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•   Kompletní sortiment prvků pro hydraulické a pneumatické obvody
•   Projekce, výroba a montáž hydraulických a pneumatických systémů
•   Servis výrobních linek, agregátů, mobilních strojů a zařízení
•   Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu, generátory dusíku

O d  roku  1993  je  společnost 
SEALL v. o. s. distributorem 
firmy Parker Hannifin Corp. 
v  České  republice,  výrobce 

hydraulických, pneumatických a těsnicích 
prvků. Na každé z pěti poboček společ-
nosti SEALL v. o. s. naleznete ParkerSto-
re – specializovanou prodejnu, v níž obdr-
žíte hydraulické a pneumatické šroubení, 
na zakázku vyráběné hadice, trubky, čer-
padla, motory, válce, ventily, solenoidy, 
filtry,  lepidla  a  těsnění. Kromě prodeje 
výše zmíněných prvků nabízí firma také 
komplexní  projekční  a  výrobní  činnost 
v oblasti hydraulických a pneumatických 
systémů. Nejčastěji  se  jedná  o  hydrau-
lické  agregáty,  přímočaré  hydromotory 
a pneumotory, jednoúčelové stroje, zku-
šební standy a hydraulická zařízení, která 
jsou součástí strojních celků. 
Významné akvizice firmy Parker v ob-

lasti  stlačeného vzduchu a úzké vazby 

se  společností  SEALL  logicky  vedly 
ke  spolupráci  i  v  tomto  oboru. Od  le-
tošního roku se společnost SEALL sta-
la distributorem divize Parker domnick 
hunter, a nově tedy nabízí služby a prvky 
pro filtraci a úpravu stlačeného vzduchu 
a plynů. Firemní specialisté za podpory 
techniků firmy Parker realizují dodávky 
kompletních  technologických celků od 
návrhu komplexního řešení, vypracování 
projektu přes instalaci až po konečné na-
stavení technologie v provozu a následné 
servisní služby. Nejčastěji jde o konco-
vou filtraci stlačeného vzduchu, stanice 
pro průmyslovou generaci dusíku, stře-
dotlaké i vysokotlaké rozvody stlačené-
ho vzduchu a technických plynů, řešení 
s dotlačovacími kompresory a multipli-
kátory,  kompresorové  stanice,  průmy-
slové chlazení vody, úpravu a chlazení 
bioplynu.

Typickými  zákazníky  jsou  odbě-
ratelé  z  průmyslu  potravinářského, 
kovozpracujícího,  plastikářského 
a gumárenského, sklářského a společ-

nosti  zpracovávající  nebo  vyrábějící 
sypké směsi, automotive, autoservisy, 
lakovny,  zdravotnická zařízení  a vý-
robci hygienických a zdravotnických 

potřeb. Běžnou aplikací je např. bale-
ní a výroba v ochranné atmosféře, po-
hony  strojů, doprava  tekutin  tlakem, 
ofuky a pohony ručního nářadí, řezání 
laserem, tryskání, svařování, vstřiko-
vací lisy, svařování plastů, recyklace, 
oklepávání  filtrů,  vyfukování  PET 
lahví,  tlakování  autoklávů,  chlazení, 
pneudopravy, manipulátory,  upínání, 
plnění  pneu,  nástřik  barev  i  práško-
vých,  odmašťování,  výroba vzduchu 
na dýchání a vzduchu pro spotřebiče 
v čistých prostorách apod. 
Kompletní dodávkou  technologie  se 

rozumí dodávka včetně veškerých sou-
visejících technologií a služeb – rekupe-
race odpadního tepla, vzduchotechnika, 
management kondenzátu, řízení, vzdá-
lený dohled, diagnostika (vibrace, roz-
bory oleje),  energetický audit, měření 
spotřeby a kvality stlačeného vzduchu 
(rosného  bodu,  zbytkového  množství 
oleje apod.).
Používány jsou zejména mikrofiltry, 

kondenzační sušiče, chillery a generá-
tory dusíku, adsorpční sušiče a mikro-
filtry, šroubové kompresory, modulární 
systémy rozvodů stlačeného vzduchu. 
Rozšíření sortimentu o oblast úpravy 

stlačeného vzduchu dále posílilo posta-
vení firmy SEALL v. o. s. jako vyhle-
dávaného a komplexního dodavatele. 

Parker Hannifin má v Česku a na Slo-
vensku zhruba 30 partnerských firem, 
které  zajišťují  prodej  výrobků  z  pro-
dukce Parker koncovým zákazníkům. 
Vedle přímého prodeje prvovýrobcům 
představuje partnerský kanál nejdůle-
žitější způsob prodeje produktů společ-
nosti, neboť  jím projde  téměř polovi-
na odbytu. Rozsáhlá distribuční síť je 
navíc výraznou konkurenční výhodou 
na trhu, protože tak hustou síť obchod-
níků nemá žádná jiná firma v oboru.
„Distributoři  jsou  schopni  od  nás 

odebrat  velké  objemy  výrobků,  a  ty 
pak dodávají velkému množství zákaz-
níků, které bychom vlastními silami ni-

kdy neobsloužili,“ objasňuje Jan Neu
bert, obchodní ředitel Parker Hannifin 
Czech Republic.
Do  partnerské  sítě  firem  patří  ne-

celých  40  distribučních  míst,  kde  je 
možné koupit nebo objednat produkty 
Parker, a 17 maloobchodních prodejen 
ParkerStore rozesetých po České a Slo-
venské republice. Počet ParkerStorů se 
každoročně  zvyšuje  zhruba  o  jednu 
prodejnu,  přičemž  zamýšlený  cílový 
stav je prozatím 19 obchodů. V pořa-
dí zatím poslední ParkerStore otevřela 
letos v  létě v Rokycanech  společnost 
Chvalis. O pár měsíců dříve společnost 

SEALL otevřela svou prodejnu v Plzni, 
a tím tito nejvýznamnější partneři po-
kryli západočeský region, který je pro 
Parker, díky jeho bohatému průmyslu, 
velmi zajímavý.
Parker  své  distributory  rozděluje 

do tří skupin, od autorizovaných firem 
přes certifikované partnery až po pre-
mier distributory. V nejvyšší kategorii 
jsou  v  současnosti  čtyři  velcí  a  silní 
hráči, kteří vůči zákazníkům dokážou 
vystupovat i jako systémoví integráto-
ři a nabídnout jim nejen dodávku dílů, 
ale například montáž celého hydraulic-
kého zařízení na klíč,  servisní  služby 
a podobně.

Parker počet svých partnerů v posled-
ních deseti letech zhruba ztrojnásobil. 
Noví partneři přibývají buď akvizicí fi-
rem, které přivedou do Parkeru vlastní 
distributory, což je z poslední doby pří-
klad společnosti Olaer, nebo dohodou 
se zájemci o partnerství. „Potenciální 
zájemci o partnerství u nás procházejí 
důkladným výběrem, aby byli schopni 
plnit naše náročné požadavky. Na prv-
ním místě je pro nás totiž spokojenost 
zákazníků, a té lze docílit  jen stabilní 
a kvalitní obchodní sítí a dlouhodobě 
budovanými vztahy s našimi partnery,“ 
vysvětluje Jan Neubert. 

Distribuční partneři 
jsou pro Parker výraznou 
konkurenční výhodou

SEALL v. o. s. – distributor 
Parker domnick hunter

Alternativní 
filtrační vložky 
vzduchu PARFIT

Filtry stlačeného vzduchu 
OIL-X EVOLUTION MIDIGAS – generátor dusíku

Výměna vložky 
OIL-X EVOLUTION
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