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MAGNETI MARELLI COFAP E PARKER SEALS
Parceria em novo projeto Monotubular
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A Magneti Marelli Cofap, líder de Mercado para Sistema de Suspensão Automotiva,
esta há mais de 3 anos desenvolvendo o projeto do amortecedor monotubular, o qual
conta com a participação em parceria da Parker Hannifin Divisão Seal como fornecedor
de solução para o pacote de vedação e conjuntos integrados, utilizando de materias e
projetos de perfis com tecnologia que se caracterizam como o "estado da arte", fazendo
com que os amortecedores da marca Cofap tenham um sistema inovador, diferenciado
e altamente competitivo neste mercado.
O novo produto destina-se ao mercado OEM NAFTA podendo também ser aplicado no
mercado Europeu e futuramente no mercado Brasileiro. Direcionado a veículos SUV's
( Sport Utility Vehicles) em sua maioria podendo também ser aplicado em veículos de
passeio, este novo projeto ( amortecedor monotubular) possui algumas vantagens em
relação aos produtos já existentes ( bi - tubulares):
- As válvulas deste tipo de amortecedor têm resposta melhor e mais rápida
- Redução de peso em média de 15%
- Pode ser montado em qualquer posição na suspensão do veículo
- Melhor dissipação de calor
A Cofap prevê estimadamente um volume de vendas de 1.000.000 de
amortecedores/ano em 2006 com possibilidades de expansão no mercado.
Em visita à fabrica da Magneti Marelli no dia 18/08 o Gerente de Engenharia de
Inovação , Luiz Antonio Bloem da Silveira Jr comentou sobre este novo projeto:
“ A Parker foi selecionada no início do desenvolvimento porque possui a tecnologia de
vedação por O'Ring para este tipo de projeto a nível mundial. Além disso apresenta um
custo competitivo e logística interessante para a Magneti Marelli Cofap uma vez que
está prevista a nacionalização destes componentes. O fornecedor foi homologado em
pré avaliação realizada em suas instalações e tivemos muito boa impressão do
housekeeping e organização.Estamos bastante satisfeitos com o suporte técnico que
temos recebido e em função disso estamos ampliando o leque de desenvolvimentos
com a Parker- Divisão Seal.”
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PARKER SEALS E HONDA
Participação em novo projeto

(11) 3915-8500
Em parceria de longa data no desenvolvimento de produtos Moto Honda, contribuindo
para a evolução de projetos e maior participação neste mercado, a Parker Hannifin
Divisão Seal está participando do Projeto "Nacionalização" da Honda. O Projeto
Nacionalização
visa desenvolver componentes importados no Brasil, utilizando
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tecnologia de processos e matérias-primas locais, com o objetivo de melhorar a
www.parker.com.br
logística, reduzir custos, diminuir os estoques, proteção câmbial, além de aumentar a
atividade industrial nacional. Neste projeto, as áreas de EDB ( Engenharia /
R&D/Compras) da Honda Brasil e R&D Honda Japão estão interagindo com os
profissionais da Parker Hannifin e até o momento todos os itens desenvolvidos foram aprovados e já tem aplicação
programada.Como resultado deste trabalho, a Moto Honda poderá continuar a oferecer produtos de qualidade
conseguindo ser competitiva em relação aos concorrentes.
Recentemente em visita na fabrica da Honda, em Manaus, nosso gerente de Qualidade Sr. Edvaldo Souza Almeida Junior
acompanhou toda linha de produção e verificou a montagem dos produtos.
" Comprovamos a importância da integração existente entre as duas empresas, o que tem proporcionado uma parceria
de sucesso" , comentou satisfeito como resultado positivo da visita.
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OPEN HOUSE 2005
Família presente sucesso garantido!
Também conhecido como "Portas Abertas para Visitação à Fábrica", além das
visitas programadas para conhecer as melhorias realizadas na nossa fábrica nos
últimos 12 meses, o evento proporcionou aos familiares dos funcionários
atividades diversas, comidas típicas de festa junina e ainda a surpreendente
arrecadação de mais ½ (meia) tonelada de alimentos não perecíveis, doados, em
seguida, para as entidades carentes da região de Perus São Paulo.
Outro momento marcante do evento, foi a distribuição de prêmios para mais de
30% dos colaboradores das Divisões Seal e Refrigeração, que no decorrer do ano
fiscal apresentaram idéias de redução de custos.

EVENTOS
Firmando parceria no Aftermarket

Encontro sobre Parofluor na Malavazi
No dia 03 de agosto A Parker Divisão Seal esteve presente
na empresa Malavazi com sede em Valinhos, junto com a
Aroplan,
distribuidor
Parker da região ao qual a
Malavazi é cliente.
Participaram do encontro
(foto a direita) a equipe de
c o m p ra s , m a n u f a t u r a ,
montagem, manutenção, e
engenharia de aplicação da
Malavazi além de
engenheiros e supervisores
da Parker e vendedores da
Aroplan. O tema do
encontro foi
focado na utilização da linha de
Perfluorelastômeros para aplicação em selos mecânicos
em Indústrias Químicas e Óleo & Gás, onde é necessário
altíssimo desempenho por parte do vedante já que a
resistência à fluídos especiais e altas faixas de
temperatura se fazem presentes nestas aplicações. A
palestra despertou grande interesse dos presentes e pôde
expor mais uma vez a qualidade e confiabilidade dos
produtos Parker.

No dia 18 de Agosto A Parker Divisão Seal apresentou
uma palestra na Hidrau Torque ( foto abaixo) empresa
do mercado de Aftermarket para linha de construção
civil e mais novo cliente da Divisão . Os Supervisores
Carlos Borges e João Carlos Vasconcelos ministraram a
apresentação passando informações de alta relevância
no que se refere aos produtos de qualidade e alta
t e c n o l o g i a q u e
fornecemos a nossos
parceiros, bem como um
pouco da história e
projetos da Divisão.
No mesmo evento
foi
lançada a campanha
“Corrida de Vendas”,
incentivando os
vendedores a lembrar a
marca Parker Seals para
seus clientes bem como
estreitar ainda mais a parceria já existente.
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