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Com a Cummins, supermercado
Japão não precisa ir ao outro
lado do mundo para garantir
energia confiável.

Onde

Osasco está inserida na região metropolitana da
capital paulista, possuindo importante atividade
econômica nos setores industrial, comercial e de
serviços. Dados do IBGE afirmam que o município
se mantém em posição de destaque no cenário
nacional e estadual com relação ao PIB.

Supermercado Japão, localizado na cidade
de Osasco – SP.

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
modelo C350 D6, de 450 kVA (Standby) e 405
kVA (Prime Power), equipado com a Chave de
Transferência GTEC de 1250A e carenagem
silenciosa de 85dB(A).

Aplicação

O Grupo Gerador opera em modo
Standby / Emergência.

Distribuidor

Projeto, instalação e suporte técnico realizados
pelo Distribuidor local: Cummins Vendas
e Serviços.

A quinta maior cidade do estado de São Paulo
se destaca também com o alto índice de
crescimento. Atualmente, vive um dos melhores
momentos da sua história. O município carrega
uma economia dinâmica, sustentável e com
forte progresso social. Esse desenvolvimento
foi promovido por indústrias, empresas do
comércio varejista, atacadista e prestadores de
serviço, que atraíram para a cidade federações,
associações e outros importantes órgãos de
apoio e representação da atividade produtiva.
Caracterizada como um importante polo
comercial, Osasco é a cidade que mais atrai
investimentos no estado. Neste contexto,
está localizado o Supermercado Japão que,
percebendo importantes necessidades de energia,
contou com as completas soluções da Cummins
Power Generation.

Na primeira imagem, vista do Grupo Gerador instalado e em funcionamento, garantindo uma energia mais confiável e, na segunda, motor
Cummins modelo NTA855-G3

Infraestrutura completa.

Segurança para qualquer situação.

O supermercado Japão foi inaugurado no ano de
1979, no município de Osasco. A infraestrutura
completa garante aos clientes produto de qualidade
e excelência em atendimento. A busca por novas
tecnologias resultou em um portal na internet, no qual
a pessoa pode conferir informações sobre a loja, bem
como a sua localização. A estrutura do supermercado
abrange padaria, horti-fruti, 14 frentes de caixa,
estacionamento coberto, entrega vip, vaga para
deficientes e açougue.

Para evitar situações constrangedoras, como
falta de energia para receber o pagamento com
cartão, riscos de segurança ou perda de produtos,
o supermercado Japão contou com o apoio do
Distribuidor local, a Cummins Vendas e Serviços. O
fornecimento envolveu 1 Grupo Gerador Cummins
Power Generation modelo C350 D6, de 450 kVA
(Standby) e 405 kVA (Prime Power), equipado com
motor Cummins NTA855-G3 para trabalhar em modo
Standby / Emergência.
Os Grupos Geradores foram equipados com a Chave
de Transferência GTEC de 1250A e carenagem
silenciosa de 85dB(A).

Em 2006, foi inaugurada a unidade de Barueri, com
padaria, peixaria, rotisseria, horti-fruti, 25 frentes
de caixa, estacionamento coberto, vagas para
deficientes, caixas eletrônicos, entrega vip e serviços
agregados de estética, lan house e ponto para
recarga de benefícios. Com tamanha estrutura, o
supermercado Japão encontrou a necessidade de
uma energia segura e confiável, a fim de manter o
funcionamento no caso de falhas na rede.

Em funcionamento, os Grupos Geradores já garantem
resultados positivos ao cliente, que agora conta
com uma energia segura para casos de falhas no
sistema ou quedas de energia. Tudo isso, devido à
competência técnica da equipe da Cummins Vendas
e Serviços.

Satisfação Garantida.
O supermercado Japão já percebe resultados positivos com a instalação dos equipamentos.
Agora, conta com uma energia segura e confiável para casos de emergência. O cliente afirmou
que já visa a aquisição de outro equipamento, para a unidade de Barueri.
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