
Liitäntäratkaisut
elintarviketeollisuuteen ja pakkaamiseen

https://www.parker.com/lpce
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Parker matalapaineliittimet
Nesteiden ja kaasujen (fluidien) käsittelyratkaisujen toimittaja 
elintarviketeollisuuteen ja pakkaamiseen.
Yli 60 vuoden ajan olemme suunnitelleet, valmistaneet ja kustomoineet turvallisia ja 
luotettavia pikakytkentäratkaisuja kaikkialle maailmaan.

Katso tekniset tiedot meidän verkossa olevasta luettelostamme: 
www.parker.com/LPCE

Muita saatavissa olevia ratkaisuja:

LIQUIFIT®-Push-In-liittimet

Vesi (juomavesi ja teollisuusvesi), 
ilma, kemikaalit, elintarvikefluidit

• Täysi virtaus parantaa tehoa.
• Kemikaalien kanssa

yhteensopiva polymeeri
aggressiivisille nesteille.

Carstick®-kasetit

Ilma, alipaine (vakuumi), vesi 
(juomavesi ja teollisuusvesi), 
kemikaalit, elintarvikefluidit

• Integroitu O-rengas takaa
luokkansa parhaan tuottavuuden.

• Kompaktin kokonsa ansiosta
säästävät tilaa.

• Taloudellinen vaihtoehto
kierreliittimille.

Metalliset Push-In-liittimet

Ilma, alipaine (vakuumi), vesi (juomavesi ja teollisuusvesi), öljyt, kemikaalit, elintarvikefluidit

• Lujat komponentit kestävät iskuja ja korkeita lämpötiloja.
• Täysi virtaus parantaa tehoa.
• FDA-sertifiointi varmistaa, että elintarvikkeiden tuotanto

suojelee kuluttajien terveyttä.

Pikaliittimet

Ilma, nesteet, kemikaalit

• Suurin vaihdettavuusprofiili
varmistaa joustavuuden.

• Luokkansa paras virtaus
varmistaa tehokkuuden.

Tekniset putkiratkaisut

Vesi (juomavesi ja teollisuusvesi), 
ilma, kemikaalit, elintarvikefluidit

• Tekniset materiaalit (FEP, PFA)
kestävät korkeita lämpötiloja ja
aggressiivisia kemikaaleja.

• Joustavat putket (PA, PE, PU)
helpottavat asennusta ja säästävät
tilaa.
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Elintarvikesertifioinnit – monet juomia ja muita elintarvikkeita varten tarvittavat sertifioinnit varmistavat elintarvikkeiden 
       tuotannon turvallisuuden kuluttajien terveydelle

Toiminnalliset 
liittimet

Keskeisiä sovelluksia 
elintarvikeprosesseihin 

ja pakkaamiseen

   TUNNUSLUKUJA

• Tuotanto Euroopassa: Saksa,
Ranska, Espanja

• 70 milj. valmista tuotetta vuodessa
• SERTIFIOINNIT: IATF 16949,

ISO 9001 ja ISO 14001

   YRITYKSEN OMAT FASILITEETIT

• Tutkimus-, kehitys- ja testauslaboratorio
• Ruiskuvalu
• Koneistus
• Automaattinen kokoonpano
• Tuotteet testataan 100-prosenttisesti

http://divapps.parker.com/divapps/lpce/catalogues/
https://www.parker.com/lpce
https://ph.parker.com/us/17604/en/liquifit-push-in-fittings-with-metal-adaptors
https://ph.parker.com/us/17604/en/polymer-cartridges-lf-3000-and-liquifit-carstick-quick-fitting
https://ph.parker.com/us/17604/en/plastic-tubing-lce
https://ph.parker.com/us/17604/en/lf-3600-chemical-nickel-plated-brass-push-in-fittings
https://ph.parker.com/us/17604/en/lf-3800-lf-3900-303-316l-stainless-steel-push-in-fittings-for-aggressive-environments
https://ph.parker.com/us/17604/en/quick-couplings-lce
https://ph.parker.com/us/17604/en/pneumatic-push-in-fittings-lf-3000
https://ph.parker.com/us/17604/en/industrial-fittings-lce
https://ph.parker.com/us/17604/en/compression-fittings-lce
https://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.4bb5c03890e4e5781322b0cb4256d1ca/?vgnextoid=da518bdb6cfda610VgnVCM100000e6651dacRCRD&vgnextchannel=f9d77f71ad65e210VgnVCM10000048021dacRCRD&vgnextfmt=EN&vgnextcat=Industry%20Detail%20Industrial%20Fluid%20Networks
https://ph.parker.com/us/17604/en/valves-lce


▼ Transair-putkistot

▼ Rectus-pikaliittimet

▼ Legris-liittimet ja -putket

Parker matalapaineliittimet
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Ota yhteyttä
Jos tarvitset teknistä tukea, ota 
epäröimättä yhteyttä 
sähköpostitse, osoite on 
webcontact@parker.com

• Koska teidän sovelluksenne on
ainutlaatuinen, osaamme auttaa
löytämään oikean ratkaisun.

• Yhdessä voimme suunnitella
teidän integroidun ja räätälöidyn
piirinne.

• Osaamme tuoda mukaan lisää
arvoa, jos tulemme mukaan jo
projektinne varhaisessa vaiheessa.

Parker Hannifin Manufacturing France SAS 
Low Pressure Connectors Europe
Parc Alcyone - Bâtiment D
1, rue André et Yvonne Meynier
35069 Rennes Cedex 
France
puhelin: + 33 (0)2 99 25 55 00
www.parker.com/lpce
webcontact@parker.com

mailto:webcontact@parker.com
https://www.youtube.com/watch?v=yQErSdlvuh8&list=PLylbTVFCzMTfNcjQsn08n54AxfVYxqqhr&index=2&t=0s
https://www.parker.com/lpce
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