Parker on-site
servicecontainer
Rørledningssystemer av høy kvalitet
fra én kilde
Parkers on-site servicecontainere
inkluderer alle monteringsmaskiner
som kreves for å klargjøre montering
av rør fra 6 mm til 60 mm. Selv større
rør med ytre diameter på opptil
10 tommer / 273 mm kan forberedes
på forespørsel.
Serien med kvalitetsmaskiner dekker
alle koblinger og forbindelser som
er tilgjengelige i Parker (EO-2, F37,
HPF osv.). Alle maskinene oppfyller
de strengeste kravene når det gjelder
produksjonskvalitet og kontinuerlig
monteringsresultater. I tillegg har onsite servicecontainerne alt nødvendig
utstyr for rørinstallasjon som bøye-,
kutte- og rengjøringsmaskiner og kan
sendes til hele verden.
Ved å bruke Parkers on-site
servicecontainer-programmet får
kundene mer fleksibilitet, og de kan
bestemme om de vil kjøpe eller leie
containerne.
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• Monteringsmaskiner med
høy presisjon for rør fra
6 mm opp til 10 tommer /
273 mm
• Kontinuerlige
monteringsresultater
• Tilgjengelig i hele verden
• Tilpassede konsepter på
forespørsel

Spyleenhet
For produkter med topp kvalitet
Parkers spyleenheter er en
tilleggstjeneste som rengjør
rørsystemene før de kobles til
hovedbrukere. Dette øker sikkerheten
i hele systemet og reduserer
vedlikeholdskostnadene.
Spyleenhetene fra Parker kan skylle
rør på opp til 10 tommer (273 mm).
Spylekapasitet er omtrent 3000 l/min,
men kan utvides ved hjelp av flere
enheter.
Tekniske spesifikasjoner
•	20Ft DNV 2.7-1 CSC Lloyds
Offshore-sertifisert container
•	Spylemedium hydraulisk mineralolje
•	Flyt (skylling) 3000 l/min. 75 bar
justerbar
•	Trykktesting 630 bar
•	6 elektriske motorer 400 V 50Hz /
480 V 60Hz
•	Partikkelteller
•	Trykkfiltre 2–10 mikron
•	Returfiltre 2–20 mikron
•	Tankkapasitet 6000 l
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Økt sikkerhet
Mindre vedlikeholdskostnader
Renhetsdokumentasjon
On-site tekniker
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