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Onde
Giassi Supermercados, em Blumenau-SC.
Fornecimento
Uma usina diesel de 1.500kVA, composta por 03
Grupos Geradores Cummins modelo C400 D6, de
500kVA (standby).
Aplicação
O sistema de geração de energia foi fornecido para
operação em horário de ponta, além de garantir o
fornecimento em casos de emergência.
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pela
Motormac-SC.

Giassi Supermercados com
energia Cummins Power
Generation em seu maior
empreendimento.
O talento para gerenciar, economizar e crescer de Zefiro
Giassi não é de hoje: em 1951, quando era professor,
formou uma cooperativa com seus alunos para a compra
de materiais escolares a preços mais acessíveis. Mal sabia
ele que, dali em diante, sua vocação empreendedora o
faria abandonar a carreira acadêmica e transformar sua
vida. Fundada em 1960, ainda como um armazém de
secos e molhados, a Rede Giassi completa 48 anos, sendo
atualmente a segunda maior rede de supermercados de
Santa Catarina e uma das 20 maiores do Brasil. Além de
suas unidades espalhadas pelo estado, a rede ainda conta
com frigorífico próprio, setor de beneficiamento de cereais,
centro de distribuição de 14 mil metros quadrados e um
centro administrativo, todos localizados em Içará-SC.
A Giassi Supermercados é destaque no setor devido ao
bom atendimento, qualidade nos produtos, bons preços e
da proximidade cada vez maior com seu consumidor, onde

ele estiver, para tudo o que precisar.
E para reafirmar esta postura inaugurou,
sua maior e mais nova unidade com
a energia completa e integrada da
Cummins Power Generation.

Ampliação constante.
A nona loja do Sr. Zefiro impressiona
pelo tamanho e importância para
o consumo da região de BlumenauSC, a terceira maior cidade de
Santa Catarina, escolhida para
receber o empreendimento.
A nova sede é a maior área
construída pela rede, com 28,5
mil metros quadrados distribuídos
pelos seus quatro pavimentos.
Além da área de vendas, com 5,6
mil metros quadrados e 41 caixas,
o supermercado conta com duas
praças de alimentação, espaço
para eventos culturais, galeria com

diversas lojas de serviços e um amplo
estacionamento com capacidade
de 500 vagas. É claro que todo este
conforto tem um preço. E para fazer
dele um preço tão baixo, quanto o de
suas ofertas, a Giassi Supermercados
optou por contar com a solução
de energia mais econômica, segura
e confiável para atender às suas
necessidades.

sistema composto por 03 Grupos
Geradores Cummins modelo C400
D6, de 456kVA (prime power) e
60Hz, todos instalados em paralelo
e equipados com o motor Cummins
NTA855-G5, controle de paralelismo
DMC1000 e controle digital Cummins
PowerCommand™ PCC3100 com a
função de monitorar e supervisionar
todas as funções da usina.

Sem esquecer a economia.

Este é o segredo da loja Giassi de
Blumenau para reduzir custos sem
reduzir a qualidade de seus serviços:
todo o seu sistema opera em horário
de ponta, podendo obter até 30% de
economia em energia elétrica durante
a faixa de três horas consecutivas,
entre 17h e 22h (intervalo definido
pela concessionária local), na qual a
tarifa pode ser até três vezes maior.
Além disso, o sistema garante a
segurança dos consumidores da
loja em casos de emergência,
como falhas ou quedas de energia.

Podendo obter até
30% de economia
em energia elétrica
Através de fornecimento realizado pela
Motormac-SC, distribuidor Cummins
local, a loja de Blumenau adquiriu um

Imagens dos Grupos Geradores Cummins C400 D6 já instalados em sala apropriada.

A energia que move a Giassi.
Todo este desenvolvimento se deve à filosofia do fundador que, desde
o início, buscou a informação aliada ao encontro com profissionais
supermercadistas, com os quais troca experiências para impulsionar
idéias capazes de inovar as atividades em favor de seus clientes. E,
daqui em diante, a Cummins Power Generation se orgulha em fazer
parte desta história de transformações, mudanças e conquistas.
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Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:

Assim como o Giassi
Supermercados,
decida por soluções
completas de energia
com a Cummins Power
Generation.

