for en HOSE DOCTOR i udlandet.



Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 Ballerup
T: 4356 0400 
E: parker.dk@parker.com 
www.parkerstore.dk


