


Historie 

Fra Rasm. Holbeck & Søn til Hymatik 

Hymatik er en del af en næsten 200 år gammel odenseansk                      
industrihistorie. 

I 1830 grundlagde Rasmus Holbeck virksomheden Rasm. 
Holbeck & Søn. Rasmus Holbeck var skipper for odenseanske 
købmænd, og solgte bl.a. kolonialvarer, kul, metaller, jern, stål, 
rør og sanitet. Omkring 1850 købte Ramus Holbeck
ejendommen i Nørregade 69, hvor virksomheden havde 
hjemme i mange år (Se billedet nedenfor). 

I 1953 blev virksomheden en del af H. J. Hansen-koncernen, og 
aktivteterne blev for store til lokalerne i Nørregade. 
Virksomheden valgte derfor at fl ytte til nye lokaler i 
Victoriagade på Odense Havn. 

I 2017 solgte H. J. Hansen, Rasm. Holbeck fra, og blev til Rasm. 
Holbeck Hydraulik ApS. I dag nu Hymatik ApS. Virksomheden er 
beliggende på Hvidkærvej 27A i Odense SV - tæt på den Fynske 
Motorvej.



Hymatik

Din leverandør af Parker produkter 

Hymatik er en certificeret Parker distributør med tilhørende ParkerStore, som består af 
butik- og lagerfaciliteter samt et værksted. 

Vi tilbyder salg og vejledning indenfor hydraulik, pneumatik, instrumentering, filtre, pumper mm.  

Vores kerneprodukter omfatter et bredt udvalg af slanger, fittings, adaptere, ventiler og rør. 

Vi har adgang til hele Parkers produktprogram, der omfatter 1 million varenumre, og nemt kan 
søges via vores webshop. 

Vi er Europas største ParkerStore med webshop



Services

•	 Presning	af	hydraulikslanger. Alle de slanger vi presser på vores værksted, bliver 
forsynet med et PTS-label, så vi altid kan se hvilken slange og hvilke fittings, den 
færdige slange består af. 

•	 ParkerStore	i	Odense.	Kom forbi vores fysiske butik, og se vores 5000 lagerførte 
varenumre. Vi giver altid en kop kaffe. 

•	 Kundetilpassede	kit. Bestil et varenummer, og få dit kundetilpassede kit med de 
komponenter du ønsker.  

•	 Opskæring	af	slanger. Med vores automatiske skæremaskine, kan vi hurtigt og 
præcist skære slanger i ønskede mål. Perfekt til serieproduktion, hvor slangerne 
skal afkortes til en bestemt længde. 

•	 Hurtig	levering. Lagerførte varer kan leveres på Fyn indenfor 1-2 timer.  

•	 Døgnservice. Har du et akut behov uden for de normale åbningstider, kan vi mod 
et gebyr åbne butikken for dig.

•	 Hose	Doctor	Service.	Vi kommer gerne ud til dig, og skifter din slange. 

Vi holder din forretning kørende



Globalt netværk

Vi leverer til hele Verden 

• Adgang til Parkers produktspecialister

• 5000 varenumre på lager i Odense

• 100.000 varenumre på centrallager i Bielefeld, Tyskland

• Adgang til Parkers 323 fabrikker rundt om Verden



Produkter & Brands

Parker har gennem de sidste 20 år opkøbt mere end 70 virksomheder/brands.
 
Dette spænder over en bred række af forskellige produkter inden for mange 
forskellige produktområder. De mest kendte opkøbte brands kan ses nedenfor.

Parker Sub-Brands



Hydraulik

Til dig der arbejder med hydraulikapplikationer 
eksempelvis entreprenørmaskiner, industriproduktion eller 
vedligehold af hydraulikapplikationer. 

Vi har et stort udvalg af forskellige hydraulikkomponenter 
i høj kvalitet. Vi har blandt andet et stort udvalg af fi ttings i 
forskellige størrelser og med forskellige ende-konfi gurationer 
samt slanger og rør til forskelligt tryk. Derudover har vi også 
et stort udvalg af lynkoblinger og andre hydraulik-
komponenter, såsom pumper, motorer, cylindre, kølere og 
akkumulatorer.

Løsninger til din hydraulikapplikation



Proces/Instrumentering 

Komponenter til proces- og instrumenteringsteknologi 

Autoclave Engineers fra Parker har instrumenteringsprodukter, der 
specielt er egnet til højtryks industrierne. Produkterne omfatter bl.a. 
rør, fi ttings og ventiler. 

Af vores populære instrumenteringsfi ttings kan nævnes CPI og 
A-Lok. Begge er designet til lækagefrie forbindelser til proces-, olie- 
og gasapplikationer. 

Parkers procesventiler og manifolds er internationalt anerkendt for 
høj kvalitet og pålidelighed. De fi ndes med forskellige forbindelser 
og i forskellige materialer, der passer til din applikation. 



Pneumatik

Pneumatiske løsninger til dig der arbejder med automatik

Vi har et stort udvalg af pneumatiske komponenter bl.a. push-in fi ttings, slanger, 
lynkoblinger, cylindre og ventiler. 

LF3000 push-in fi ttings er vores standardserie til trykluftsapplikationer, som er meget 
nemme at arbejde med uden at det kræver specielt værktøj.  

LIQIfi t fi ttings er perfekte til industriapplikationer, indenfor fødevare- og
levnedsmiddelbranchen.

Viking Xtreme ventiler er det perfekte valg til det danske klima. Især mobilindustrien nyder 
godt af produkternes gode performance.



Filtrering 

Kvalitetsfi ltre til din applikation

Vi tilbyder fi ltringsprodukter fra hele Parkers produktpro-
gram. Vi kan levere fi ltre til brændstof, hydraulik, smøring, 
pneumatik og komprimeret luft. 

Med vores krydsreference værktøjer kan vi omsætte alle 
gængse fabrikater. Oplys blot fi lternummer eller maskine 
samt modelnummer, og vi vil være godt på vej til at have en 
løsning til dig. 



Maskiner

Maskiner til dit værksted eller servicebil

Vil du selv presse dine slanger? Eller selv bøje dine instrumenteringsrør? Dette 
har vi løsningen på. Vi forhandler forskellige maskiner og værktøj fra bl.a. Parker 
Hannifi n og Unifl ex. 

Til slangeproduktion har vi bærbare slangepressere, som nemt kan tages med 
ud i felten, eller større slangepressere, som bl.a. er velegnet til serieproduktion 
af slanger. 

Til rørarbejde tilbyder vi forskellige bøjnings-, udkravning- og
formonteringsværktøjer samt rørskæremaskiner. 

Derudover tilbyder vi også prægemaskiner, testbænke, rensemaskiner, andet 
tilbehør og værktøj. 

Du kan også leje et udvalg af maskiner og udstyr hos os. Udlejning af maskiner 
er ofte relevant for dig, der ikke skal bruge udstyret permanent, og derfor er på 
udkig efter en billig og hurtig løsning, i stedet for investering i en dyr 
maskine.  

Filtrering 
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