engenharia e design

extensa cobertura

A IPD É UMA EMPRESA GLOBAL QUE PRODUZ
E DISTRIBUI COMPONENTES DE ALTA
QUALIDADE PARA EQUIPAMENTOS PESADOS
produção global

A IPD é Certificada ISO9001:2008
pela Lloyd's Register

Desde 1955, a IPD ajuda os proprietários de equipamentos a economizar dinheiro sem risco de perda de confiabilidade.
Continuamos acumulando mais de 55 anos de experiência em manufatura com produtos de alta qualidade, inovação em
engenharia e assistência e serviços de qualidade superior aos nossos clientes.
IPD QUALIDADE
1. Muitas das ofertas mais recentes de produtos da IPD, tais como os pistões de aço de
peça única e coroas de pistões de aço articulados de duas peças, são fabricados em
nossa sede em Torrance, Califórnia.
2. A IPD tem o equipamento e a experiência para assegurar que os produtos atendam
aos níveis mais elevados de especificação e metalurgia que normalmente não são
encontrados no mercado pós-venda.
3. As camisas de cilindro endurecidas por indução proporcionam maior durabilidade do
motor.
4. Todos os pistões de alumínio da IPD passam por teste ultrassônico para garantir a
adesão adequada dos anéis, sendo crítico nos pistões atuais com anel em posição
elevada.
5. As juntas da IPD são fabricadas com materiais de primeira qualidade, sendo muitos de
produção própria.
IPD INOVAÇÃO
1. Muitos produtos da IPD são protegidos por patentes da IPD já concedidas ou em
concessão.
2. Os exclusivos Rolamentos de haste de conexão com ranhuras da IPD podem reduzir a
cavitação e estender a vida útil dos rolamentos.
3. As exclusivas Camisas do tipo vedação para fendas da IPD ajudam a reduzir o
movimento das camisas dos cilindros e a falha do anel de vedação.
4. A IPD oferece opções: conjuntos de juntas múltiplas ou as
inovadoras IPDStyle 1-2-3™ com tudo o que você precisa,
consolidadas em um único número de peça em uma caixa!
5. A IPD desenvolveu os primeiros pistões de três anéis com
inserções duplas de níquel resistente, bem como os
pistões de quatro anéis para resolver problemas em
campo relatados pelos clientes (tais como batidas
excessivas em determinadas exigências de motor).
6. A IPD foi uma das primeiras empresas a oferecer Camisas
de cilindro endurecidas por indução.
IPD SERVIÇO
1. A IPD possui e opera 6 Centros de distribuição internacional, incluindo uma equipe com alguns dos Representantes de atendimento
ao cliente com maior conhecimento e experiência em nossa indústria.
2. A IPD oferece a IPDNet™ aos seus distribuidores, um banco de dados protegido por senha que é um catálogo eletrônico avançado e
um sistema de comércio eletrônico.
3. Uma linha de produtos orientada pela qualidade com mais de 8.000 itens, incluindo as peças mais atualizadas no pós-venda.
IPD APOIO
1. Os Gerentes regionais da IPD contam com décadas de experiência.
2. A IPD leva a sério as garantias, e irá lidar com os problemas de forma rápida e eficiente. O Sistema on-line de pedidos de garantias
da IPD está disponível para todos os clientes da IPD.
3. O Grupo de suporte técnico da IPD está disponível para responder às perguntas por telefone, fax ou on-line.
4. A IPD considera o Desenvolvimento de produtos uma competência fundamental e uma questão essencial no apoio aos esforços de
nossos Distribuidores em reduzir os custos globais de operação dos proprietários de equipamentos.
5. As embalagens de alta qualidade garantem que nosso produto chegue com segurança e promove nossa missão de qualidade.

23231 Normandie Ave., Torrance, California 90501 USA (Headquarters)
Phone:
+1 (310) 602-5399 Sales
Fax:
+1 (310) 530-2708
Email:
sales@ipdparts.com
Website: www.ipdparts.com
All manufacturers’ names, numbers, symbols and descriptions are for reference only. It is not implied that any part is the product of the
manufacturer. Caterpillar ® and Cat ® are registered trademarks of Caterpillar Inc. Detroit Diesel® is a registered trademark of Detroit Diesel
Corporation. Cummins® is a registered trademark of Cummins Engine Company.
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