Parker Origa reparatie service
Onderhoud van zuigerstangloze pneumatiek
cilinders

Parker Origa Service
Snel, efﬁciënt en kosten-effectief

Parker Origa Service: een nieuw leven voor uw
zuigerstangloze cilinders. Simpelweg omdat uw OSP-P
cilinder het waard is. De originele zuigerstangloze
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Het service pakket:
aangepast aan elk type cilinder

Drie manieren voor effectief onderhoud
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Service pakketten, seal kits
en spare parts

Dankzij het eenvoudige ontwerp van een
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Standaard Service met
garantie van de producent
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	Cilinder onderhoud in het
veld

Wij bevelen u van harte onze Standaard

Parker Origa zuigerstangloze cilinder is

Service aan: het volledige herstel van uw

Cilinders die operationeel zijn in

het zeer gemakkelijk om zelf onderhoud

cilinder door een specialist met gebruik
van originele spare parts inclusief een

kritische processen of cilinders met een

en reparaties uit te voeren met originele
spare parts.

hernieuwde twee jaar garantie op uw
gerepareerde cilinder.

Op www.parker-origa.com, vindt u
de dichtstbijzijnde service partner;

Stuur uw cilinder op naar de

geef hen het type cilinder door (het

dichtstbijzijnde service partner. U

typeplaatje bevindt zich onder het

vindt de contactgegevens op www.

Parker Origa label) en binnen twee

parker-origa.com. Wij voeren het

tot drie werkdagen ontvangt u de

totale onderhoud uit en twee tot drie

benodigde service pakketten, seal kits

dagen na ontvangst sturen wij u de

of spare parts.

gereviseerde cilinder terug.

De reparatie instructies laten u

Op verzoek is een urgente reparatie

in enkele eenvoudige stappen

binnen een dag mogelijk.

zeer lange slag kunnen soms beter ter
plaatse worden gerepareerd.
Neem contact met ons op en plan een
afspraak in. Op www.parker-origa.
com vindt u de dichtstbijzijnde service
partner.
Ons service team kan ieder standaard
onderhoud ter plaatse uitvoeren
- bij voorkeur tijdens het reguliere
onderhoud van uw machine(s) of
productielijn(en).

zien hoe u zelf de cilinder kunt
repareren met gebruik van standaard

Parker Origa Service: de meest

gereedschappen. Na reparatie is uw

kosten-effectieve oplossing. Onze

cilinder weer zo goed als nieuw.

standaard reparatie kosten zijn overal
ter wereld dezelfde.

www.parker-origa.com

Het typeplaatje bevindt zich
onder het label.

Parker Origa OSP-PLUS Systeem
...simpelweg de eerste keus
Zes geleidingsopties voor de meest uiteenlopende toepassingen
OSP: standaard interne geleiding
Enkelzijdige, tandem of tweezijdige
versies voor een kosten-effectieve
geleiding
Slideline: eenvoudige composiet
geleiding
Economische geleiding biedt stijfheid
en steun bij gemiddelde snelheden, ook
mogelijk met rem-uitvoeringen
Powerslide: V-rol geleiding
Robuuste geleiding voor
veeleisende toepassingen en zware
omstandigheden
Proline: rol geleiding
Voor een gladde en stille werking voor
zeer dynamische applicaties, ook
mogelijk met rem-uitvoeringen
Starline: re-circulerende kogellager
geleiding
Precisie geleiding voor toepassingen
die precisie en stijfheid eisen, ook met
variabele stops
HD: heavy duty geleiding
Dubbel rails en re-circulerende
kogellager geleiding voor maximale
precisie, gewichten, stijfheid en
stabiliteit, ook met variabele stops

Uw Parker Origa reparatie adres
A&C Engineering
Pampus 19
3251 ND Stellendam
Tel. : 0187 497080
E-mail : info@ace-engineering.nl
www.ace-engineering.nl

