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Indústria 4.0

Admirável mundo novo da conectividade
Inédito patamar de produtividade está a caminho com a Internet Industrial
das Coisas e sistemas capazes de ouvir a "voz" das máquinas
FOTOS: ARQUIVO PARKER
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Operação de embalagem automatizada com soluções Parker / sensor SensoNode Gold
Nos últimos anos, o termo
Indústria 4.0 tem sido
empregado para definir uma
tendência tecnológica tão
inovadora quanto inevitável.
Trata-se do surgimento
das chamadas "fábricas
inteligentes" – processos que
combinam sistemas virtuais e
físicos por meio de plataformas
digitais de comunicação.
O desenvolvimento das fábricas
inteligentes foi drasticamente
acelerado com a chegada da
Internet das Coisas (Internet
of Things - IoT) e uma de suas
mais promissoras aplicações, a
Internet Industrial das Coisas
(IIoT). Essas novas tecnologias
possibilitam conectar
máquinas – por meio de
sensores e outros dispositivos
– a uma rede de computadores,
proporcionando a automação
do controle da produção,
para ampliar a eficiência, a
segurança e a rentabilidade
das operações.

É fácil compreender que
praticamente todos os
segmentos industriais poderão
se beneficiar enormemente
de linhas de produção nas
quais os equipamentos se
comunicam e interagem de
forma autônoma.

melhoria da performance da
produção dependem da IoT
aplicada aos componentes
e subsistemas discretos,
para se obter e analisar os
90% de dados restantes para
transformar o desempenho da
operação.

OPORTUNIDADES EM 90%
Monitorar e gerenciar
máquinas via rede significa,
por exemplo, aumentar a
qualidade dos processos, ao
mesmo tempo em que se
reduzem as intervenções para
manutenção. Mas os benefícios
vão ainda além. Há muitos
outros avanços no admirável
mundo novo da conectividade
industrial.

AS MÁQUINAS FALAM
Recentemente, a Parker
apresentou sua própria
plataforma dedicada à Internet
das Coisas (www.parker.com/
IoT). Trata-se de um ambiente
aberto, interoperável e seguro
de soluções conectadas para a
manufatura. Com o sugestivo
nome Voice of the Machine
(VOM), esta plataforma
foi criada para viabilizar a
transformação digital proposta
aos usuários industriais das
tecnologias IoT em todo o
mundo.

Calcula-se que a IoT de
nível gerencial seja capaz
de absorver apenas cerca
de 10% dos dados gerados
em uma fábrica. Isso mostra
que o suporte à manutenção
preditiva e a consequente

"Com a plataforma Voice of
the Machine, habilitamos
nossos clientes a ouvir o que
seus ativos estão dizendo em
nível de componente para
que eles possam melhorar o
desempenho das aplicações,
garantindo assim maior
eficiência e produtividade",
avalia Lucas Toledo, responsável
pelo Desenvolvimento de
Negócios de IoT na América
Látina da Parker.

Mas afinal, como máquinas
podem "falar"? A resposta: por
meio da geração e captação de
dados enquanto operam, seja
transportando ar comprimido,
transferindo fluidos ou
trocando calor, por exemplo –
entre muitas outras atividades.
No ambiente industrial, a
Internet das Coisas permite
que as máquinas conectadas
se comuniquem entre si
e também com sistemas
avançados de controle. Estes,
por sua vez, consolidam os
dados para dar visibidade a
sistemas e processos que até
hoje estavam “no escuro.”
Isso é possível por meio do
monitoramento contínuo
e remoto dos componentes
e equipamentos industriais
discretos, como válvulas,
bombas e até veículos (veja
o gráfico). É dessa forma que
agora a Parker está ajudando
seus clientes a "ouvir a voz"
das máquinas.
Continua na pág. 2

Dados críticos que permitem
ampliar a produtividade
encontram-se nos
componentes e subsistemas
das linhas de produção

VOM: Solução IoT digitaliza equipamentos ao nível de componentes do sistema de movimento e controle

Indústria 4.0
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Continuação da Capa

Redes de ar Transair: desempenho e manutenção controlados
NOVO PATAMAR DE
CONTROLE
Com a digitalização, a Parker
está agregando à sua tecnologia
de movimento e controle
soluções completas de IoT que
permitem aos clientes monitorar
seus ativos remotamente de
uma maneira mais fácil e com
melhor custo–benefício.
Nas linhas de produção,
as soluções Voice of the
Machine minimizam riscos,
custos de manutenção e
paradas inesperadas, ao

mesmo tempo que ajudam
a descobrir onde estão as
melhores oportunidades
para se alcançar melhorias
operacionais.
Com (literalmente) um
século de experiência no
desenvolvimento e aplicação de
componentes e subsistemas em
todos os segmentos industriais,
a Parker sabe exatamente como
e onde equipar as máquinas
com sensores para obter
saltos de produtividade com
economia de recursos.

Lançado o Plano Nacional de IoT
Durante a Futurecom, realizada em outubro de 2017, aconteceu
o lançamento do Plano Nacional de Internet das Coisas, que havia
sido anunciado um ano antes pelo governo. Intitulado “Internet das
Coisas: um Plano de Ação para o Brasil”, o documento foi apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo BNDES, e detalha as políticas, ações e estratégias de implantação das tecnologias
capazes de conectar dispositivos e equipamentos.
A iniciativa objetiva acelerar a implementação da Internet das
Coisas como instrumento de desenvolvimento sustentável, aumentando a competitividade econômica e fortalecendo as cadeias produtivas no País. O plano prevê que essas políticas serão aplicadas
entre 2018 e 2022, e espera-se que elas poderão gerar impacto
econômico de até US$ 45 bilhões na indústria e US$ 21 bilhões na
agricultura até 2025.

IIoT NA PRÁTICA
Alguns exemplos de soluções
conectadas Parker são o
sistema para redes de ar
comprimido Transair (com
rotinas de monitoramento de
desempenho e manutenção
preditiva), a interface de
controle eletro-hidráulico
IQAN (que integra
componentes hidráulicos
inteligentes com controle
eletrônico de hardware e
software para simplificar o
monitoramento de gestores
de frota) e o Parker Tracking
System (PTS), uma solução
avançada para a gestão
de ativos via internet e
dispositivos móveis.

indústrias químicas,
automobilísticas,
nas aplicações
envolvendo veículos
para movimentação
e armazenagem de
materiais, para construção
e fora de estrada e ainda no
setor médico-hospitalar.
O VALOR DA
INTEROPERABILIDADE
A eficiência de qualquer
solução industrial IoT é
diretamente proporcional ao
nível de interoperabilidade
e escalabilidade que ela
apresenta. Interoperabilidade
é a capacidade de um sistema
informático de interagir ou
de se comunicar com outro;
igualmente fundamental,
escalabilidade é a característica
que permitirá a contínua

As indústrias que mais podem
se beneficiar da conectividade
IoT são aquelas que possuem
operações ou equipamentos
em locais de difícil acesso,
onde há questões de segurança
intrínseca a considerar, onde
o tempo de inatividade custa
mais e onde, por sua própria
natureza, as operações ou
processos são custosos ou
situados em ambientes
altamente regulados.

expansão desse
sistema no futuro.
Nesse sentido,
é válido saber
que a Parker é
membro fundadora da OPC
Foundation, criadora da
OPC Unified Architecture
(OPC UA). OPC UA é um
protocolo de comunicação
máquina-máquina aberto
para automação industrial
que oferece níveis de
compatibilidade e segurança
robustos através de sistemas
operacionais e linguagens de
programação.
A Parker também faz parte
do Industrial Internet
Consortium (Consórcio da
Internet Industrial), uma
associação global dedicada ao
fomento da internet industrial
por meio da identificação,
montagem e promoção das
melhores práticas para esse
fim, o que inclui a definição
e o desenvolvimento da
arquitetura de referência e os
padrões necessários para a
interoperabilidade.
Mesmo que as soluções IoT
estejam começando agora,
esta tecnologia já alcançou
um estágio em que pode
garantir retorno significativo
nas aplicações industriais, se o
parceiro certo e a abordagem
adequada forem adotados.

Ou seja, a conectividade
IoT representa um recurso
fundamental para todas
as indústrias, mas é
especialmente interessante
para empresas de mineração,
de petróleo e gás, usinas
geradoras de energia,
companhias de tratamento
de águas e saneamento,

SensoNode Gold:
monitoramento wireless
contínuo e seguro

Para mais informações, acesse:
www.parker.com/IoT

IoT / Lançamento

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil
SensoNODE Gold permite acessar dados vitais de diagnóstico da produção pelo celular,
de qualquer lugar em que haja sinal de internet disponível

Tanto para o diagnóstico
quanto para a análise de
desempenho, a forma
convencional de monitorar
a produção exige medições
de certos equipamentos ou
processos – atenção – um
a um. Geralmente esse
esforço representa trabalho
intensivo, por vezes impreciso
e eventualmente perigoso,
mas invariavelmente caro e
demorado.

Esse monitoramento avançado
substitui com vantagens o
lento processo de caminhar
de máquina em máquina,
conferindo manualmente
instrumentos e tomando
notas, para depois interpretar
todos aqueles números.
PLATAFORMA VIRTUAL
No centro da solução
composta pelos sensores
SensoNODE Gold mais
software SCOUT está a
filosofia da fábrica digital.
Este conjunto utiliza a já
comprovada capacidade de
diagnóstico e monitoramento
dos sensores SensoNODE Blue
e do software para dispositivos
móveis SCOUT, agora em
nuvem.

LOCAL OU GLOBAL
Se por um lado os sensores
SensoNODE Blue são
excelentes para aplicações
que exigem monitoramento
de processos com
diagnósticos locais wireless
(sem fio) para manutenção
preditiva, a linha SensoNODE
Gold permite monitoramento
contínuo acessando
dados críticos por meio
de dispositivos móveis de
qualquer lugar em que haja
sinal de internet disponível.
Com o sistema SensoNODE
Gold, os usuários têm todas
as informações que obteriam
dos sensores SensoNODE
Blue – porém com acesso a
esses dados pela nuvem, 24
horas por dia e sete dias por
semana. Ou seja, mesmo que
estejam em uma reunião a
milhares de quilômetros da
fábrica, eles poderão acessar
dados sobre os equipamentos
da fábrica em tempo real.
Enquanto alguns sistemas
de diagnóstico apenas
avaliam a performance dos
ativos ou então monitoram
as operações em tempo
real, o sistema SensoNODE

consegue cumprir essas duas
tarefas simultaneamente.

e controle. Atualmente o
produto está em processo de
homologação na ANATEL.

Essa tecnologia Parker dispensa
cabeamento, fonte externa de
Para mais informações, ligue
energia e fornece informações
0800 727 5374 ou e-mail
sobre as condições do
falecom@parker.com
processo (pressão,
temperatura,
Monitoramento sem fio permite
umidade, fluxo
• Identificar falhas antes que aconteçam
e corrente), bem
• Reduzir tempo de máquina parada
como alertas
• Baixar custos de manutenção
sobre problemas
• Evitar situações de risco
potenciais, entre
• Melhorar as tomadas de decisão
várias
outras funções
SensoNODE
Sensors
& SCOUT
Software
• Ampliar
a eficiência
do trabalho
de gerenciamento
Parker’s Condition Monitoring for Predictive Maintenance Solution.

The Perfect Pair...
™

FOTOS: ARQUIVO PARKER

A competitividade global está
levando as empresas a buscar
novas formas de ampliar a
eficiência e a qualidade dos
produtos. Incorporar aos
processos industriais soluções
com base nas tecnologias de
IoT (Internet das Coisas) é
uma forma de alcançar esse
objetivo.

SOLUÇÃO DE IoT
Operando lado a lado com o
software SCOUT™, os novos
sensores SensoNODE™
da Parker formam uma
solução de IoT que traz
recursos avançados
de monitoramento. Os
resultados: paradas de
máquina e custos de
manutenção reduzidos,
eficiência da produção
ampliada.

™

Sales & Distribution use only

SensoNODE Gold, Blue e software SCOUT (para IOS e Android)

Artigo Técnico

Como eliminar a geração de ruído em sistemas hidráulicos
ARQUIVO PARKER

Mangueiras termoplásticas são a solução mais adequada para superar o problema

Nos sistemas hidráulicos, o
ruído é gerado primeiramente
pelos trabalhos mecânicos
da bomba e pelas pulsações
do fluido que sai dela, à
medida que esta fornece
fluxo para o sistema. O ruído
também pode ser gerado por
qualquer elemento que cause
turbulência ou mudanças na
velocidade do fluido.
O ruído é cumulativo, de
modo que mesmo pequenos
rumores vindos de diferentes
componentes podem
efetivamente se somar e
se amplificar, criando um
problema sério no ambiente
industrial.
A transmissão desses ruídos
aos operadores de máquinas
pode causar fadiga, danos
nervosos e potencial perda
auditiva, por isso é necessário
o uso de protetores auriculares.

Neste artigo, adotamos o termo
"ruído" para as ondas audíveis
e inaudíveis do fluido. Ambas
podem ser problemáticas
para o usuário final do
sistema hidráulico, por isso é
fundamental encontrar formas
de eliminá-las ou minimizá-las.

frequentes em ambientes
ruidosos.
RUÍDO MECÂNICO
O ruído é um conhecido
causador de problemas aos
componentes dos sistemas
hidráulicos, em particular
para as conexões de aço,
tubos rígidos e mangueiras,
suscetíveis a falhas por
vibração.
Ressonâncias mecânicas
ocorrem dentro de um sistema
hidráulico quando ele é capaz
de armazenar e transmitir
energia entre dois ou mais
pontos. Quando a frequência
das oscilações se aproxima da
frequência natural do sistema,
as ressonâncias mecânicas
aparecem na forma de
vibrações. Cada componente
do sistema hidráulico tem
sua frequência natural
mas, quando combinados,
adquirem um novo conjunto
de frequências, dependendo
de suas propriedades de
amortecimento e transmissão
de energia.

SONS AUDÍVEIS
O ruído é indesejável
também porque pode causar
carga adicional sobre os
componentes hidráulicos,
levando a falhas prematuras e
custos adicionais no sistema.
A norma NR-15 do Ministério
do Trabalho estabelece os
limites de tolerância para ruído
contínuo ou intermitente e
define que a máxima exposição
diária permissível para
períodos de oito horas é de 85
dB. Ainda assim, sabe-se que
a perda da audição é uma das
doenças profissionais mais

ser facilmente transmitido por
componentes metálicos como
bombas, válvulas, cilindros,
tubos de aço e conectores, mas
também pode ser conduzido
pelo arame do reforço das
mangueiras hidráulicas.
ELIMINANDO O RUÍDO
Uma solução econômica e
simples para se reduzir o ruído
e/ou adicionar características
de amortecimento e rampa
aos acionamentos hidráulicos
está no uso de mangueiras
com diferentes velocidades de
expansão volumétrica (EV).
Tal como os acumuladores,
as mangueiras têm uma
característica de capacitância,
mas em extensões bem
menores – isto é, quanto maior
a expansão volumétrica, maior
será o efeito acumulativo.
SOLUÇÃO IDEAL
Assim, uma maneira rápida e
fácil de eliminar o ruído
em sistemas de direção
hidráulica, bombas
hidrostáticas, saídas de bombas,
entradas e saídas de motores e
tomadas de força (PTO’s)

A vibração pode se propagar
pelo sistema hidráulico
por intermédio do fluido
ou das peças metálicas,
alcançando todas as partes do
equipamento. O ruído pode

é utilizar mangueiras
reforçadas com fibras
termoplásticas. Essas
mangueiras são construídas com
tubo interno que proporciona
maior compatibilidade química,
fibras de alta resistência e
revestimento de polímero. A
mangueira termoplástica de
fibra trançada atende aplicações
com pressões de 500 a 7.500 psi.
Graças à sua extensa variedade
de mangueiras termoplásticas
com elevada capacidade de
amortecimento, a linha de
produtos Parflex da Parker
tem ajudado diversas empresas
a reduzir o ruído abaixo dos
níveis audíveis de som.
Os modelos Parflex 515H,
510C, 540N, 520N e 53DM
são os mais recomendados
para a eliminação de ruídos e
atendem pressões de trabalho
entre 1.500 e 5.000 psi.

Mais informações, ligue
0800 727 5374 ou e-mail
falecom@parker.com
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Tripla eficiência
FOTOS: MICHAEL MARTINS

Com lojas em Ituiutaba, Uberaba e Rio Verde, Central aposta na pronta entrega e na excelência do serviço

Luiz Antonio, Cristiane e Alexandre na ParkerStore Uberaba
Ao completar o primeiro ano
de atividades de sua terceira
loja, o empresário Luiz
Antonio Siqueira relembra
os passos iniciais, a evolução
dos negócios e as razões que
garantiram a consolidação da
Central GM Equipamentos
Hidráulicos – distribuidor
autorizado Parker sediado no
pontal do Triângulo Mineiro,
com presença e atuação
também no estado de Goiás.
Desde a fundação, já se vão
20 anos de muito trabalho
concentrado no incremento
da produtividade de sua
clientela, em sua maior parte
formada por usinas do setor
sucroenergético. A empresa
começou com foco na revenda
das linhas Fluid Connectors,
Truck&Bus e Filtração,
sendo que mais tarde foram
agregadas as tecnologias
Hidráulica e de Automação
para usinas.

Essa estratégia de prestação
de serviços essenciais levou a
empresa a atravessar suas duas
primeiras décadas cumprindo
uma rotina bem-sucedida
de mudança, adaptação e
crescimento (veja quadro).
POTENCIAL PARA
ECONOMIZAR
Apostando no treinamento
da equipe e na formação
de estoques para oferecer
atendimento sempre rápido, a
Central GM vem conquistando
o mercado principalmente
pela excelência dos produtos e
soluções que entrega.
“Todos já sabem que os
produtos Parker nem precisam
ser testados, pois têm
qualidade superior”, enfatiza
Siqueira, lembrando que “há
muito espaço para aumentar
a rentabilidade das usinas
com as novas tecnologias que
permitem a redução de perdas

na gestão de equipamentos”,
pondera.
Entre os componentes
fornecidos, há diversos com
potencial para auxiliar as
empresas a se tornarem mais
eficientes, como, por exemplo,
as mangueiras e terminais, os
componentes, sistemas e filtros
hidráulicos. “Nosso cliente
alcança economia com os
produtos Parker porque eles
duram mais, evitam vazamento
de óleo e o desperdício de
materiais, além de minimizar
o tempo de máquina parada”,
ensina Siqueira.
LOGÍSTICA AFINADA
“Desde o início procuramos
concentrar nosso investimento
nos estoques, e essa foi uma
decisão acertada”, recorda o
diretor. Segundo ele, alguns
produtos podem levar algum
tempo para chegar, por isso é
fundamental estar preparado

Uma história de boas mudanças
Fundada em 1998 em Jundiaí
(SP) por Luiz Antonio Siqueira, a
Central acompanhou o crescimento do mercado sucroalcooleiro mudando-se para Sertãozinho
no ano de 2001. Foi então que
começou a parceria com a Parker.
Com o bom trabalho da equipe e a eficiência dos produtos
ofertados, em 2007 a empresa
decidiu expandir sua atuação
abrindo a primeira filial na cidade
de Quirinópolis (GO). O objetivo
era atender as usinas que se instalavam naquela região.

para atender em questão
de horas. A logística bem
controlada também ajuda:
a Central possui transporte
próprio, e assim agiliza coletas
e entregas de materiais.
Contando atualmente com
três unidades (Ituiutaba,

O ano de 2012 marca a mudança da sede, com a inauguração da loja de Ituiutaba (MG), no
Triângulo Mineiro, voltada ao estado de Minas Gerais. Simultaneamente nasce a Hydracon, prestadora de serviços de manutenção
em bombas e motores hidráulicos.
Para ampliar sua atuação, em
julho de 2016 a filial de Quirinópolis foi transferida para a cidade
de Rio Verde (GO). Finalmente,
em novembro do mesmo ano, foi
inaugurada a nova loja ParkerStore de Uberaba (MG).

Rio Verde e Uberaba), uma
equipe de 30 profissionais
qualificados e estoque com
6.000 itens, o distribuidor
coleciona casos de sucesso,
como a implantação do
Parker Tracking System (PTS),
sistema de cadastramento
de mangueiras para
acompanhamento e controle
da vida útil do produto. A
tecnologia é aplicada com o
suporte dos engenheiros da
Parker Wellington Silva e
Ildeumar de Carvalho. “Essa
parceria tem nos ajudado
bastante a desenvolver
soluções inovadoras e a
conquistar novos clientes”,
avalia Siqueira.
Acesse:
www.centralparkergm.com.br

Transporte

Caminhão inovador estreia como sucesso de vendas

Cargo 1723 8x2 Torqshift Kolector
A Ford Caminhões registrou
um expressivo resultado de
vendas durante a Fenatran,
salão de veículos comerciais
realizado em outubro em São
Paulo. A marca contabilizou
cerca de 800 caminhões
negociados nos cinco dias
do evento, principalmente
no segmento dos chamados
modelos vocacionais para
Preparado como coletor e
compactador de resíduos, o
Cargo 1723 8x2 Torqshift
Kolector foi o caminhão da Ford
mais vendido na feira, com mais
de 100 unidades. O modelo é
o primeiro do mercado nessa

transmissão automatizada, e
também o primeiro da marca
equipado com segundo eixo
direcional – recurso que
proporciona ao veículo melhor
dirigibilidade e aumento da
capacidade de carga.

Cilindro Parker
3A540
• Pressão de trabalho: 160 bar
• Curso: 280 mm
• Dimensão: 614 mm (fechado)
• Força de avanço: 40,25 KN
• Força de recuo: 30,60 KN.
• Fluido: Óleo mineral para
transmissão automática (ATF)

Cilindro hidráulico 3A540: para aplicação customizada
Customer Experience

Comunicação clara e parceria
fazem a diferença
Para otimizar o atendimento
ao cliente, a Parker
implementou o programa
High Performance Teams
(HPT). Acompanhe a
opinião de quem vem se
destacando nesse programa.

ARQUIVO PESSOAL

PATRÍCIA SANTOS Analista de Customer Care“A comunicação clara e o
bom relacionamento fazem a
diferença em nossos negócios.
Somos parceiros: juntos,
entendemos as urgências e

No desenvolvimento do novo
chassi Cargo 8x2, a Parker
foi escolhida para fornecer
um componente essencial, o
cilindro hidráulico 3A540,
que assiste o movimento do
segundo eixo direcional.
CILINDRO SOB MEDIDA
Esse componente foi projetado
de forma a dispensar o uso
de uma bomba hidráulica de
grande dimensão, que fosse
capaz de acionar ambos os
eixos direcionais. Assim, o
caminhão utiliza uma bomba
hidráulica convencional
que atende o primeiro
eixo, enquanto o segundo é
acionado pelo cilindro Parker.
Por ser destinado a caminhões
customizados, empregados em
aplicações consideradas mais
severas, o cilindro 3A540 foi
criado de forma a atender todas
as características e demandas
técnicas estabelecidas em
projeto. Em função do tipo de

Denis Sarmento, do engenheiro
de Testes Everton Cunha e
do engenheiro de Qualidade
Francioni Pinheiro.

basculantes de cabines para
a Ford Caminhões. A partir
de setembro de 2015, com
Status Q1 (reconhecimento
concedido pela Ford a seus
fornecedores que comprovam
padrão superior de qualidade),
as duas empresas passaram a
buscar mais intensamente novas
oportunidades de fornecimento.
O projeto do cilindro para o
Cargo 8x2 é resultado deste
trabalho conjunto.
"Os pontos fortes foram o
suporte técnico e as respostas
rápidas que prestamos em
todas as fases do projeto, que
seguiram um cronograma
rígido", destaca Alexandre
Lourenço, gerente de
Contas Mobil da Parker.
Ele destaca o empenho da
Divisão Hidráulica da Parker
na condução deste projeto,
principalmente por meio do
supervisor de Engenharia

Acesse:
www.fordcaminhoes.com.br
Saiba mais sobre cilindros:
0800 727 5374 ou e-mail
falecom@parker.com

foi necessário dotar o cilindro
com vedações especiais, que
foram desenvolvidas pela
Parker em sua Divisão EMG
(Engineered Materials Group).
"Este foi mais um
desenvolvimento da parceria
Ford com a Parker, onde não
nos limitamos a desenvolver
mais um produto, mas sim
trabalhamos em conjunto para
o atendimento aos requisitos
Ford de Engenharia, Qualidade,
Manufatura e Logística",
informa Wagner Amendola,
engenheiro da Qualidade de
Fornecedor da Ford.
STATUS Q1
Desde 2011 a Parker vem
fornecendo mangueiras

Um século de pioneirismo e inovação
Presente no Brasil desde
1919, a Ford Motor Company
conta com uma estrutura de
11.500 colaboradores e quatro
fábricas, além do Campo de Provas de Tatuí. Suas marcas automotivas incluem a Ford, a Ford
Caminhões e a Troller.
Em sua fábrica instalada
em São Bernardo do Campo,

tentamos nos antecipar às
suas necessidades.

por isso o tratamento e
o cuidado são especiais,
para que nossos clientes se
sintam como tal. Certo dia
recebemos um acréscimo
de pedido elevado, mas
como trabalhamos em
equipe mobilizamos vários
departamentos para realizar
essa entrega em prazo
recorde. O resultado foi a
satisfação do cliente, que
conseguiu abastecer sua rede
de distribuição sem impactos
ou transtornos”.
Tem uma sugestão para o
atendimento Parker? Envie para
falecom@parker.com

no ABC paulista, a Ford Cami
nhões produz uma gama completa de comerciais leves, médios
e pesados. Suas duas famílias de
produtos – a Série F, com cabine
convencional, e a linha Cargo,
com cabine avançada – somam
16 modelos com capacidade de
carga de 3,5 a 56 toneladas para
diversos tipos de aplicações.

Em destaque

Recado do distribuidor

vamos trilhando caminhos
de sucesso. Nossos clientes são
atendidos com prioridade,
com rápido retorno, não

Se bem trabalhados em
conjunto, qualidade,
atendimento e entrega

TRANSPORTE CONECTADO
Perto de completar 100 anos
de operação no País, a Ford
está celebrando os 60 anos
da produção do primeiro
caminhão nacional (o F-600,
de 1957). Na Fenatran, a
montadora também apresentou
o Cargo Connect 8x2, protótipo
equipado com avançadas
tecnologias semiautônomas
e de conectividade (foto
abaixo). No futuro, o veículo irá
ampliar a segurança veicular e
a produtividade no transporte
comercial.
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Segundo eixo direcional do novo Ford Cargo 8x2 é acionado por cilindro Parker

José Roberto Eziquiel e Carlo Espósito

“

As soluções da Parker
são reconhecidas por sua

cliente a qualidade que ele
busca e necessita.

transmite segurança por estar
empenhada em fazer o melhor,
sempre propondo tecnologias
novas, o que nos auxilia a
obter o melhor desempenho
dos equipamentos, ampliando
a produtividade do cliente.

Nossa parceria com a Parker é
muito produtiva, vestimos sua
camisa porque, sempre que
precisamos, a equipe de suporte
técnico nos atende com alta

às novas demandas do
mercado. Por sermos uma
distribuidora autorizada
Parker para as linhas
Pneumática, Fluid Connectors
e Hidráulica, em nossos
projetos de automação
conseguimos entregar ao

todas as áreas. Recomendamos
aos distribuidores Parker
que acreditem sempre nas
estratégias lançadas por
ela, porque serão sempre
vencedoras.

”

Carlo Espósito e José Roberto
Eziquiel, gerentes comerciais
da Ágile Automação – São
Bernardo do Campo (SP)

Projetado para ao mercado
global, o Parker Automation
Controller (PAC) é um
sistema de controle de linhas
de produção que proporciona
automação padronizada para
atender às aplicações mais
exigentes.
A solução combina controlador
lógico programável,
controlador de movimento
multi-eixos com CNC e
sistema supervisório integrados
em um só componente,
eliminando hardware
desnecessário e reduzindo o
tempo de programação. Além
de outras vantagens, o sistema
oferece comunicação máquinamáquina e programação no
padrão IEC 61131, PLCopen.
Para saber mais, acesse:
https://goo.gl/EsNaix

