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Treinamentos

SEMINÁRIO DE MANUTENÇÃO EM USINAS DE AÇÚCAR NOVA LINHA DE VEDANTES QUÍMICOS
E ÁLCOOL.
O programa de treinamento de nossa
rede de distribuição para qualificação
na venda e aplicações da nova linha
de Vedantes Químicos, continua com
toda força.
No mês de Agosto, os distribuidores
treinados foram:
Control Tech (RS) e Willtec (BA).

A Parker Hannifin foi uma das
empresas patrocinadoras do
Seminário de Manutenção em
Usinas de Açúcar e Álcool realizado
em Ribeirão Preto, nos dias 20
e 21 de Agosto de 2007, com
realização pela Astrein Assessoria e
Treinamento Industrial Ltda.
As palestras promoveram um debate
de conscientização para as questões
de manutenção, qualidade, custos
e organização, ampliando a visão
organizacional dos profissionais
nestas atividades.
Na opinião do palestrante da Parker,
Ademilson S. Soares, participar deste
seminário foi muito interessante
por permitir mais interação com
os participantes. “Foi perceptível
uma assimilação maior dos nossos
programas para este mercado,
quando comparado com grupos
maiores”.

Mais um Parceiro de Vendas Parker
HPM Com. de Implementos para Máquinas
Industriais Ltda.

Distribuidor Autorizado
Parkits inaugura nova unidade em Ribeirão Preto.
Parabenizamos nosso distribuidor
autorizado Parkits Vedações
Hidráulicas e Pneumáticas Ltda. pela
inauguração da segunda Distribuição
de Segmento Especial (DSE) de kits de
reparo para a linha móbil, instalada no
município de Ribeirão Preto – SP.
A iniciativa da empresa visa um melhor
atendimento de seus atuais clientes da
região, bem como a prospecção direta
de novos.
Segundo seu diretor, Geraldo D.
Tobaldini, “Isto ocorre por uma questão
de estratégia logística, o que facilitará a
distribuição de produtos na região, bem
como a solidificação do eixo PiracicabaRibeirão Preto, conhecido pelos
importantes núcleos dos respectivos
mercados regionais”.

A instalação da nova unidade
denominada Parkits Vedações e
Acessórios Ltda. é resultado da sinergia
entre Parker e Parkits, demonstrando a
sintonia fina de ambas com o mercado
onde estão inseridas.
Av. Marechal Costa e Silva, 3435
Parque industrial Tanquinho
Ribeirão Preto – SP
Fone: 16 3969-4092
parkits.rp@parkits.com.br

A empresa HPM Com. de Implementos
para Máquinas Industriais Ltda.
foi nomeada revendedora Parker
pelo nosso distribuidor autorizado
Disparker, para atuar mais fortemente
na região Sul do Estado da Bahia.
“A HPM teve o imenso prazer em receber
o Sr. Gurgel em nossa empresa nos dias
8 e 9 de agosto, com palestras para os
funcionários e mecânicos. O treinamento
estendeu-se, inclusive, para nosso cliente
Aracruz Produtos de Madeira S/A, que

também ficou muito satisfeito.
As informações adquiridas no
treinamento foram de grande valia, pois
tivemos a oportunidade de obter dados
importantes sobre vedações, cilindros
hidráulicos e pneumáticos, além de um
excelente curso de filtragem de óleo”. –
declarou Sandra Lacerda Clark, diretora
da HPM.

Novos Kits de Reparo
Os novos desenvolvimentos em Kits de Reparo
para as máquinas florestais Komatsu são:
CÓD. PARKER

FABRICANTE

Nº REPARO

KOG810

APLICAÇÃO

KOMATSU FOREST

KFB-01169

CIL HIDRÁULICO HASTE DE 22 MM

KOG811

KOMATSU FOREST

KFB-01168

CIL. HIDRÁULICO ÊMBOLO DE 50MM

KOG812

KOMATSU FOREST

KFB-01170

CIL. HIDRÁLICO PARA HASTE E ÊMBOLO

Novo Catálogo de Gaxetas
PolyPak e Raspadores
PPD 3800-2 BR
-

AGENDA
FENASUCRO - XV Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira
Data: 18 a 21 de Setembro de 2007
Horário: das 10h00 às 20h30
Local: Centro de Eventos Zanini - Sertãozinho/SP

Já encontra-se disponível em nosso estoque, contendo novos produtos e novas informações técnicas. Conforme necessidade do mercado,
incluímos também informações para projeto dos alojamentos para os
raspadores, facilitando a escolha correta de gaxetas e raspadores a serem
utilizados.
Solicite seu exemplar pelo email
vendas.seals@parker.com.

