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Nosso Recado
Nesta edição:

A Filtros INPECA tem certeza de que uma comunicação eficiente com
seus clientes é fundamental para crescer no mercado de filtros com credibilidade
e excelência.

Nosso Recado e os
Investimentos
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Tubos HELIX
Filtros do Ar Pesado
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Certificação SGS
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O IN—Inpeca News, que circulará de três em três meses, é uma das ferramentas a serem utilizadas a partir de agora para estreitar esse contato com o
nossos clientes. O objetivo é trazer um resumo das atividades da empresa, além
de registros que mostrem quanto prezamos pela qualidade dos produtos e serviços
prestados.
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Sugestões serão sempre bem vindas afinal, quanto melhor o relacionamento, maiores serão os benefícios para todos os envolvidos no negócio.

Catálogo Eletrônico
Novos Produtos,
Novas Embalagens
Linha Ecológica
Cabine de Pintura
Lançamentos
Localização

Boa Leitura!!
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Equipe Filtros INPECA

Filtros INPECA investe mais de R$ 5 milhões em seu
parque industrial.
Cada vez mais preocupada com a evolução do mercado de filtros e sistemas de filtração, para as linhas leve e pesada, a FILTROS INPECA investe forte na obtenção de novas tecnologias e equipamentos.
Após visitas a feiras do seguimento, nacionais e internacionais tais como (AUTOMEC – Brasil, FILTECH
Alemanha e FILTRATION Estados Unidos), incrementou seu parque industrial e duplicou sua capacidade
produtiva.
São equipamentos e máquinas modernas, trazendo para o mercado brasileiro o que há de mais sofisticado em
tecnologia de filtração, conferindo aos
produtos INPECA qualidade e confiabilidade similares aos produtos originais.
Desta forma, a INPECA assume uma
posição de destaque entre as principais fabricantes de filtros e elementos
filtrantes do Brasil.
Nas próximas páginas teremos informações mais detalhadas de todos esses investimentos.

Foto 01–
Linhas de
montagem
- Filtros
INPECA
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Tubos HELIX— Filtros do Ar da Linha Pesada
A FILTROS INPECA buscando continuamente o aprimoramento de seu processo
produtivo, lança seus novos elementos filtrantes do Ar, para linha Pesada, com a tecnologia
HELIX de fabricação de tubos espiralados .
O novo elemento é concebido por tubos internos e externos em que o uso da matéria prima
é otimizado por meio de um processo que é
capaz de alongar a chapa de metal e ao mesmo
tempo efetuar o cravamento das partes em
forma de espiral.
Por esse processo, existe um ganho muito acentuado da resistência mecânica da peça, se
comparado com os filtros que não possuem
esta tecnologia, além de diminuir o impacto
ambiental uma vez que não existe a formação
de resíduos de chapas.
A partir do mês de Setembro 2011 nosso clientes já poderão conferir essa novidade.

Fotos 02/03– Filtros montados com a nova tecnologia de tubos

A FILTROS INPECA é CERTIFICADA ISO9001-2008.
A excelência no atendimento é
uma das grandes prioridades da FILTROS
INPECA que, no mês passado, conseguiu a
re-certificação do seus sistema de qualidade. Já são mais de 10 anos com o certificado ISO9001, o que confere aos produtos e
processos INPECA os mais altos níveis de
qualidade.
Para o próximo ano, os planos estão focados para a certificação ISO14000 e
OHSAS18001 que estão ligadas ao meio
ambiente, à saúde ocupacional dos colaborados e aos resultados da organização.

Foto 04–
SYSTEMA
CERTIFICATION
(SGS).
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Lançamentos de novos produtos+Novo Catálogo Eletrônico+Novas Embalagens
A FILTROS INPECA tem o compromisso de se manter atualizada frente
aos desafios do mercado de filtros e elementos filtrantes, por isso, tem uma das
linhas mais completas do mercado e seu
portfólio aumenta a cada dia.
A FILTROS INPECA foi a pioneira no
lançamento do Filtro do Ar do Fiat Uno
modelo novo no mercado de reposição.
A divulgação destes novos produtos para o
mercado é realizada através dos boletins
técnicos, que são excelentes ferramentas
de trabalhos pois auxiliam na formação do
pacote de filtros para a aplicação, uma vez
que mostra todos os tipos de filtros utilizados nos veículos.

Pioneirismo da
INPECA no
lançamento do
filtro do AR
para o FIAT
UNO NOVO
para o
mercado de
reposição.

Fotos –05 Imagem ilustrativa da linha completa de produtos INPECA

Outra excelente ferramenta é o novo catálogo eletrônico. Atualizado e com nova
diagramação, já está disponível para toda
a cadeia de distribuição INPECA.
Em breve também estará disponível em
nosso site, www.inpeca.com.br, para
downloads.

Fotos 07– Boletins de Lançamento Filtro do Ar FIAT Uno + Filtro do Ar Hyuni30

Fotos 06– Novas Embalagens

As novas embalagens da INPECA também são mais resistentes, dão maior destaque aos produtos e possuem informações mais
detalhadas sobre as aplicações.

Nova linha de filtros Ecológicos.
A FILTROS INPECA tem
como compromisso desenvolver
filtros e sistemas de filtração de
forma sustentável, ajudando o consumidor em sua utilização cotidiana e buscando reduzir o impacto
socioambiental no mercado em que
atua. Isso somente e possível com
o desenvolvimento empresarial
voltado às praticas sustentáveis na
construção dos produtos e processos.

Acompanhando uma tendência
forte de mercado em lançar produtos tidos como ecológicos a
FILTROS INPECA desenvolveu
uma linha de produção voltada
para esse tipo de produto.
Neste processo, o filtro é
fabricado com plástico reciclado e
papel filtrante especial que após
sua utilização poderá ser incinerado, protegendo o meio ambiente.

Fotos 08– Imagem dos filtros linha ecológico
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Cabine de Pintura Filtros Lubrificantes: Produtividade e Qualidade.
A Nova cabine de pintura da FILTROS INPECA é espetacular. Em operação desde 2010, aumentou a capacidade
produtiva em mais de 50%, com otimização do uso de tinta a
pó. Outro ponto a ser destacado é a qualidade e durabilidade
da camada de tinta, que através de um novo processo de fosfatização da caneca, garante melhor ancoragem e resistência
mecânica, permitindo superar as mais severas condições de
uso.

Fosfatização é o preparo da superfície para receber
e reter a tinta ou outro revestimento, aumentando a resistência contra corrosão.
A fosfatização ainda é o processo mais aceito como base para pintura a pó, desenvolvido para aço e aço galvanizado.

Fotos 09– Imagem cabine pintura automática

Lançamentos consagradas em 2010 / 2011

Contatos e Localização

