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Marketing Seals
Novos Produtos
Ampliação das Linhas de Produtos Tradicionais para Manutenção Industrial
Retentores Oil Seals
O que faz os Retentores Oil Seals Parker diferentes?
A extensa linha de produtos da Parker Seals permite
oferecer ao mercado uma grande variedade de projetos para
quaisquer aplicações rotativas.
Os Retentores Oil Seals Parker são amparados por mais de
100 anos de experiência em projetos de vedações e estão
disponíveis no perfil convencional com metal ou borracha
no diâmetro externo para requisitos em polegadas e
métricos.
Adicionalmente aos perfis padrões, há disponibilidade de
projetos customizados para montadores de equipamentos
originais e para aplicações de usuários finais.
Os perfis com lábios simples ou bi-labiais também estão
disponíveis, assim como diversos perfis especiais para
condições de aplicações únicas.
A faixa típica dimensional é para diâmetros de hastes de
0,200” (5 mm) a 10” (254 mm).

Aplicações:
Os projetos dos Retentores Oil Seals Parker oferecem
soluções para quaisquer aplicações com vedações
rotativas. Além de vedações que retêm óleo, graxa e
outros fluidos viscosos, a Parker Seals oferece vedações
para atender:
• Grande excentricidade
• Separação de dois fluidos
• Funcionamento a seco
• Alta pressão
Os retentores Oil Seals Parker Podem ser encontrados em:
• Caixas de eixos
• Redutores
• Bombas
• Motores
• Equipamentos customizados
• Aplicações automotivas
Entre em contato com nossa Rede de Distribuidores
Autorizados e veja como a Parker Seals pode ajudá-lo a aumentar
sua produtividade, através de um menor tempo com paradas
indesejadas de suas máquinas e equipamentos.

FENASUCRO
Parker Seals presente em exposição sucroalcooleira
A Parker Seals, juntamente com
seu Distribuidor Autorizado
Parkits Vedações Hidráulicas
e Pneumáticas, estiveram
presentes na XVI Fenasucro –
Feira Internacional da Indústria
Sucroalcooleira que aconteceu
de 2 a 5 de setembro no
Centro de Eventos Zanini em
Sertãozinho/SP.
Mais de 30 mil visitantes
altamente qualificados, vindos de
todo o Brasil e também de países
estrangeiros, compareceram
ao pavilhão de exposições para
acompanhar os lançamentos
e novidades para máquinas
e tecnologias para usinas e
produção de cana-de-açúcar.

O stand da Parker & Parkits
despertou a atenção dos
visitantes devido a sua grande

variedade de produtos, pois
apresentou ao público não
somente a linha tradicional e
já conhecida de anéis, gaxetas,
raspadores, kits de reparo,
etc; mas também os novos
lançamentos, comprovando
que a Parker Seals está sempre
preocupada em oferecer soluções
completas aos mercados que
atua.
Os mais recentes lançamentos
da Parker Seals que reforçam o
portfólio para atendimento de
um significativo segmento dentro
das usinas de açúcar e álcool
são: Papelões Hidráulicos (para
confecção de juntas universais
para flanges, bombas, etc),
Gaxetas Trançadas (vedação
para agitadores, mancais,
redutores, etc), Tecidos
para Isolamento Térmico
(revestimento de caldeiras,
tubulações, cortinas de proteção,
etc) e Retentores Oil Seals
(componentes para vedação
rotativa em motores, eixos, e
bombas).
Estes novos produtos foram
amplamente expostos e
divulgados na feira através

de amostras, vitrine do stand
e catálogos técnicos muito
bem elaborados, despertando
um grande interesse do

público em geral que pôde
ter um contato positivo com
os técnicos da Parkits bem
como os responsáveis por
desenvolvimento e aplicação
da própria Parker Seals, que se
dispuseram a acompanhar todo
o período da feira.
Paulo C. Grisotto da Parkits
comenta que a feira sempre
adiciona à carteira de negócios
da empresa bons resultados,
bem como a previsão antecipada
de todo o movimento que o
mercado fará no ano seguinte,
permitindo assim um bom
planejamento.

Já encontram-se à disposição os catálogos das novas linhas de produto:
Papelões Hidráulicos e Isolantes Térmicos - Catálogo 001-08 BR
Retentores Oil Seals - Catálogo 5350-1 BR
Vedações em PTFE - Catálogo 5360-1 BR

Solicite o seu exemplar para vendas.seals@parker.com.

Distribuidor Parker Seals expande
seus negócios no Mato Grosso
No último dia 30 de agosto, o
nosso Distribuidor Autorizado
Grupo Rech inaugurou sua
nova loja em Primavera do
Leste, no estado do Mato
Grosso.

NOVOS CATÁLOGOS




Grupo Rech abre mais
uma loja

A cidade de Primavera do
Leste é um dos grandes pólos
agropecuários do Estado
de Mato Grosso, voltado
principalmente para produção
de soja, algodão, milho,
milheto, sorgo, arroz e feijão.
Emancipada politicamente em
13 de maio de 1986, é a quinta
economia do estado.
Localiza-se na Rodovia
BR-070 no entroncamento
com a Rodovia MT-130,
aproximadamente 240 km a
leste de Cuiabá.

prosperidade. Segundo jornais
locais, a cidade tem em torno
de 80 mil habitantes.
O Grupo Rech instalou sua
nova loja do Município
principalmente para atender
a alta demanda por peças
para máquinas agrícolas e
colheitadeiras de grãos e
de algodão, contando com
os produtos da Parker Seals
para atender os seus clientes,
principalmente com 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.

Município muito bem
estruturado e de bela
aparência, Primavera do Leste
já atraiu muita gente pela sua
O grupo possui seis lojas espalhadas pelo norte do Brasil: Várzea
Grande/MT, Sinop/MT, Santarém/PA, Marituba/PA, Porto
Velho/RO e agora em Primavera do Leste/MT e conta com uma
gigantesca gama de produtos nacionais e internacionais, de
qualidade reconhecida mundialmente.
Em seu portfólio estão os reconhecidos produtos da Parker, das
Divisões Hidráulica, Filtros e Seals.
Rech Agrícola Ltda.
Rua Silvério Nadir Danielli, 150, Qda 04, Lote 12 e 13
Loteamento Primavera I
78850-000 - Primavera do Leste - MT

Tel/Fax: (66) 3498-5004
Email: primavera@rechtratores.com.br
Contatos: Danilo Bertoni e Mayconn da Silva

