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A promóció kezdődátuma az üzletekben – 2017. június 1.
Műszaki jellemzők
Standard
termékjellemzők
• Az EO-2 a már milliószor bizonyított, minden
csatlakozásnál elasztomer tömítésekkel
rendelkező szerelvénycsalád.
• Az elasztomer tömítés hermetikus
csőtömítést biztosít.
• A tömítőhatás nyomásbiztos, így az EO-2
szerelvények alkalmasak nagynyomású
alkalmazásokhoz.
• Az EO-2 szerelvények még nagy igénybevétel
esetén sem igényelnek utánhúzást.
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A végfelhasználók számára nyújtott előnyök
• Milliószor bizonyított és világszerte elérhető, minden csatlakozásnál elasztomer tömítéssel
rendelkező szerelvényrendszer.
• Könnyű, biztonságos és gyors összeszerelés. Többször összeszerelhető.
• Hosszú élettartam: Az EO-2 szerelvényeket még nagy igénybevételek esetén sem kell
utánhúzni. A Cr(VI) mentes felületek átlagos, több, mint 500 üzemórás korrózióállóságot
biztosítanak a fehérrozsdával szemben.
• Nagyobb nyomásértékek: 800 bar PN (S sorozat) és 500 bar (L sorozat).
• Funkcióanya: Egyes komponenseket, mint például a rögzítőgyűrűt vagy a tömítést, nem lehet
elveszíteni, elfelejteni, összekeverni vagy rosszul beszerelni. Ezzel rendkívüli mértékű
költségmegtakarítást érhet el az összeszerelés tekintetében, és segít elkerülni az
összeszerelési hibákat.
• Összeszerelési költségek: Az EOMAT 10 másodpercnél rövidebb ciklusidejével az EO-2
előzetes beállítási költsége rendkívül alacsony.
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ParkerStore előnyök
• A Parker Store üzletek egy jól ismert kiváló terméket kínálnak/értékesítenek, és hozzáértő
tanácsadóként javítják a vásárlóikban róluk kialakított képet.
• Az összes belső elemet tartalmazó EO-2 funkcióanyák használatával a raktározási költségek
csökkennek.
• Az értékesítés a meglévő ügyfélkör és az új ügyfelek révén növekszik.
• Az EO-2 a megfelelő termékkategória ahhoz, hogy piaci részesedést szerezzen a ParkerStores
üzlete számára és új piaci területekre lépjen.

Promóciós anyagok és logisztika
• Az üzletenkénti promóciós csomag tartalma (szükséges nyelv):
A promóciós csomagok tartalma:
1. Fali poszter DIN A2 (42 cm x 59,4 cm) – 1 db
2. EO-2 tájékoztató füzet, DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) – 50 db
3. EO-2 tájékoztató füzet tárolódoboz – 1 db
4. Videoanimáció, Power Point bemutató, promóciós videó – 1 db mindegyikből
• Hogyan juthat a promóciós csomaghoz:
A promóciós csomagok az EMDC-nél rendelhetők 2017. május végén.
Rendelési szám: PSP-TFDE-EO-2-2017-(nyelvkód)
• Hogyan rendelhet EO-2 szerelvényt?
Az EO-2 szerelvények készletről elérhetők az EDC-től.
• A termék oldala a Parker.com weboldalon
http://www.parker.com/literature/Tube%20Fittings%20Division%20Europe/New/CAT-4100UK.pdf

