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Agronegócio

ILPF, o milagre da multiplicação no campo
Sistemas integrados de plantio ampliam a eficiência e a sustentabilidade
de fazendas por todo o Brasil
propriedade, grãos, carne ou
leite e produtos madeireiros
ao longo de todo o ano.

foto: EMBRAPA

Nesta Edição
Inovação
Veja como os produtores
rurais de todo o País estão
expandindo sua produtividade
e rentabilidade com as técnicas
de integração de culturas

A implantação da prática de
integração exige investimentos,
seja com a correção do solo
ou com o custo operacional
de maquinário. Entretanto,
especialistas do setor lembram
que esse capital costuma
ser recuperado logo após o
primeiro ano de integração.

Agronegócio
Conheça componentes
e sistemas inovadores
preparados para ampliar o
desempenho das máquinas e
implementos agrícolas

Expansão

Colheita de milho em ILPF - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: produtividade crescente

Parker adquire Clarcor e
amplia presença no mercado
mundial de filtração

Adotando um plano de
rotação de culturas e ocupação
intensiva do solo, uma fazenda
no Maranhão aumentou em
130% sua produção tanto de
grãos quanto de carne; hoje,
ela colhe também os lucros
gerados por três safras ao ano,
sem contar os rendimentos da
nova atividade agregada – o
reflorestamento. Em outra
fazenda, localizada em Goiás,
a produtividade pecuária
foi multiplicada por dez,
enquanto a colheita de grãos
(soja e milho) experimentou
um salto de 111%. Apesar de
formidáveis, esses resultados
não são exemplos isolados. No
agronegócio já há centenas de
propriedades comemorando
sucesso semelhante.

Artigo Técnico
Veja como decodificar o layline
das mangueiras hidráulicas

Indústria 4.0
IO-Link: protocolo industrial
de alto desempenho oferece
instalação plug-and-play e
reduz custos da comunicação
entre máquinas

Capacitação
Novo kit de treinamento
Parker auxilia na atualização
de conhecimentos de
hidráulica proporcional

A notável explosão de eficiência
que começou a ser registrada
no campo na última década é
resultado direto da aplicação,
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técnicas inovadoras
Apontado como alternativa
ideal para a recuperação
de pastagens degradadas, o
sistema promove a integração
de árvores com pastagens
ou lavouras em rotação,
consórcio ou sucessão. Seu
objetivo é a mudança do
modo de uso da terra, para
atingir patamares cada vez
mais elevados de qualidade do
produto, qualidade ambiental
e competitividade. A estratégia
permite maximizar os efeitos
desejáveis no ambiente,
aliando o aumento da
produtividade à conservação
dos recursos naturais.

metas superadas
Os benefícios são tão
expressivos que as metas
de adesão previstas para o
período 2010-2020 (4 milhões
de hectares) já teriam sido
superadas em 2015. Recente
pesquisa mostrou que
atualmente 11,5 milhões de
hectares utilizam os diferentes
formatos da estratégia ILPF,
sendo que nos últimos cinco
anos o nível de crescimento de
adesão ao sistema foi de 10%
entre pecuaristas e de 5% entre
agricultores.

Expediente

Soluções inovadoras para o agronegócio
Líder global em tecnologias de movimento e controle do movimento, a Parker tem desenvolvido soluções em diversas áreas da engenharia com forte potencial de ampliação da eficiência na produção de
alimentos e na preservação do meio ambiente. No mercado nacional
há mais de 40 anos e com forte presença no agronegócio, a Parker
fornece componentes e sistemas inovadores que ampliam a produtividade das máquinas e implementos agrícolas – como interfaces para
o controle eletrônico e automação de equipamentos e o fornecimento
de componentes e sistemas mais eficientes e compactos. As soluções Parker são decisivas também para suportar a operação das propriedades rurais, com geração de energia, processos avançados de
filtração/monitoramento e serviços de manutenção (na foto, sistema
Downforce para acionamento de molas pneumáticas instalado em
plantadoras para controle da profundidade dos discos de plantio).

difusão tecnológica
Com o objetivo de acelerar
o processo de adoção de
sistemas ILPF no Brasil,
foi criada em 2012 a Rede
de Fomento à Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta.
Trata-se de uma parceria
público-privada constituída
pelas empresas Cocamar
(Cooperativa Agroindustrial
do Paraná), Parker Hannifin,
Dow Agroscience, John
Deere, Syngenta e Embrapa.

Basicamente o sistema
funciona com o plantio de
culturas agrícolas anuais
(arroz, feijão, milho, soja ou
sorgo) e de árvores, associado
a espécies forrageiras.
Considerando espaço e tempo
disponível, as combinações
possíveis resultam em quatro
modalidades de sistemas
integrados: Lavoura-Pecuária
(ILP - Agropastoril), PecuáriaFloresta (IPF - Silvipastoril),
Lavoura-Floresta (ILF Silviagrícola) ou LavouraPecuária-Floresta (ILPF Agrossilvipastoril).
solução para todos
Os sistemas de ILPF
podem ser adotados por
empreendimentos rurais
de qualquer porte. Eles
podem utilizar o consórcio
ou a rotação de culturas de
forma a produzir, na mesma

Atualmente, a parceria apoia
uma rede de 107 Unidades
de Referência Tecnológica
(URT) distribuídas em todos
os biomas brasileiros, as quais
são utilizadas na realização
de capacitações continuadas,
incluindo cursos, dias de
campo e visitas técnicas.
Ao todo estão envolvidas
19 Unidades de Pesquisa
da Embrapa.
foto: divulgação john deere

Pneumática Automação
inaugura duas ParkerStores
em Minas Gerais

As tecnologias necessárias
para a implantação dos
sistemas de ILPF foram
desenvolvidas pela Embrapa
e por empresas, universidades
e institutos de pesquisa que
compõem o Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária.

fotos: JUMIL / arquivo parker

Distribuição

pelos produtores de todas as
regiões do País, do sistema
de Integração LavouraPecuária-Floresta (ILPF).
Trata-se de uma estratégia de
produção agropecuária que
integra diferentes culturas para
aumentar a produtividade
do agronegócio de maneira
sustentável.

Áreas de pastagem cultivadas
apresentam grande potencial
para a expansão da produção
de grãos e biocombustíveis.
Além de proporcionar
alimentos de elevado valor
comercial (carne e leite), elas
contribuem para conservação
dos recursos hídricos, controle
de pragas e redução da emissão
de gases de efeito estufa.

Paulo Herrmann: chegamos à
era da ‘agricultura sem parar'
Continua na pág. 2

Agronegócio

Continuação da Capa

Herrmann destaca que
o agronegócio brasileiro
atravessa um momento ímpar,
protagonizando a terceira
revolução da agricultura
tropical por meio dos sistemas
integrados de produção. Ele
explica que a primeira foi a
adoção do plantio direto, que
potencializou o uso da terra;

num segundo momento,
introduziu-se o plantio da
segunda safra anual. “Agora
será a era da ‘agricultura
sem parar', que potencializa
a produção pelo regime de
sucessão de culturas”, analisa.
“A ILPF economiza 60% da área
de plantio quando comparada
com a mesma produção em
sistema convencional”,
ressalta Herrmann.

ARQUIVO PARKER

terceira revolução
Presidente da Rede de
Fomento, Paulo Herrmann
avalia que o rápido
crescimento da ILPF se deve
à aptidão natural dos trópicos
para a produção agrícola e à
capacidade dos produtores
de absorver novas tecnologias
produtivas e sustentáveis.

Benefícios tecnológicos e ambientais

Candido Lima: mais tecnologia
para o campo

adaptação contínua
"Com a introdução da ILPF,
devemos nos preparar para
uma mudança tanto no
ambiente tecnológico quanto
cultural, o que exigirá uma
adaptação contínua de toda a
cadeia do agronegócio", expõe
Candido Lima, presidente da
Parker para a América Latina.
"A integração lavourapecuária-floresta está levando
mais tecnologia para o
campo, e nossas soluções são
projetadas para cumprir esse
papel", esclarece.

Candido lembra que a Rede
de Fomento ILPF promove a
sustentabilidade, "um conceito
muito alinhado aos princípios
de gestão da nossa empresa,
e os excelentes resultados
alcançados até aqui nos
incentivam a seguir apoiando
cada vez mais a disseminação
dessas práticas inovadoras".
em expansão
A pesquisa que revelou a
expansão das técnicas de
ILPF mostrou também que os
estados que lideram em área
são Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Rio Grande do Sul,
fotos: EMBRAPA

Contador de Partículas
Icount OS, usado no
monitoramento do nível de
contaminação de fluidos
em equipamentos agrícolas

Integração de culturas permite o aproveitamento intensivo do solo

Maurício Lopes, da Embrapa:
ILPF possibilita atender a um
novo padrão de consumo

Os sistemas de ILPF promovem o melhoramento da qualidade e
a conservação do solo, entre diversas outras vantagens. Aqui uma
lista de seus principais benefícios:
• Ganho de produtividade
• Ampliação do balanço positivo de energia
• Diminuição no uso de agroquímicos
• Mitigação do efeito estufa
• Incremento da produção de alimentos a menor custo
• Aumento da oferta de alimentos seguros
• Aumento da produção de fibras, biocombustíveis e biomassa
• Aumento da competitividade dos produtos de origem animal
• Dinamização da economia regional
• Inserção social pela geração de emprego e renda no campo
• Aumento da lucratividade dos empreendimentos rurais

Minas Gerais e Santa Catarina.
Concluído em novembro
de 2016, o estudo elaborado
pelo Kleffmann Group teve o
acompanhamento técnico da
Embrapa Meio Ambiente (SP)
e foi patrocinado pela Rede de
Fomento ILPF.
Entre os produtores com
foco na pecuária, o principal
motivo para a adoção dos
sistemas integrados foi
a capacidade de reduzir
impactos ambientais. Já os
produtores de grãos têm
aderido a esses sistemas
em busca do aumento da
produtividade e diminuição
dos riscos financeiros.
Para Maurício Antônio Lopes,
Presidente da Embrapa, a
intensificação sustentável já é
uma realidade no agronegócio
brasileiro. “Nosso país chama
a atenção do mundo pelo
potencial de expansão da sua
agricultura”, pontua. “Grande
parte de nossas áreas agrícolas
pode ser utilizada de maneira
segura 365 dias ao ano,
produzindo em sintonia com
o novo Código Florestal e com

o novo padrão de consumo
definido por uma sociedade
cada vez mais atenta às causas
ambientais”, conclui.
próximas conquistas
Em todo o território nacional,
já existem 107 Unidades de
Referência Tecnológica que
servem como observatórios
das técnicas de ILPF. Desta
forma, o sistema deverá estar
presente em um número cada
vez maior de propriedades
rurais, viabilizando tanto a
expansão da produtividade
quanto a conservação dos
recursos naturais.
Como consequência desse
trabalho, espera-se a obtenção
de um futuro “selo verde” para
a carne brasileira, que poderá
elevar o agronegócio nacional
a um inédito patamar de
eficiência alinhado com as
demandas do século XXI.
Para mais informações sobre
ILPF, acesse: www.embrapa.
br/web/rede-ilpf
Saiba mais sobre as soluções
Parker: 0800 727-5374 ou
e-mail falecom@parker.com

Expansão

Parker adquire CLARCOR e amplia presença no mercado de filtração
Linha envolve produtos de 13 marcas globais, entre elas a Baldwin

No Brasil, os produtos da
linha Baldwin serão agora
comercializados pela Parker,
com o auxílio de sua ampla
rede de distribuidores
autorizados espalhados
por todo o País. Muitos dos
distribuidores Parker mantêm
equipes técnicas especializadas
em sistemas de filtração e
lojas preparadas com estoque
para pronto atendimento,
conhecidas como ParkerStores.

OPERAÇÃO GLOBAL
Fundada em 1904 e
atualmente com sede
na cidade de Franklin
(Tennessee), a Clarcor Inc.
é tradicional fornecedora de
sistemas e componentes para
filtração móvel (filtros de ar,
de combustível, para motores,
para fluidos hidráulicos, de
transmissão e catalisadores).
A empresa também produz
uma extensa linha de filtros
para aplicações industriais
e ambientais. A compra
envolve fábricas e unidades
de distribuição com vendas
anuais de aproximadamente
1,4 bilhão de dólares e cerca
de seis mil colaboradores ao
redor do mundo.
Esta é a maior aquisição da
história da Parker e envolveu
investimento de 3,4 bilhões
de dólares. Com ela, a Parker
deverá dobrar o tamanho de
sua operação no mercado
mundial de filtração.

O acordo dá origem a uma
operação global capaz
de disponibilizar o mais
diversificado portfólio de
produtos e tecnologias de
filtração, para atender de
forma abrangente todas as
necessidades de purificação
e separação de fluidos e gases
para os mais diversos tipos de
indústria.
UNIÃO ESTRATÉGICa
Tom Williams, diretor geral e
CEO da Parker, destaca que os
valores das duas empresas se
complementam: ”Assim como
a Parker, a Clarcor se orgulha
de sua longa e bem-sucedida
história de empreendedorismo
e inovação, o que nos dá a
certeza de que teremos uma
integração perfeita, com
sinergias significativas”.
Presidente e CEO da Clarcor,
Chris Conway lembra que a
Parker também compartilha a
paixão pelo desenvolvimento
de soluções para os desafios

da filtração atual, nas mais
diversas aplicações: "Fazer
parte do grupo Parker, com
todo seu conhecimento
técnico e reputação universal
de qualidade, é a melhor
forma de acelerar nossa
missão de tornar o mundo
mais limpo e mais seguro”,
afirma.
Com a adição das marcas
Clarcor a seu portfólio de

produtos, a Parker passa a
oferecer soluções de filtração
ainda mais completas a seus
clientes. A união fortalece
também as demais áreas de
negócio da Parker, permitindo
que elas ofereçam sistemas de
movimento e controle ainda
melhores.
Para mais informações, ligue
0800 727 5374 ou e-mail
falecom@parker.com
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A Parker anunciou
recentemente a compra da
fabricante de filtros norteamericana CLARCOR. A
aquisição foi oficializada
em março desse ano. Com
isso, a Parker agregou ao já
amplo portfólio de soluções
de sua Divisão Filtração os
produtos e sistemas das linhas
Baldwin, CLARCOR, Clark
Filter, Airguard, Altair, BHA,
Clearcurrent, Fuel Manager,
Hastings, Keddeg, PECOFacet,
Purolator e United Air
Specialists.

Linha de produtos CLARCOR: agora parte do grupo Parker

Distribuição

Para atender de perto

Leonardo Esteves, Bruno Moreira, Wagner Klein, José Martins,
Júlio Klein e Thiago Assis na loja de Sete Lagoas
a “capital” do centro-oeste
mineiro, enquanto Sete Lagoas
se destaca por sua vocação
automobilística.

O que leva um distribuidor
de soluções industriais
a inaugurar duas lojas
simultanemente? Resposta:
uma estratégia ousada de
reposicionamento de negócios,
aliada a uma forte percepção
de que a retração econômica já
ficou para trás.

TRÊS FILIAIS
“Percebemos que havia uma
demanda do próprio mercado”,
explica Wagner Klein, um
dos diretores da Pneumática
Automação. “Temos confiança
total na retomada da economia,
mas também não dependemos
dela”, avalia. “Nossa estratégia é
entrar no mercado aproveitando
oportunidades e conquistar os
clientes com atendimento local;
nosso time é composto por
excelentes profissionais, com a
experiência, liderança e energia
necessárias para encantar os
clientes", informa Wagner.

Foi pensando desta forma que
a Pneumática Automação,
tradicional distribuidor
Parker de Contagem (MG),
inaugurou de uma só vez sua
segunda e terceira filiais. As
lojas foram abertas em março
de 2017, em Divinópolis e Sete
Lagoas, situadas a 120 e a 75
quilômetros da capital mineira.
Em comum, as cidades têm
forte presença das indústrias
siderúrgica, têxtil e alimentícia.
Divinópolis é considerada

O atual período de expansão
começou há um ano e meio,

quando o grupo abriu sua
primeira filial, na cidade
de Lagoa da Prata, a 200
km de Belo Horizonte. A
boa experiência estimulou
a inauguração das duas
novas unidades. “Somos
muito disciplinados; em
breve abriremos outras
lojas”, antecipa Wagner, que
administra a empresa ao lado
dos sócios Júlio Klein e Bruno
Moreira. Por meio da empresa
Hidrosales, distribuidor Parker
na cidade de Timóteo, o grupo
ainda marca presença na
região de Ipatinga, outro polo
industrial de Minas Gerais.
A MELHOR SOLUÇÃO
A Pneumática Automação
iniciou suas atividades em
abril de 1993, fundada pelo
pai de Wagner e Júlio, José
Martins Pereira, engenheiro
mecânico que construiu sua
carreira na Schrader Bellows,
posteriormente adquirida pela
Parker Hannifin. “A parceria
com a Parker vem desde o
nosso nascimento; esta é a
bandeira que defendemos
desde sempre”, conta Wagner.

Para atingir esse objetivo,
o distribuidor atua com as
seguintes linhas de produtos
Parker: Automação, Filtração
(sistemas para tratamento de
gases, filtros de processos e
geradores de nitrogênio), Fluid
Connectors e Instrumentação,
além de Hidráulica Industrial e
Filtração Hidráulica por meio
da Hidráulica Engenharia,
sua empresa-irmã, e da
Hidrosales, uma joint-venture
no Vale do Aço.
alta tecnologia
A equipe Pneumática
Automação é formada por 50
profissionais especializados, e
o estoque sempre atualizado
permite atender 95% das
vendas com pronta entrega.
Wagner faz questão de
mencionar as tecnologias

Parker mais admiradas pelos
clientes: as válvulas e cilindros
pneumáticos Heavy Duty,
o sistema de condução de
fluidos Transair e as conexões
para baixa pressão Legris. “São
de longe os melhores produtos
do mercado, isso sem falar na
linha domnick hunter, que é a
Ferrari dos filtros”, ressalta.
"A Pneumática Automação
está totalmente engajada
com a estratégia Win da
Parker", lembra o consultor
de Vendas Luiz Guilherme
Fernandes."Ela se destaca pelo
foco e agressividade comercial;
mesmo em um cenário de
retração econômica, nos
últimos dois anos tem investido
forte, e por isso conquistou o
status de Distribuidor Premier
pelo terceiro ano consecutivo"
enfatiza o consultor.

arquivo parker

foto: HELENILTON PINHEIRO

Pneumática Automação inaugura duas ParkerStores em Minas Gerais

e-mail:
pneumatica@pneutronica.com.br
Telefone: (31) 3271-1358

Ele destaca que o propósito
de cada venda é atender os
clientes com a melhor solução,
o melhor produto e o preço
justo. “A maior economia não
está no preço do produto, mas
na solução mais adequada
para cada aplicação”, justifica.

Na inauguração, presença do time Parker. Esq. para a dir.:
Leandro Siqueira, Gustavo Pioli, Viviane Ivo, Júlio Klein (Pneumática),
Darlene Moraes, Carlos Leone, Alexandre Labat, Luiz Guilherme,
Wagner Klein e Leonardo Esteves (Pneumática), João Vilela

Artigo Técnico

Saiba como decifrar o "DNA" das mangueiras hidráulicas
substituição.
Confira na tabela abaixo o
significado de cada uma das
partes que compõem este
código, chamado layline.

Você já reparou nas
codificações que aparecem
ao longo das mangueiras
hidráulicas? Para muitos
profissionais de manutenção
bem treinados, elas são fontes
indispensáveis de informação
que os ajudam a definir a
correta especificação da
mangueira, simplificando sua
GLOBALCORE

EFICIÊNCIA E SEGURANÇA
Eventualmente você poderá
observar a expressão "No Skive"
no layline das mangueiras

797ST-6
10 mm (3/8”)
ISO 18752-DC

MSHA XXXX

Parker. Esta indicação se refere
à prática comum de remover
ou raspar previamente parte da
cobertura e/ou do tubo interno
da mangueira para encaixar
melhor as conexões em suas
extremidades.
A marcação "No Skive" significa
que a mangueira e seus

42 MPa (6000 PSI)

-

TO

C

TO

PLANT CODE
MADE IN USA
DATE CODE

Exemplo de inscrição

Lendo as codificações de uma mangueira hidráulica
Trecho da inscrição

O que significa

GLOBALCORE Designação do fabricante

Detalhes
Família de mangueiras Parker Global Core

• O código da peça é 797ST
797ST-6
10 mm (3/8”) • Código do produto
• Diâmetro interno da mangueira • A bitola interna é -6 (10 mm, 3/8")
ISO 18752-DC
• Norma atendida
• Em conformidade com ISO 18752-DC

MSHA XXXX

42 MPa (6000 PSI)
-40˚C TO + 125˚C
-40˚F TO + 257˚F
MADE IN USA
1Q 2014

Certificado / aprovado por

MSHA - Mine Safety and Health
Administration (EUA)

• Conexões
• Cobertura
• Raio de curvatura

• Compatível com as conexões da Série 77
• Cobertura Super Tough (ST)
• Mínimo raio de curvatura ½"

Pressão

Pressão máxima de trabalho
42 MPa (megapascal)
6.000 PSI (libras por polegada quadrada)

Temperatura

Faixa de temperatura de trabalho
-40ºC até 125ºC (ou -40ºF até 257ºF)

Dados sobre a fabricação

Código da fábrica
Localização da fábrica - EUA
Data de fabricação (1° trimestre de 2014)
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Informações em código são essenciais para a correta especificação de itens de reposição

acessórios foram projetados
para dispensar esta etapa.
Portanto, esses itens aceleram
o tempo de montagem,
evitando o uso de ferramentas,
equipamentos especiais ou
etapas de limpeza.
gerenciamento e
rastreabilidade
As etiquetas posicionadas
nas mangueiras hidráulicas
também são usadas para
facilitar sua identificação.
Por exemplo, você pode
encontrar uma mangueira
cadastrada com o Parker
Tracking System (PTS).
Este sistema inovador de
monitoramento pode ser
acessado a qualquer momento
pelo celular ou pelo tablet;
fornecendo informações
precisas sobre os produtos
instalados, ele agiliza
uma futura manutenção
independentemente de onde
ou quando o item original
foi adquirido.

O layline da mangueira pode
também ser usado como um
indicador visual para guiar e
ajustar as mangueiras durante
as montagens, para evitar
que elas fiquem torcidas ou
dobradas.
As informações impressas na
mangueira serão especialmente
úteis na hora de solicitar itens
de reposição e também quando
você utilizar o método STAMP
de especificação (veja a edição
57, ou acesse https://goo.gl/
RfoaaK). Saber exatamente
o que você está procurando
vai ajudá-lo a poupar tempo
e ainda lhe trará a certeza de
estar usando a mangueira certa
para sua aplicação.
Para mais informações, ligue
0800 727 5374 ou e-mail
falecom@parker.com

Indústria 4.0

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente

ARQUIVO PARKER

FOTOS: ARQUIVO PARKER

Protocolo industrial de alto desempenho oferece instalação plug-and-play e
reduz os custos da comunicação entre máquinas

Tecnologia pode ser implantada na maioria operações com CLP
A automação industrial tem
avançado expressivamente
com a proliferação de
sensores em todos os tipos
de equipamentos –– de
conectores, mangueiras,
válvulas e bombas a motores,
atuadores e filtros. Os dados
disponibilizados pelo uso
de sensores criam enormes
oportunidades de transformar
o modo com que operamos
e fazemos a manutenção dos
equipamentos industriais.
A cada dia mais companhias
se interessam em aplicar
os conceitos da chamada
Indústria 4.0. Mas, para
isso, é fundamental que os
componentes nas linhas
de produção se tornem
"inteligentes", de forma a
permitir a comunicação e a
interação entre as máquinas
de um mesmo sistema. As
redes industriais são a
espinha dorsal de uma fábrica
inteligente: elas são usadas
para controlar e monitorar
processos por meio de
protocolos (conjuntos de
regras aos quais o sistema
deve aderir). Com as redes, é
possível transformar sensores
e atuadores em componentes

"inteligentes", ampliando a
performance e a flexibilidade
da manufatura. Tudo isso
graças à integração das
instalações industriais com os
sistemas de TI.
fábricas inteligentes
Nas fábricas modernas,
sistemas equipados com
microprocessadores permitem
o controle de movimentos
com velocidades variáveis
e o compartilhamento de
dados, entre outras funções
estratégicas.
A chegada da Internet
Industrial das Coisas (IIoT)
está mudando a manufatura.
As redes Ethernet estão se
popularizando rapidamente
e muitos de seus protocolos
são projetados para o uso
industrial. No entanto, o custo
dessas tecnologias vinha
limitando sua aplicação.
Assim, sistemas mais
econômicos como redes sem
fio e protocolos abertos de
comunicação passaram a ser
desenvolvidos.

próximo protocolo industrial
mais utilizado, pois permite
estabelecer uma extensão local
perfeita para redes industriais
Ethernet de alta performance.
Além disso, é a primeira
tecnologia de comunicação
para sensores, atuadores
e dispositivos de controle
regulamentada por norma
internacional (IEC 61131-9).
novo cenário
Essa interface de alto
desempenho oferece a
praticidade da instalação
plug-and-play. Os módulos
IO-Link usam cabos de 3 fios
sem blindagem – e isso reduz
em até cinco vezes o custo do
cabeamento se comparado ao
dos outros protocolos.
Comparável a um "USB
industrial", o IO-Link é uma
tecnologia ponto-a-ponto que
pode ser implantada na

Capacitação

Disponibilidade
para a melhor
experiência

maioria das configurações
de CLP e integrada em redes
Ethernet e Fieldbus, por meio de
um dispositivo chamado
IO-Link Master.
Além de proporcionar
uma fiação simplificada e
padronizada, a instalação da
Ilha de Válvulas Moduflex
garante monitoramento
e maior disponibilidade
de dados, que por sua vez
permitem diagnósticos mais
completos. O uso desta solução
é especialmente interessante
para aplicações onde há
reconfigurações frequentes,
pois possibilita reduzir os
tempos de set-up e de
máquina parada.
Com o protocolo IO-Link você
pode ler e alterar os parâmetros
do dispositivo utilizando o
software de controle, monitorar
as saídas, receber alertas de
status em tempo real e ajustar
remotamente as configurações
do dispositivo. Os dados em
tempo real e os históricos
disponibilizados contribuem
para o bom funcionamento dos
componentes, simplificam a
manutenção e reduzem o risco
de inatividade das máquinas.
Para saber mais, ligue
(12) 3954-5159 ou e-mail
lucas.toledo@parker.com

Ilha de válvulas
inteligente
série
Moduflex
IO-Link

Um desses protocolos abertos
é o IO-Link. Desenvolvido em
2008, o IO-Link deverá ser o

Customer Experience

Para otimizar o atendimento ao
cliente, a Parker implementou
o programa High Performance
Teams (HPT), ou seja,
Equipes de Alta Performance.
Acompanhe a opinião de mais
uma colaboradora que vem se
destacando nesse programa.
LAÍS SOUZA - Analista de
Atendimento ao Cliente –
Customer Care
“Um bom atendimento, tanto
na pré-venda quanto na
pós-venda, é essencial para
garantir que o cliente tenha
a melhor experiência. Por
isso, sempre busco solucionar
com rapidez suas solicitações,
representando-o perante outras
áreas da Parker, para que as
necessidades sejam atendidas
da melhor forma.
Fico à disposição para
esclarecimentos sobre nossos
produtos e procuro oferecer
soluções alternativas quando
necessário. Certa vez,
conseguimos reduzir para um
dia útil uma entrega que seria
feita em 10 dias. O cliente ficou
satisfeito e nos enviou um e-mail
em agradecimento. Ao atender
com eficiência essa e outras
demandas, fazemos a diferença
em nome da Parker”.
Tem uma sugestão para o
atendimento Parker? Envie para
falecom@parker.com

Recado do Distribuidor

Kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional Tech Day: conhecendo as
soluções avançadas em vedações
Para disseminar o
proporcional é a tecnologia
com parametrizações via

TECNOLOGIA CRESCENTE
A cada dia mais presente nos
sistemas industriais, hidráulica

empregada para o controle
de grandezas hidráulicas de
pressão e vazão proporcionais
aos sinais elétricos aplicados
por cartelas eletrônicas
dedicadas. O uso dessa
tecnologia permite realizar,
de forma suave e progressiva,
o controle de rampas de
aceleração e desaceleração com
altas velocidades e pressões.
Seus principais benefícios
são maior precisão, redução
no número de componentes
e possibilidade de controle
em regime de malha aberta e
fechada, evitando que ocorram
eventos indesejados como picos
de pressão e golpes de aríete.
RECURSO FUNDAMENTAL
O novo kit foi desenvolvido
com a mais moderna
tecnologia de controle e
de comandos hidráulicos,
permitindo ao usuário
desenvolver atividades práticas
em que o controle hidráulico é
o mais recomendado. Trata-se
de um equipamento versátil,
que possibilita a programação

software, reconhecimento
e verificação das grandezas
de controle por meio de
interface homem-máquina
e programação de rotinas
automáticas com PLC
integrado e software dedicado.
Dirigido a engenheiros,
técnicos, profissionais das áreas
de projetos e manutenção,
o Curso de Tecnologia
Hidráulica Proporcional
da Parker é formado por
conteúdos teóricos e práticos.
O aprendizado abrange
temas como tipos de
válvulas proporcionais e suas
características, aplicações
típicas, fluxo de comando e
controle em malha aberta e
fechada, entre outros conceitos.
O treinamento é concluído com
atividades práticas utilizando
os recursos do kit didático.
Para mais informações, ligue
0800 727 5374, acesse o
website Parker Training
(https://goo.gl/ubJyXj)
ou email
training.brazil@parker.com
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conhecimento sobre
hidráulica proporcional, seus
componentes, funcionamento
e aplicação, a Parker iniciou
uma série de treinamentos
sobre este tema junto a
sua rede de distribuidores
autorizados. Os cursos são
realizados com o auxílio do
recém-criado Kit Didático de
Hidráulica Proporcional da
Parker (foto abaixo).

Clientes da Tecnoring visitaram a fábrica da Parker em São Paulo
Para conhecer as mais recentes
tecnologias de vedação e
aprofundar conhecimentos
sobre aplicações e compostos,
34 profissionais de 16 empresas
participaram do Tech Day
Parker em julho. Tradicional
distribuidor autorizado para
as linhas de vedação em São
Paulo, a Tecnoring convidou
seus clientes para essa visita
à fábrica EMG (Engineered
Materials Group) da Parker,
localizada na capital paulista.
Durante o encontro, os
participantes tiveram a
oportunidade de acompanhar

uma palestra técnica sobre
Tecnologia de Vedações. Mais
tarde eles seguiram em visita
à fábrica, passando por todas
as etapas de produção – desde
a mistura do composto até a
embalagem das vedações.
“O evento foi um sucesso",
comenta o diretor da Tecnoring
João Carlos Chiatto. “Esse
workshop foi perfeito por ter
sido realizado na planta da
Parker, com o suporte das
equipes da Divisão EMG e
da Tecnoring, que estiveram
comprometidas com o evento o
tempo todo”, conclui.

