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Sempre em sintonia com as mais exigentes
normas e aplicações de vedações a Parker
Seals Brasil recentemente conseguiu
aprovação global de seus novos compostos
V3228-60B,V3206-75B, V 3385-75B e
N 3313-80B junto a grandes fabricantes de
auto peças Europeus e Japoneses, ampliando
suas fronteiras de atuação e abrindo as portas
destes clientes para outras Divisões do grupo
Seals. Os compostos V3228-60B e V320675B são aplicados em Injeção Eletrônica
Diesel, o composto V3385-75B aplicado para
Injeção Eletrônica Gasolina/Alcool e Diesel e o
composto N3313 -80B aplicado em sisitemas
de ar condicionado.

PARKER SEALS APROVADA COMO FORNECEDORA PREFERENCIAL
GLOBAL DA ROBERT BOSCH GmbH.
Em recente auditoria realizada por membros do time global de compras da Bosch Alemanha e Bosch
Brasil, nossa planta conseguiu passar nos restritos critérios de avaliação do cliente com status de
fornecedor preferencial global. Os destaques da Divisão , segundo os avaliadores da Bosch além de
uma pontuação acima da média, foram:
- Excelente implantação e cultura de trabalho dentro dos princípios Lean de toda gerência e
colaboradores bem treinados;
- Equipamentos e máquinas adequados a alta performance e produtividade com boa flexibilidade de
produção;
- Existência de uma célula de manufatura para itens automotivos com bom fluxo definido;
- Alta motivação e sinergia no desenvolvimento dos negócios com a Bosch;
Equipe de trabaho forte e qualificada com grande investimento em treinamento e educação.
A Parker agradece pela classificação,já que mais uma vez conseguimos alcançar um de nossos
principais objetivos - a satisfação de nossos clientes e a preferência por nossos serviços.

PARKER SEALS DESENVOLVE PRODUTO ESPECÍFICO PARA USO
EM VEDAÇÕES DE FRASCOS COSMÉTICOS

.

Em parceria com a empresa Rexam, a Parker Seals desenvolveu composto e peças que não só
garantem a integridade do produto por muito mais tempo como também a redução das perdas por
evaporação e tombamento dos frascos. " Este é um segmento novo, porém de grande interesse para
a Divisão,pois vem apresenteando significativo crescimento ao longo dos últimos anos e pela
sofisticação de suas embalagens e consequente necessidade de vedações diferenciadas e de
melhor performance" comenta Luis Fernando Biral - Gerente de Vendas&Marketing da Divisão.
“Conseguimos a melhor relação custo benefício e depositamos grande confiança na capacidade da
Parker Seals manter seus padrões de qualidade e desenvolvimento de produtos” atestou Philippe
Bastos - Diretor técnico da Rexam.
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KITS DE REPARO
FAÇA SUA BUSCA EM NOSSO SITE

A Parker Hannifin tem desenvolvido cada vez mais a especialidade de fornecimento de kits originais de reparo.
Para isto tem investido em célula exclusiva para montagem de kits, ganhando competitividade com base em estratégias
agressivas de redução de prazo de entrega e otimização de processos e de estoque.
Nesta célula, os kits são embalados conforme a necessidade de cada cliente, que pode optar por embalagem em saco
plástico ( com o logotipo Parker ou o do próprio cliente),embalagem tipo skin ou embalagem tipo blister.
Presente atualmente nos mercados agrícola, de construção civil e motores diesel, a Divisão pretende investir em novos
desenvolvimentos e assim estender ou ampliar sua atuação nos segmentos automotivo ,industrial, e em outros
mercados nos quais são exigidos produtos de alta confiabilidade.
Acesse o link http://parkerlag.com/br/seal/kitdereparo/ e faça sua busca pelas opções de fabricante,equipamento e
aplicações.
.

Novo endereço eletrônico para solicitações de cotação
Agilidade e retono para nossos clientes
Desde o início do mês de Junho foi disponibilizado um novo endereço eletrônico para recepção e entrada de solicitações
de cotações de produtos Parker Seals,diretamente para o Departamento e pessoa responsável pelo processo e
resposta.
Esta nova opção foi idealizada visando a melhoria contínua nos serviços de atendimento através da criação de um canal
com maior agilidade e controle direto das respostas às solicitações dos clientes .
Envie sua solicitação para : cotacao.seals@parker.com

EVENTOS
Paker na Agrishow Ribeirão Preto e na Brasil Offshore
Aconteceu entre os dias 16 a 21 de maio em Ribeirão
Preto (São Paulo) a 12º edição da Agrishow.
Todas as divisões da Parker estavam presentes nesta
grande feira, onde mais uma vez pudemos demonstrar
nossas linhas de produtos,encontrar clientes e negociar
futuros projetos. (Foto a direita)

Entre os dia 15 e 17 de junho a divisão Seals esteve
presente em mais um evento com distribuidores
atuantes no mercado OIL & GAS. (Foto a esquerda).
Participaram do evento mais de 500 expositores,
destacando serviços e projetos para público nacional
e internacional focando a grande região produtora - a
Bacia de Campos.
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