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PERFECT
SOLUTIONS BY
GERMAN
ENGINEERING

COMPETÊNCIA NOS CAMPOS DA
PNEUMÁTICA, HIDRÁULICA, SISTEMAS
DE VÁLVULAS, SENSORES E AUTOMAÇÃO.

FUNDADA EM 1974, A PETERS INDU PRODUKT É UM FABRICANTE RECONHECIDO E ESTABELECIDO
INTERNACIONALMENTE DE PRODUTOS PARA COMPONENTES HIDRÁULICOS, PNEUMÁTICOS, SENSORES E
AUTOMAÇÃO. O SEU CENTRO DE PRODUÇÃO É WESEL, BAIXO RENO, E WROCLAW, NA POLÓNIA.
A nossa rede de agentes e distribuidores permite comercializar os nossos produtos em todo o mundo. A nossa
gama de produtos, que inclui conectores para válvulas e
sensores, sensores de proximidade, cilindros, comutadores
de pressão, válvulas especiais, blocos de interferência e relés de acomplamento, está em constante evolução.

No entanto, nenhum pedido é semelhante ao outro. Um
produto não pode ser adequado a todas as aplicações, e
certamente nunca o será. Trabalhamos, portanto, para
lhe providencaiar a solução adequada para a sua tarefa
especíﬁca.
Adaptações especíﬁcas para cada cliente, desde a idéia inicial até ao produto acabado, são uma parte constante da
nossa atividade de produção.
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MELHORIA DA QUALIDADE COM
PROCEDIMENTOS DE TESTE INDIVIDUAIS:
DESEMPENHO DE ELITE É O NOSSO PADRÃO!
NÃO IMPORTA O TAMANHO DO SEU PROJETO NÓS CUMPRIMOS AS SUAS EXIGÊNCIAS.
A solução ideal não deve apenas atender às exigências
técnicas, mas deve também respeitar o orçamento proposto.
Às vezes, não é necessária a implementação de uma nova
adaptação - por vezes, bastante, e outras apenas uma ligeira modiﬁcação.
A nossa equipa de concepção inovador pondera cada tarefa
de várias perspectivas. Desta forma, podemos oferecer
várias alternativas para certas tarefas. Com os modernos
sistemas CAD, esta abordagem do seu produto está regulamentos presentes.

Produção de cabos
Independentemente de precisar de um conector da nossa
gama de produtos préfabricados ou de outros fabricantes,
incluindo cabos de dados ou conectores: com as nossas
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máquinas de corte e de entrançar cabos automáticas,
estações de crimpagem e instalações de trabalho modernas,
a nossa equipa fornece-lhe o conector adequado para as
suas necessidades!

Placas de circuito impresso
Componentes com cablagem, dispositivos de montagem
sobre superfície ou uma combinação de ambos: com as
nossas linhas SMT, soldagem por onda ou soldagem por
vaporização, disponibilizamos um fabrico ﬂexível para a
sua montagem electrónica especíﬁca.

Montagem de dispositivos
Ao instalar o seu produto em ambientes inóspitos, este
precisa de um revestimento, moldado por calor, resina ou
por soldagem ultrasónica, completamos o seu dispositivo,
pronto a instalar. As nossas ferramentas internas permitem
uma resposta rápida às suas necessidades.
Através das nossas ferramentas internas, podemos incorporar as suas necessidades de forma rápida e eﬁciente.

Equipamento de teste
Um controlo de qualidade exigente é um requisito básico,
mas disponiblizamos mais do que isto. Usando medições
individuais de ensaios de vibração ou climáticos até - 60º C,
asseguramos que o seu produto vai de encontro às necessidades da sua aplicação. Temos por objetivo assegurar as
necessidades e requisitos dos nossos clientes através da
disponibilização de produtos e serviços inovadores.
Ficaremos satisfeitos por ser o seu parceiro.

SOLUÇÕES
INOVADORAS E
PERSONALIZADAS
ATRAVÉS DA
EVOLUÇÃO
TÉCNICA.

www.peters-indu.de

NOSSOS
PRODUTOS

INNOV
ATIVE
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SIVE
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Base Connector

Connector DIN-EN

Valve Timer

Pressure Switch
Hydraulic

Pressure Switch
Pneumatic

Delphi Connector

Deutsch Connector

JPT Connector

ST3 Connector

Superseal
Connector

Connector M12

Connector M12

M12 Actuator-/
Sensor-Box

M8 Actuator-/
Sensor-Box

Connector M12
Field attachable
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PWM Energy
Saving Module

Safety Gas
Valve 1“

Safety Gas
Valve 2 1/2“

Energy
Saving Module

Peters Indu-Produkt GmbH
Mercatorstrasse 41
46485 Wesel
Alemanha
T +49 (0)281.9546 0
F +49 (0)281.9546 30
info@peters-indu.de
www.peters-indu.de

