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Parker Training
Nossa missão é divulgar a marca e a qualidade dos produtos Parker, contribuindo para o crescimento da educação.

Há mais de 40 anos
projetando o futuro
Há mais de 40 anos treinando profissionais em
empresas, escolas técnicas e universidades, a Parker
Training oferece treinamento técnico especializado,
desenvolvendo material didático diversificado e bem
elaborado, com o intuito de facilitar a compreensão
e exercer um papel importante na capacitação dos
profissionais de ontem, hoje e amanhã.
Com instrutores altamente qualificados, esse projeto
é pioneiro na área de treinamento em automação
industrial no Brasil e colaborou para a formação de
mais de 40 mil pessoas, em aproximadamente 4 mil
empresas, através de cursos e materiais reconhecidos
pelo conteúdo técnico e a qualidade de ensino.
Para alcançar tais números e continuar a atender seus
clientes de forma cada vez melhor, com uma parceria
cada vez mais forte, os profissionais da Parker Training
se dedicam a apresentar sempre novos conceitos em
cursos e materiais didáticos.

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Jacareí, SP - Brasil

Estratégia
Nossos módulos didáticos são montados com os
melhores produtos industriais. Assim, o treinando
passa por experiências práticas em condições reais
de funcionamento e trabalho, tornando-se apto a
apresentar soluções rápidas para as necessidades
encontradas no dia a dia.
Desta forma, a Parker Training consolidou-se como
a melhor fornecedora de laboratórios didáticos no
mercado nacional, com o melhor custo x benefício e
durabilidade.
Tudo isso é resultado da responsabilidade e
comprometimento que a Parker Hannifin possui com o
desenvolvimento de seus produtos, possibilitando que
o aluno se depare com a mais atualizada tecnologia
existente no mercado industrial.
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Tecnologia pneumática e hidráulica ao seu alcance

Mercados

Produtos

A Parker Training atende instituições de ensino
em todo o Brasil, como escolas técnicas
federais e estaduais, escolas profissionalizantes,
universidades federais, estaduais e privadas,
laboratórios de escolas da rede Senai e setores
de treinamento dentro de indústrias.

• Bancadas de treinamento de pneumática e
eletropneumática;
• Bancadas de treinamento de hidráulica e
eletrohidráulica;
• Kit's didáticos de eletromecânica;
• Manipulador eletropneumático de 3 eixos;
• Módulo de controlador lógico programável (CLP);
• Maleta de componentes pneumáticos e
hidráulicos, em corte com cores técnicas;
• Apostilas didáticas;
• Maleta com sensores para diagnósticos em
sistemas pneumáticos e hidráulicos;
• Maleta com símbolos magnéticos de pneumática,
hidráulica e elétrica.

Serviços
• Curso de Pneumática Industrial;
• Curso de Técnicas de Comando Pneumático;
• Curso de Eletropneumática;
• Curso de Hidráulica Industrial;
• Curso de Eletrohidráulica.
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Materiais didáticos

Materiais didáticos de apoio
Destinado a instrutores e alunos, visando aprimorar o aprendizado nas áreas de
Pneumática e Hidráulica.

Apostilas didáticas

Controlador lógico programável

•
•
•
•

• Incluso software e cabo de programação
e cabo de alimentação;
• Tensão de entrada 110/220 VCa;
• 16 entradas digitais 24 VCC;
• 14 saídas a relé 2a.

Tecnologia Pneumática Industrial;
Tecnologia Eletropneumática;
Tecnologia Hidráulica Industrial;
Tecnologia Eletrohidráulica.

Maletas

Consulte-nos. Possuímos outras conﬁgurações.

Hidráulica proporcional

Maletas compostas por:
• Componentes pneumáticos ou hidráulicos em
corte com cores técnicas;
• Kit portátil digital de diagnóstico de pressão,
vazão e temperatura (SensoControl);
• Kit portátil digital de monitoramento de pressão
SensoControl;
• Maleta com símbolos magnéticos de pneumática,
hidráulica e elétrica.

Parker Hanniﬁn Ind. Com. Ltda.
Jacareí, SP - Brasil

• Válvula proporcional direcional 4/3 vias CF;
• Válvula proporcional limitadora de pressão;
• Cilindro hidráulico com kit de sensoriamento.
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Tecnologia pneumática
Banco de ensaios para treinamento de pneumática / eletropneumática
Esta unidade foi projetada com o intuito de permitir a simulação do mais
simples circuito pneumático até as mais complexas sequências do tipo
cascata e passo a passo (depende da conﬁguração de módulos adquiridos),
além de possibilitar uma gama de exercícios com os componentes elétricos,
normalmente utilizados em conjunto com a pneumática.
Oferece várias opções de módulos como válvulas, cilindros, botões,
controladores, sensores, etc.
Gabinete
• Construído em perﬁl de alumínio com tampo vertical (possibilitando 02 grupos
de alunos por bancada);
• 02 gaveteiros ﬁxos na bancada de treinamento para acondicionar os módulos didáticos;
• Possui 04 rodízios giratórios, sendo 02 com travas e 04 pés para ﬁxação (regulagem
de altura para nivelamento da bancada didática);
• Fácil possibilidade de intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e elétricos;
• Dimensões: comprimento: 1270 mm / largura: 760 mm / altura: 1900 mm;
• Inclui:
- 10 conexões tipo TEE;
- 05 plugs plásticos;
- 50 metros de tubo extraflexível de 4 mm;
- 01 cortador de tubos.

Módulos didáticos pneumáticos

• 1 FRL (ﬁltro, regulador com
manômetro e lubriﬁcador);
• 1 bloco distribuidor com
válvula para abertura e
fechamento com 8 saídas
com engate rápido valvulado;
• 1 cilindro de simples ação
ø 25 mm e curso de 76 mm;
• 2 cilindros de dupla ação
com êmbolo magnético
ø 25 mm e curso de 125 mm;
• 2 válvulas direcionais 3/2 vias
nF botão/mola;
• 1 válvula direcional 3/2 vias
nF alavanca/mola;
• 1 válvula direcional 3/2 vias
nF botão/trava;
• 4 válvulas direcionais 3/2 vias
nF rolete/mola;
• 2 válvulas direcionais 3/2 vias
nF gatilho/mola;
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• 1 válvula direcional 3/2 vias
nF simples piloto;
• 1 válvula direcional 3/2 vias
nF temporizadora (0 a 30s);
• 1 válvula direcional 3/2 vias
nF duplo piloto;
• 1 válvula direcional 5/2 vias
alavanca/mola;
• 1 válvula direcional 5/2 vias
alavanca/trava;
• 2 válvulas direcionais 5/2 vias
simples piloto;
• 4 válvulas direcionais 5/2 vias
duplo piloto;
• 4 válvulas de controle de ﬂuxo
unidirecional;
• 2 elementos “OU”;
• 2 elementos “E”;
• 1 válvula de escape rápido;
• 2 captadores de queda de
pressão pneumático;
• 1 indicador óptico pneumático.
A conﬁguração acima pode ser alterada
de acordo com a necessidade do cliente.

Módulos didáticos eletropneumáticos

• 1 fonte 24 VCC/5a com
proteção, 110/220 VCa
automática;
• 1 distribuidor elétrico com
8 saídas, 8 indicadores
luminosos e 1 sinal sonoro;
• 1 jogo de cabos elétricos
com pinos tipo banana de
4 mm, sendo:
- 20 cabos de 500 mm na
cor azul;
- 10 cabos de 1000 mm na
cor azul;
- 20 cabos de 500 mm na
cor vermelha;
- 10 cabos de 1000 mm na
cor vermelha.
• 2 válvulas direcionais 5/2 vias
simples solenóide;
• 2 válvulas direcionais 5/2 vias
duplo solenóide;

• 1 válvula direcional 3/2 vias nF
simples solenóide;
• 3 contatores com 3 contatos
na e 1 contato nF;
• 2 contatores com 2 contatos
na e 2 contatos nF;
• 1 relé com retardo na
energização;
• 2 botões de comando pulsador
na cor verde;
• 1 botão de comando pulsador
na cor vermelha;
• 1 botão de comando com trava;
• 1 botão de emergência com
trava;
• 4 microrruptores ﬁm de curso,
acionamento por rolete;
• 2 microrruptores ﬁm de curso,
acionamento por rolete
escamoteável (gatilho);
• 1 sensor de proximidade
capacitivo;
• 1 sensor de proximidade
indutivo;
• 1 sensor de proximidade óptico;
• 4 sensores de proximidade
magnéticos;
• 2 captadores de queda de
pressão elétricos.
A conﬁguração acima pode ser alterada
de acordo com a necessidade do cliente.

Parker Hanniﬁn Ind. Com. Ltda.
Jacareí, SP - Brasil
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Tecnologia pneumática

Tecnologia pneumática
Banco de ensaios manipulador eletropneumático de 3 eixos
Este manipulador é constituído por um sistema de três eixos cartesianos,
realizando movimentos por meio de atuadores pneumáticos com sistema
de guias lineares.
O sistema está montado através de interfaces mecânicas sobre um
tampo em perfil de alumínio anodizado, possibilitando a montagem de
módulos de comando.
Os atuadores possuem sensores magnéticos com terminal
tipo pino banana de 4 mm, o que torna possível a
comunicação com eletroválvulas, controladores
programáveis e módulos elétricos.

Especiﬁcação
Mesa com tampo em perﬁl de alumínio anodizado,
apoiado em 4 sapatas antivibrantes, com regulagem
de altura para nivelamento.
Dimensões:
• Comprimento: 800 mm;
• Largura: 600 mm;
• altura: 900 mm.
Conjunto de preparação de ar comprimido
• Filtro de ar comprimido;
• Regulador de pressão com manômetro;
• Lubriﬁcador de ar comprimido.
Ilha de válvulas
• Composta por 04 válvulas direcionais de 5/2 vias, acionamento por simples
solenóide 24 VCC, com cabo elétrico com terminal tipo pino banana de 4 mm.
Eixo X
• Cilindro pneumático sem haste com amortecimento, ø 32 mm e curso de 250 mm com controle
de velocidade, equipado com sensores magnéticos de proximidade para detecção de fins de curso.
Eixo Y
• Cilindro pneumático ISO, ø 32 mm e curso de 160 mm com guia linear, amortecimento e controle
de velocidade, equipado com sensores magnéticos de proximidade para detecção de fins de curso.
Eixo Z
• Cilindro pneumático mini ISO, ø 20 mm e curso de 100 mm com guia linear, amortecimento,
controle de velocidade, equipado com gerador de vácuo e ventosa para transferência de peças e
sensores magnéticos de proximidade para detecção de fins de curso.
Para comando do manipulador, consulte a Parker Training.

Parker Hanniﬁn Ind. Com. Ltda.
Jacareí, SP - Brasil
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Tecnologia hidráulica
Banco de ensaios para treinamento de teste e manutenção de bombas
Bancada construída em perfil de alumínio, contendo um conjunto de bombas hidráulicas para levantamento de
variáveis, diagnóstico de falhas e manutenção de defeitos.
Possibilita montagens e desmontagens rápidas dos diferentes tipos de bombas que acompanham a bancada.
A bancada é composta pelos seguintes
componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bomba de engrenagem;
1 bomba de pistões de deslocamento ﬁxo;
1 bomba de palhetas de deslocamento ﬁxo;
1 bomba de palhetas de deslocamento variável;
1 bomba centrífuga;
1 distribuidor com engates rápidos macho
antivazamento;
1 reservatório de 120 litros com indicador de
nível e temperatura;
1 Painel elétrico conforme nBR 5410 / nR-12;
1 morsa ﬁxada na parte superior da bancada;
1 suporte para mangueiras;
Válvula de esfera e válvula reguladora de vazão
na linha de sucção da bomba de engrenagem
para demonstração de cavitação e aeração.

Módulos didáticos hidráulicos

• 1 jogo de mangueiras com engates rápidos antivazamento sendo:
- 10 mangueiras de 600 mm;
- 06 mangueiras de 1000 mm;
- 04 mangueiras de 1200 mm.
• 1 válvula limitadora de pressão;
• 1 motor hidráulico bidirecional;
• 1 válvula direcional 4/3 Centro Tandem, alavanca/detente
(CETOP 3 Tn6);
• 1 válvula de sequência com retenção integrada;
• 1 válvula redutora de pressão com retenção integrada;
• 1 rotâmetro de 2 a 19 lpm;
• 1 válvula de retenção simples;
• 1 cilindro dupla ação Ø 38 mm e curso de 200 mm;
• 1 manômetro com escala de 0-100 bar.
A conﬁguração acima pode ser alterada de acordo com a necessidade do cliente.
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Tecnologia hidráulica
Banco de ensaios para treinamento de hidráulica / eletrohidráulica
Esta unidade foi projetada para oferecer excelente aprendizado dos princípios de hidráulica industrial.
Apresenta uma unidade hidráulica completa e possui tampo vertical em perfil de alumínio para
montagem prática de circuitos didáticos. Oferece várias opções de módulos como válvulas,
cilindros, controladores, botões, sensores, etc.
Gabinete
• Estrutura em perﬁl de alumínio, apoiado em 04 rodízios giratórios reforçados, sendo
02 com travas e 04 pés para ﬁxação (regulagem de altura para nivelamento da
bancada didática) e inclui bandeja coletora de óleo residual;
• 01 gaveteiro com 03 gavetas para alojamento dos componentes didáticos;
• Fácil possibilidade de intercambiabilidade entre os componentes hidráulicos e elétricos;
• Dimensões: comprimento: 1500 mm / largura: 760 mm / altura: 1900 mm;
• Grupo de acionamento hidráulico composto por:
- Bomba dupla de engrenagem com vazões de 6 e 10 lpm;
- A montagem do conjunto motor e bomba é realizada com acoplamento flexível
e flange normalizada (SAE);
- Reservatório de 50 litros com indicador de nível e temperatura;
- Válvula de esfera na sucção da bomba para demonstração de cavitação;
- Válvula reguladora de vazão para demonstração de aeração;
- Filtros de retorno e de ar;
- Indicador de vácuo na entrada da bomba;
- 02 válvulas limitadoras de pressão pré-operada com manômetro com
escala de 0-100 bar;
- 02 blocos distribuidores hidráulicos (pressão / tanque / dreno), sendo:
- 04 conexões para pressão;
- 04 conexões para tanque;
- 01 conexão para dreno;
- 01 conexão para ventagem.
- 01 suporte para mangueiras;
- 01 Painel elétrico conforme NBR 5410 / NR-12.

Módulos didáticos hidráulicos

•

•
•
•
•
•
•

• 1 válvula redutora de pressão
com retenção integrada;
• 1 válvula limitadora de pressão
com ventagem;
• 1 válvula de retenção pilotada;
• 2 válvulas reguladoras de vazão
com retenção integrada;
• 1 válvula reguladora de vazão
com compensação de pressão;
• 1 cilindro dupla ação Ø 38 mm
e curso de 200 mm;
1 jogo de mangueiras com
engates rápidos antivazamento, • 1 cilindro dupla ação Ø 38 mm
e curso de 300 mm;
sendo:
• 1 motor hidráulico bidirecional;
- 10 mangueiras de 600 mm;
• 1 acumulador hidráulico com
- 06 mangueiras de 1000 mm;
bloco de segurança.
- 04 mangueiras de 1200 mm.
1 rotâmetro de 2 a 19 lpm;
A conﬁguração acima pode ser alterada
1 válvula direcional 4/2 vias,
de acordo com a necessidade do cliente.
alavanca/mola CETOP 3 Tn6;
1 válvula direcional 4/3 vias,
Centro Tandem com alavanca
detente CETOP 3 Tn6;
1 válvula direcional 2/2 vias na
(função desaceleradora);
1 manômetro com glicerina
com escala de 0-100 bar;
2 válvulas de sequência
com retenção integrada;

Parker Hanniﬁn Ind. Com. Ltda.
Jacareí, SP - Brasil

Módulos didáticos eletrohidráulicos

• 1 fonte 24 VCC/10a com
proteção, 110/220 VCa
automática;
• 1 distribuidor elétrico com
8 saídas, 8 indicadores
luminosos e 1 sinal sonoro;
• 1 jogo de cabos elétricos
com pinos tipo banana de
4 mm, sendo:
- 20 cabos de 500 mm na
cor azul;
- 10 cabos de 1000 mm na
cor azul;
- 20 cabos de 500 mm na
cor vermelha;
- 10 cabos de 1000 mm na
cor vermelha.
• 2 botões de comando
pulsador na cor verde;

• 1 botão de comando pulsador
na cor vermelha;
• 1 botão de comando com trava;
• 1 botão de emergência com trava;
• 2 válvulas direcionais 4/2 vias,
simples solenóide CETOP 3 Tn6;
• 2 válvulas direcionais 4/2 vias,
duplo solenóide CETOP 3 Tn6;
• 1 válvula direcional 4/3 vias,
Centro Aberto Negativo, centrado
por molas, acionado por duplo
solenóide CETOP 3 Tn6;
• 4 microrruptores ﬁm de curso,
acionamento por rolete;
• 3 contatores com 3 contatos
na e 1 contato nF;
• 2 contatores com 2 contatos
na e 2 contatos nF;
• 1 relé com retardo na energização;
• 1 sensor de proximidade
capacitivo;
• 1 sensor de proximidade indutivo;
• 1 sensor de proximidade óptico.
A conﬁguração acima pode ser alterada
de acordo com a necessidade do cliente.
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Tecnologia eletromecânica

Kit OEM750X

Kit de Potência

Ideal para demonstrar conceitos de controle de movimento
utilizando sistemas em Malha aberta com precisão de até 50.800
passos por revolução.

Ideal para demonstrar o conceito de drives de potência. Oferece
solução compacta e econômica, podendo trabalhar em modo
torque, velocidade ou pulso/direção.

Drive/Controlador para motor de passo

Motor de Passo e Servomotor

Necessita do kit ACR9000.

Kit Compax3

Kit Compax3

Ideal para demonstrar conceitos em Malha Fechada de controle de
movimento inteligente com avançadas ferramentas como Following,
Came Eletrônico e funções integradas de CLP.

Ideal para demonstrar conceitos em Malha Fechada de controle de
movimento inteligente com avançadas ferramentas como Following,
Came Eletrônico, funções integradas de CLP e interface com o
operador.

Kit ACR9000

Kit PowerPLmC

Ideal para oferecer excelente aprendizado aos princípios de
programação, conectividade e controle de entradas e saídas, para
sistemas que possuam arquiteturas multieixo utilizando motores de
passo e/ou servomotores.

Solução completa na tecnologia do movimento com monitoramento
de I/O’s via Canopen (CLP Parker), Rede Industrial e Drive’s
Inteligentes. Ideal para demonstrar conceitos em Malha Fechada
de controle de movimento inteligente com avançadas ferramentas
como Following, Came Eletrônico e funções integradas de CLP e
principalmente conectividade.

Drive/Controlador para Servomotor

Controlador multieixo

Necessita do kit de potência.
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Drive/Controlador com IHM para Servomotor
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Cursos
A Parker Training oferece cursos destinados a engenheiros, técnicos, pessoal de projetos e de manutenção,
estudantes das áreas técnicas e de engenharia.
Para atender a cada programação de cursos são montados painéis de simulação para a execução de aulas práticas,
de forma didática, com equipamentos de alta tecnologia.
Consulte-nos e obtenha mais informações: Tel.: 12 3954-5144 / E-mail: training.brazil@parker.com
Curso de Pneumática Industrial - 24 horas

Curso de Técnicas de Comando Pneumático - 24 horas

Curso de Eletropneumática - 24 horas

Curso de Hidráulica Industrial - 24 horas

Parker Hanniﬁn Ind. Com. Ltda.
Jacareí, SP - Brasil
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Objetivo:
Fornecer aos participantes, conhecimentos dos componentes elétricos,
eletrohidráulicos, sua simbologia e funcionamento, habilitando-os para a
compreensão e o projeto de circuitos eletrohidráulicos.
Pré-requisitos:
Curso de Hidráulica Industrial.
Programa:
• Conceitos básicos de eletricidade;
• Conceitos básicos de hidráulica;
• Componentes elétricos e eletrohidráulicos: botoeiras, solenóides, relés,
contatores, eletroválvulas, pressostatos, temporizadores, contadores de
impulso, ﬁns-de-curso, sensores, sinalizadores, etc;
• Circuitos eletrohidráulicos básicos;
• Resolução de circuitos sequenciais eletrohidráulicos: método intuitivo,
sequência mínima e máxima;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores eletrohidráulicos;
• Todos os componentes eletrohidráulicos são analisados quanto ao
funcionamento, simbologia, aplicações e dimensionamento.

R. Fran

Curso de Eletrohidráulica - 24 horas

Objetivo:
Fornecer aos participantes, conhecimentos dos componentes básicos da
hidráulica, sua simbologia e funcionamento, habilitando-os para projetos,
dimensionamento e execução de circuitos hidráulicos básicos.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de matemática, física e interpretação de desenho
técnico.
Programa:
• Princípios físicos;
• Fluidos hidráulicos;
• Filtros, unidades hidráulicas e bombas hidráulicas;
• Válvulas de controle direcional, de vazão, de pressão e de bloqueio;
• Cilindros e motores hidráulicos;
• acumuladores;
• Circuitos hidráulicos básicos;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores hidráulicos;
• Todos os componentes hidráulicos são analisados quanto ao funcionamento,
simbologia, aplicações e dimensionamento.

ro Co
laço Vi

Objetivo:
Fornecer aos participantes, conhecimentos dos componentes elétricos e
eletropneumáticos, sua simbologia e funcionamento, além das várias técnicas
de implementação de circuitos sequenciais eletropneumáticos, habilitando-os
para projetos.
Pré-requisitos:
Curso básico de Pneumática Industrial.
Programa:
• Conceitos básicos de eletricidade;
• Componentes elétricos e eletropneumáticos: botoeiras, solenóides, relés,
contatores, eletroválvulas, pressostatos, temporizadores, fins-de-curso,
sensores, detetores de queda de pressão, etc;
• Comparação de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos;
• Circuitos eletropneumáticos básicos;
• Resolução de circuitos sequenciais eletropneumáticos: método intuitivo,
sequência mínima e máxima e condições marginais;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores eletropneumáticos;
• Todos os componentes eletropneumáticos são analisados quanto ao
funcionamento, simbologia, aplicações e dimensionamento.

Objetivo:
Fornecer aos participantes, conhecimentos das várias técnicas de
implementação de circuitos sequenciais pneumáticos, habilitando-os para
projetos.
Pré-requisitos:
Curso básico de Pneumática Industrial.
Programa:
• Revisão de circuitos pneumáticos básicos;
• Lógica básica pneumática com circuitos;
• Determinação e representação de sequências de movimentos;
• Resolução de circuitos sequenciais pelo método intuitivo;
• Resolução de circuitos sequenciais pelo método cascata;
• Resolução de circuitos sequenciais pelo método passo a passo;
• Utilização de módulos sequenciais no método passo a passo;
• Condições marginais;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores pneumáticos;
• Todos os componentes pneumáticos são analisados quanto ao
funcionamento, simbologia, aplicações e dimensionamento.

R. Izido

Objetivo:
Fornecer aos participantes, conhecimentos dos componentes básicos da
pneumática, sua simbologia e funcionamento, habilitando-os para projetos,
dimensionamento e execução de circuitos pneumáticos sequenciais básicos.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de matemática, física e interpretação de desenho
técnico.
Programa:
• Princípios físicos, produção, preparação e distribuição do ar comprimido;
• Unidades de condicionamento de ar;
• Válvulas de controle direcional e auxiliares;
• Cilindros pneumáticos;
• Estudo de circuitos básicos e sequenciais no método intuitivo;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores pneumáticos;
• Todos os componentes pneumáticos são analisados quanto ao
funcionamento, simbologia, aplicações e dimensionamento.
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Escritórios Regionais
Belo Horizonte - MG

Rio de Janeiro - RJ

Campinas - SP

São Paulo - SP

Av. José Rocha Bomfim, 214
Edifício Frankfurt, Salas 127/128
Bairro Santa Genebra
13070-056 Campinas, SP
Tel.: 19 3235-3400
Fax: 19 3235-2969
campinas@parker.com

Av. Nilo Peçanha 50
6º andar - Sala 617
Centro
20020-906 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 21 2491-6868
Fax: 21 3153-7572
riodejaneiro@parker.com

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Rua Pernambuco 353
Conjunto 306/307
Funcionários
30130-150 Belo Horizonte, MG
Tel.: 31 3261-2566
Fax: 31 3261-4230
belohorizonte@parker.com

Rodovia Anhanguera km 25,3
Perus
05276-000 São Paulo, SP
Tel.: 11 3915-8625
Fax: 11 3915-8602
saopaulo@parker.com

Jacareí - SP

Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperança
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12 3954-5100
Fax: 12 3954-5262
valeparaiba@parker.com

Porto Alegre - RS

Av. Frederico Ritter 1100
Distrito Industrial
94930-000 Cachoeirinha, RS
Tel.: 51 3470-9144
Fax: 51 3470-9281
portoalegre@parker.com

Recife - PE

Rua Santa Edwirges 135
Bairro do Prado
50830-220 Recife, PE
Tel.: 81 2125-8000
Fax: 81 2125-8009
recife@parker.com

Parker Training

Tecnologia Pneumática e Hidráulica
ao seu Alcance
Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Parker Training
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperança
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12 3954-5100
Fax: 12 3954-5262
training.brazil@parker.com
www.parker.com.br
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