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TÉMA ČÍSLA: POHONY, LOŽISKA, PNEUMATIKA, HYDRAULIKA

Emise Topení a ventilace

Sedadlo řidiče ZavěšeníPřístup pro cestující

Přístup k zavazadlům

Hybridní trakce

Řízení

Společně dokážeme přepravovat lidi daleko efektivněji
Díky široké škále technologií pro pneumatické a elektromechanické systémy, řízení hydraulických procesů a filtraci může Parker nabídnout 
rozsáhlou řadu produktů pro řízení pohybu. Dokážeme Vám navrhnout, vyrobit a dlouhodobě podporovat řešení pro přepravu osob, a to ve 
200 výrobních závodech v 50 zemích po celém světě. Potřebujete komplexní řešení? Parker je dodavatelem nejen standardních komponentů 
na vysoké technické úrovni, ale dokážeme realizovat i řešení na míru, která splní specifické požadavky našich zákazníků.

www.parker.com/auge/bus
00420 284 083 111

  Prodej hydraulických, pneumatických, těsnicích a � ltračních prvků 

  Projekce a výroba agregátů, válců, jednoúčelových strojů a zařízení 

  Opravy hydraulických a pneumatických prvků, � ltrace olejů 

  Montáž, servis a diagnostika hydraulických a pneumatických systémů 

  Úprava stlačeného vzduchu – sušení a � ltrace, průmyslové chlazení 

Naleznete nás na pobočkách: Chomutov, Praha, Plzeň, Brno, Kroměříž

Princip EO-2 spočívá ve dvojdílném 
k roužku, jehož jed na část slouží 
k přenosu síly mezi trubkou a maticí, 
zatímco druhá část – těsnicí kroužek 

s  kovovým jádrem - zajišťuje 100% 
těsnost při nízkých i  vysokých tla-
cích v obvodu. K úspěchu tohoto sys-
tému přispívají jedinečné vlastnosti 
jeho komponentů.

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

Elastomerové těsnění je ve  všech 
kontaktních místech a zajišťuje utěs-

nění bez nutnosti extrémního dota-
hování. Pracuje i  v  náročných pro-
vozních podmínkách. Je standar-
dem u všech ocelových i nerezových 
spojovacích prvků EO-2. Vlastnos-

ti elastomeru zajišťují hermetické 
utěsnění potrubních spojů i  za  níz-
kých tlaků. Těsnicí účinek je zvy-
šován působícím tlakem kapaliny 
a  díky tomu jsou spojovací prvky 
EO-2 vhodné pro použití ve vysoko-
tlakých systémech.

FUNKČNÍ MATICE

Klíčovou vlastností systému EO-2 
je, že v ýrazně zjednodušuje mon-
táž spojovacích prvků a  eliminuje 
chyby při montáži. Jednotlivé prv-
ky nelze zapomenout, zaměnit ani 
smontovat nesprávným způsobem. 
Těsnicí a zářezné kroužky jsou v sys-
tému EO-2 spojeny a  jsou vloženy 
do  matice tak, aby tyto tři součásti 
tvořily jeden celek – funkční matici. 
Při sestavování jednotlivých spojů 
obvodu tak šetříte čas i náklady.

Výhodou systému EO -2 je ta ké 
možnost opakované montáže spo-
je, což běžný systém s  jednodílný-
mi zářezný mi k roužky umožňuje 
velmi omezeně, a  to kvůli vznikají-
cím netěsnostem v místech kontak-
tu kov na kov.

V  př ípadě netěsnosti u  šroube-
ní EO-2, stačí vyměnit těsnicí prvek 
a spoj je opět stoprocentně těsný.  

Systém EO-2 lze použít v  provo-
zech až do  800 barů (řada S) a  500 
barů (řada L). Díky vyšším úrovním 
tlaku lze použít levnější řadu L mís-
to těžší řady S, což je výhodou také 
v omezeném nebo těsném prostoru.

P r vk y E O -2 a   d a l š í  i n for m ac e 
o  těchto spolehlivých spojovacích 
prvcích získáte na  prodejnách Par-
kerStore firmy SEALL s.r.o.

www.seall.cz

SYSTÉM EO-2: JIŽ 25 LET NA TRHU

Standardní systém šroubení pro bezúkapové spoje25 YEARS
T H E  O R I G I N A L

www.seall.cz

Za posledních 25 let se systém EO-2 stal populárnějším díky snadnému použití, úspoře času a nákladů a dalším praktickým výhodám při montáži. Je určen pro metrické trubky 
a standardy DIN 3861, DIN 2353 a ISO 8434-1. Spojovací prvky EO-2 jsou dostupné ve velikostech LL, L a S.


