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Marketing Seals
Aquisição
Parker Hannifin Amplia seu Portfólio em Vedações Especiais para Aplicações
Médicas de Precisão com Aquisição das Empresas do Grupo Hi-Tech
A Parker Hannifin Corporation
anunciou a aquisição dos capitais
da HTR Holding Corporation
e suas subsidiárias, incluindo
Hi-Tech Rubber, Inc., Inland
Technologies, Inc., Ventrex, Inc.
e Accusil, Inc. Estas empresas
operam sob suas próprias marcas e
também sob os nomes comerciais
de Hi-Tech Group, A.C.Hoffman
Engineering e Infinity Plastics.
Estes negócios serão incorporados
ao Grupo Seal da Parker Hannifin.

intravenoso, bombas para
infusão de drogas, máscaras,
mangueiras de respiradores,
catéteres e diagrafmas, fornecidos
diretamente para os fabricantes de
equipamentos. A Hi-Tech também
produz componentes para várias
válvulas de bombas, válvulas
de controle de líquido e outros
dispositivos não médicos.

dispositivos médicos, aumentando
a produtividade e lucratividade
de seus clientes, através de nossas
capacidades de engenharia de
inovação,
vedações
de alta
qualidade
e propostas
de valor
agregado.

A Parker Hannifin tem sido um
dos principais fornecedores de
aplicações de alta tecnologia para
a grande maioria dos mercados
estratégicos durante muito anos.
Esta aquisição das empresas do
Grupo Hi-Tech permitirá um
maior acesso ao mercado de

As empresas do Grupo HiTech fabricam componentes
elastoméricos e plásticos de
precisão para dispositivos
médicos, tais como equipamento

Novos Produtos

Treinamentos & Workshops

Adesivos Ultravioleta
A Unidade de Negócios Adesivos
& Selantes da Divisão Parker
Seals disponibiliza ao mercado os
Adesivos Ultravioleta. São adesivos
que proporcionam acabamento
transparente formulados com
resina UV acrílica, livre de
solventes, com baixa, média e alta
viscosidade, de uso geral, com cura
através de radiação ultravioleta.
Recomendado para revestimentos,

adesão, vedação e fixação
dos mais variados substratos;
vidros combinados com outros
substratos; instrumentos médicos,
cirúrgicos e de manipulação, entre
outros.
A cura dos Adesivos Ultravioleta
ocorre em menos de um minuto
e oferecem flexibilidade e alta
resistência à desmontagem.
UA03, UA05, UA08 disponíveis em
embalagens de 30g e 100g

Produto

Cor
Visual

Viscosidade @
25OC (cPs)

Densidade
(g/cm3)

Tempo de Cura @
30 mW/cm2
(segundos)

UA03

Incolor

100 a 150

1,00 ± 0,05

30

UA05

Incolor

300 a 500

1,00 ± 0,05

30

UA08

Incolor

1000 a 2500

1,00 ± 0,05

30

Você também encontra no
portfólio da Parker Seals os
Adesivos Instantâneos de rápida
adesão.
São adesivos à base de
cianoacrilato, de uso geral,
disponíveis em baixa, média e alta
viscosidades.
Os Adesivos Instantâneos Parker
Seals são utilizados em várias
aplicações e adesão a uma grande
variedade de substratos, como
metais, borrachas, cerâmicas,
couro, madeira e na maioria dos
plásticos, em poucos segundos.

São muito fáceis de utilizar,
podendo ser aplicados
manualmente, semi ou
automaticamente.
• Livre de solventes
• Cura em temperatura
ambiente
• Resistente à maioria dos
produtos químicos
• Temperatura de trabalho de
-30 a 80ºC
• Econômico

Disponíveis em embalagens de 20g e 100g

Seguem abaixo os novos desenvolvimentos em Kits de Reparo para as novas Pás Carregadeiras W20 – Hidrover:
FABRICANTE

Nº. REPARO

Foram dois dias de palestras e
exercícios práticos que ajudaram
bastante os colaboradores
da Petrobras Amazonas. De
acordo com relatos dos próprios
participantes, o treinamento
superou as expectativas e será de
enorme contribuição no dia-a-dia,
principalmente para os técnicos da
manutenção.

WORKSHOP DE FORNECEDORES

Novos Kits de Reparo
CÓDIGO

Nosso Distribuidor Autorizado
Disparker realizou o Treinamento
Básico em Vedações e
Manutenção de O´Rings em
seu cliente Petrobras, localizado
no Amazonas, na Província
Petrolífera de Urucu a 6260 Km de
Manaus. Urucu é responsável pela
segunda maior produção nacional
terrestre de petróleo e o terceiro
produtor nacional de gás natural.
A produção de Urucu abastece
os estados do Pará, Amazonas,
Rondônia, Maranhão, Tocantins,
Acre, Amapá e parte do Nordeste.

APLICAÇÃO

HID838

HIDROVER

43408

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID840

HIDROVER

43440

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID839

HIDROVER

43442

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID836

HIDROVER

43465

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID835

HIDROVER

43468

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID837

HIDROVER

43778

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

Nova Homepage Parker

Em uma atividade conjunta entre
os departamentos de Compras,
Logística e Qualidade, a Divisão
Seals realizou o 2º Workshop
com seus Fornecedores de
componentes.
Do total convidado, 17
fornecedores atenderam ao
convite para conhecer e discutir
os principais requisitos a serem
atendidos por cada um, dentre
eles: Entrega no Prazo e Qualidade

de Fornecimento.
O objetivo principal do workshop
foi consolidar nossas parcerias
e conscientizar que cada
fornecedor deve se manter ou
buscar ser qualificado para
fornecimento de produtos de alta
qualidade.
Na ocasião, todos os fornecedores
receberam certificados de
Fornecedor Parker, constando o
ranking ocupado por cada um.
Destacamos os dois melhores
fornecedores certificados durante
o Ano Fiscal
2007:Ind e Com Ltda
1º Lugar - Trade Polymers
do Brasil
2º Lugar - Zampar Ind e Com Ltda

Homepage Global Unifica Informações de Todos os Grupos Parker Hannifin
Há alguns meses está no ar a
homepage global da Parker
Hannifin: www.parker.com
totalmente re-estilizada de
acordo com os novos padrões
da marca Parker.
Na nova homepage foram
unificadas todas as informações
dos 8 Grupos de Negócios
da Parker Hannifin, a saber:
Aeroespacial, Automação,
Climatização e Controles
Industriais, Filtração, Fluid
Connectors, Hidráulica,
Instrumentação e Vedações.

Para visitar a página do Brasil, à esquerda em ‘Select Your
Location’, click em ‘Latin America’ e então ‘Brazil’. Na página
do Brasil, à direita, estão centralizadas as informações de todas
as divisões sobre produtos, mercados, tecnologias, catálogos,
boletins técnicos, etc.

O sistema interno de busca da homepage (Search) ainda está
sendo adequado para a busca em diversas línguas, inclusive em
Português. Assim sendo, talvez você encontre dificuldades em
encontrar alguma literatura específica em Português, buscando
por palavra chave.

Para facilitar, alocamos todas as literaturas disponíveis em nossa Extranet, onde você poderá fazer o download facilmente de todo
material técnico: www.extranetparker.com.br.
Visite nossa nova homepage e conheça todos os produtos, tecnologias e inovações que a Parker Hannifin pode oferecer para os seus negócios!

