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Marketing Seals
Produtos com novo design
Parker Seals globaliza o design dos rótulos dos
produtos de sua mais nova linha de produtos.
A linha de Adesivos & Selantes
da Parker Seals passou por um
profundo estudo de marca de
acordo com os novos padrões
da Corporação e também
levando em consideração
que os produtos serão
comercializados globalmente.
Após alguns meses surgiu um
novo design para os rótulos dos
produtos, mais comunicativo
e readequado às cores padrões
Parker.
Os produtos Parker Seals são
sempre reconhecidos por sua
qualidade, alto desempenho
e diferencial de aplicação.
Os Adesivos & Selantes vêm
agregar maior valor ao já

extenso e tradicional portfólio
de produtos da Parker Seals.
Entre em contato com o
Distribuidor Autorizado de
sua região para informações
técnicas e de aplicações
sobre as travas e fixadores
anaeróbicos, adesivos
instantâneos, adesivos
ultravioleta, adesivos epóxi,
silicones e vedadores de flange
e rosca, todos produzidos pela
Parker Seals.

Novos Produtos

EVENTOS

Adesivos Epóxi – 10 minutos e 2 horas

Negócios na AGRISHOW 2008
superam meta de R$ 800 milhões

Adesivos de uso geral, de
média viscosidade, ideais para
pequenas vedações e reparos
em diversos materiais, com
superfícies lisas, porosas ou
irregulares.
Com acabamento transparente,
estão disponíveis em duas
versões de cura inicial em
temperatura ambiente: 10

minutos ou 2 horas (tempo
estendido para manuseio de
1 hora).

Por mais um ano a Parker Hannifin
participa da Agrishow representada
por todas as suas divisões do Brasil.
A 15ª edição da AGRISHOW Feira Internacional de Tecnologia
Agrícola em Ação, aconteceu de 28
de abril a 3 de maio, em Ribeirão
Preto - SP, e superou a meta dos
negócios inicialmente prevista
pelos seus promotores. O volume
de negociações ficaram acima dos
R$ 800 milhões contra os R$ 710
milhões da edição 2007.

Aplicações: Indicado para
aderir madeira, cerâmica, vidro,
azulejo, metal, alguns tipos
de plásticos e borracha, entre
outros substratos.

SA01 e SA02 disponíveis em
embalagem de 14g

Código
Parker Global

Cor
Visual

Temperatura de
Trabalho (ºC)

Tempo de
Manuseio

Tempo de
Cura Parcial

Tempo de Cura
Total (horas)

SA01

Transparente

até 120

5 min

10 min

24

SA02

Transparente

até 120

1 hora

2 horas

24

Novos Kits de Reparo
Seguem abaixo os novos desenvolvimentos em Kits de Reparo para cilindros VEGA DO SUL e HYVA:
CÓDIGO

FABRICANTE

Nº. REPARO

EQUIPAMENTO

APLICAÇÃO

VEG856

VEGA DO SUL

N/A

CIL. PNEUMÁTICO
INDUSTRIAL

CIL. PNEUMÁTICO
DE 22,80 MM

HYV857

HYVA

N/A

CIL. TELESCÓPICO

CIL. 7 ESTÁGIOS
(COMPLETO)

HYV857

HYVA

N/A

CIL. TELESCÓPICO

CIL. 7 ESTÁGIOS
(SEM GUIA)

A feira teve 745 expositores, sendo
45 estrangeiros; uma área bruta de
exposição de 240 mil m2 e o público
visitante foi de aproximadamente
140 mil pessoas. Desse total, entre
2,5 mil e 3 mil eram estrangeiros.
Segundo os organizadores da feira,
houve uma natural seleção dos
visitantes de forma qualitativa para
que viessem focados na realização
de negócios.
A Divisão Seals foi representada
através de seus especialistas, que
estiveram presentes no stand
para atendimento aos visitantes,
esclarecendo dúvidas e fornecendo
informações técnicas sobre os
produtos expostos, entre os quais

Novo Catálogo de Produtos
Adesivos & Selantes
Já encontra-se em nosso
estoque o novo catálogo de
produtos da linha Adesivos &
Selantes, contendo os novos
produtos e toda informação
técnica necessária para a
correta escolha e aplicação dos
produtos. Solicite seu exemplar.

estavam os Kits de Reparo para
manutenção de máquinas e
equipamentos agrícolas, compostos
por anéis, gaxetas e raspadores
para as principais aplicações em
cilindros hidráulicos e pneumáticos,
conexões e mangueiras, bombas
de alta pressão e unidades de
filtragem, assim como em motores,
transmissões e sistemas de
refrigeração. E a mais nova linha
de Adesivos & Selantes Químicos,
composta por travas e fixadores
anaeróbicos, adesivos instantâneos,
adesivos ultravioleta, silicones
e vedadores anaeróbicos para
aplicações em parafusos, roscas,
flanges, válvulas, termostatos,
engrenagens, transmissões,
conexões e eixos, entre outras.
Sustentabilidade na Agrishow
2008
A Agrishow 2008 foi marcada pelo
tema da sustentabilidade, inclusive
com o anúncio da realização de

Inventário Físico Anual
Conforme já informado oficialmente em abril, a Parker Seals
realizará o seu Inventário Físico Anual nos dia 3 a 5 de junho.
Portanto, anteciparemos para o dia 31 de maio todos os
faturamentos programados para o período entre 2 a 5 de junho. Caso
haja algum inconveniente pedimos a gentileza de nos contatarem.

uma feira específica sobre o tema.
No último dia da feira, sábado
(03 de maio), foi realizado um ato
simbólico com a plantação de
mudas de árvores no recinto da
feira.
Foram plantadas espécies do
bioma, entre elas, árvores frutíferas
e sombríferas. A partir de 2009, o
projeto passa a integrar a agenda
oficial da Agrishow.

Venturi afirma qualidade e
parceria indiscutível
Às vésperas de completar meio
século de existência, a Venturi
é uma empresa que nasceu em
Córdoba na Argentina e produz
equipamentos hidráulicos
para máquinas agrícolas e
empilhadeiras, entre eles bombas,
direções, cilindros e válvulas
de comando e não dispensa a
tecnologia Parker aplicada em
vedações.
Alejandro Venturi é um dos
diretores da empresa e comenta a
preferência por vedações Parker,
“que eu me lembre sempre que
a Venturi precisou de vedações a
Parker foi o principal e muitas vezes
o único fornecedor. A preferência
por Parker está na qualidade, apoio
técnico e a oferta das soluções
ideais”.
“A tecnologia Parker é indiscutível,
nós necessitamos de vedações,
pensamos no que é preciso e
passamos para a Parker, eles
desenvolvem a solução que a
Venturi necessita e sempre dá certo”,
afirma Alejandro.
Entre os principais clientes da
Venturi, que já conta com dez
filiais no Brasil, estão alguns dos
maiores fabricantes de máquinas
agrícolas, como Agrale, CNH, John
Deere, Jumil, Yanmar entre outros.
A empresa utiliza principalmente
gaxetas, o’rings, raspadores,
retentores e anéis guias Parker em
seus equipamentos.
Durante a Agrishow 2008, a
Venturi expôs seus equipamentos
destacando as inovações e
novas tecnologias, entre elas a
incorporação de eletrônica nos
sistemas hidráulicos desenvolvidos.

