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KITS DE REPARO
Após um período de levantamento de informações e atualização da listagem de kits de
reparo, podemos agora disponibilizar uma relação completa com todos os kits de reparo
disponíveis para aquisição, destinados aos mercados agrícola, construção e automotivo.
Para consulta on-line pelo número do reparo, cilindro ou fabricante, acesse o seguinte
link http://www.parkerlag.com/br/seal/kitdereparo/ e então você encontrará o kit de
reparo Parker Seals indicado para sua aplicação.
Disponibilizaremos mensalmente em nosso Marketing Seals a informação de novos kits
de reparo, como por exemplo, os últimos desenvolvimentos são:

CÓDIGO PARKER
MOG791
JIG792

FABRICANTE
MOTOCANA
J.I. CASE

Nº CILINDRO
27272190
00408 106

Nº REPARO
37202190
00408 106

CON793

CONVED

4-160

4-160

EQUIPAMENTO
GRUA TRANSFER
COLHEITADEIRA DE CANA 7700
CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES COM MBA
BASCULANTE DUMP TRUCKS AND TRAILERS

NOVO CATÁLOGO

EVENTO DE INTEGRAÇÃO E CELEBRAÇÃO

Além da consulta on-line em
nossa homepage para
localização do kit de reparo
correto para sua aplicação, a
Parker Seals está elaborando
também novos catálogos
específicos para o mercado
a g r í c o l a
e
construção/automotivo,
facilitando assim o processo
de identificação do kit de
reparo indicado.

Os organizadores, a platéia paciente e
os nossos "quase atletas" garantiram
o sucesso absoluto de mais um evento
de integração e celebração realizado
na sede do Grêmio Recreativo Parker,
no dia 15 de abril.
O evento foi organizado pelo Grêmio
Recreativo Parker, com o suporte do
SESI e das Divisões Seals e
Refrigeração.
Dentre as principais atividades do evento, destacamos a
inauguração do campo de futebol society, o torneio de futebol
masculino e feminino, a celebração dos bons resultados dos
principais indicadores das Divisões Seals e Refrigeração e ainda o
tradicional churrasco de encerramento.

O catálogo dos kits de reparo
para as máquinas e
implementos agrícolas
KR001-1 07BR já encontrase disponível em nosso
estoque, solicite o seu
exemplar.

Catálogo novo

Na hora da manutenção de
suas máquinas, não
esqueça, kits de reparo Parker
Seals.

EVENTOS
AUTOMEC
Realizada de 10 a 14 de abril, a AUTOMEC ocupou a totalidade do Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo, ou seja, 78.000 m2, com 1.350 expositores, sendo 950 nacionais e 400
internacionais, de 30 países, com novidades em autopeças, equipamentos e serviços, para um
público de 96 mil visitantes/ compradores, de 75 nacionalidades.
Centrada em novos parâmetros, a 8ª edição da Automec - Feira
Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, organizada e
promovida pela Alcântara Machado Feiras de Negócios, não foi apenas
uma exposição de produtos, mas um verdadeiro palco de discussão sobre
o mercado, que incluiu assuntos como inspeção veicular, tecnologias em
combustíveis alternativos e a adequação dos setores de reparação e
manutenção às novas demandas exigidas no mercado global.
A Parker esteve presente na feira com um estande corporativo. Entre
algumas novidades, a Parker Seals apresentou ao mercado de
reposição sua nova linha de produtos: Adesivos Químicos, composta
de travas e fixadores anaeróbicos, adesivos instantâneos à base de
cianoacrilato e vedante semi-secativo para aplicações industrial e móbil, bem como os
kits de reparo para o mercado automotivo e os conjuntos montados, indicando ao
visitante e potencial cliente, que a Parker Seals pode ser fornecedor único de sistemas de
vedação da mais alta tecnologia e qualidade assegurada pela ISO/TS 16949, além de
excelente valor agregado aos produtos.

De acordo com os dados do Sindipeças, as 468 empresas associadas, dão a seguinte
radiografia do Setor:
1. Capital Social das empresas: 58,8% são de empresas nacionais e 41.2% de
empresas estrangeiras, representado por empresas dos
Estados Unidos (23.4%), Alemanha (24.2%), Itália (8.1%), França (7.3%), Espanha
(6.9%), Japão (4.8%) e Uruguai, Canadá, Holanda,
Reino Unido, Suíça, Argentina, México e outros países completam 25.3%.
2. Localização das empresas: São Paulo Capital (17.6%), São Paulo Interior
(24.3%), ABC (15.1%) Grande São Paulo excluindo ABC
(15.1%) e outros Estados (28.7%).
3. Certificados Internacionais: Pela alta tecnologia aplicada em seus produtos, o setor de autopeças tem 737 certificados em várias
normas de processo e qualidade internacionais e tem 124 processos de pré-certificação.
4. Comércio exterior: Brasil exportou em 2006, US$ 8,764,016,639 e importou US$ 6,779,180,135, apresentando um superávit, para a
Indústria Brasileira de US$ 1,984,836,504.
5. Frota Nacional Circulante de Veículos: Representada em 2006; automóveis 19.446.027 unidades (73.55%), veículos comerciais
leves 3.347.225 unidades (12.66%), caminhões 1.202.651 unidades (4.55 %) ônibus 273.263 unidades (1.03%) e veículos
importados 2.168.978 unidades (8.21%), totalizando 26.438.144 unidades (100 %).
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