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Onde
Cuiabá Lar Shopping / Todimo Home Center,
localizados na cidade de Cuiabá-MT.
Fornecimento
02 Grupos Geradores modelo T400-D6-4 de 456 kVA
cada (prime power), 60Hz, equipados com o motor
Cummins NTA855-G5.
Aplicação
Os Grupos Geradores operam em regime prime power
(horário de ponta), com sistema de transferência aberta.
Distribuidor
Fornecimento e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: CDME – Cummins Distribuidora
de Motores e Equipamentos-MT.

Em Mato Grosso, Grupo
Todimo busca economia e
encontra na Cummins a sua
melhor alternativa.
Fundado em 1983 no interior do estado do Mato Grosso,
o Grupo Todimo é formado pela Todimo Materiais para
Construção, Todimo Transportes e Construtora Itapuã.
Desde sua fundação, esteve sempre em busca das melhores
oportunidades de negócios e crescimento, permanentemente
aliados ao atendimento e superação das expectativas de seus
clientes. Com esse perfil, a Todimo revolucionou o padrão de
qualidade da construção civil local ao trazer para o estado do
Mato Grosso o que há de melhor em material de construção
e serviços, colaborando para diminuir a distância entre essa
região e os grandes centros do país.
Sempre acreditando no potencial de crescimento e de
desenvolvimento do estado do Mato Grosso, em 2005 a
Todimo lançou um empreendimento grandioso e único em
todo estado - o Cuiabá Lar Shopping – primeiro centro de
compras especializado em construção, decoração, móveis e
artigos para o lar da região.
Em localização privilegiada na capital, o Cuiabá Lar Shopping
foi inaugurado em outubro de 2005, oferecendo segurança,
conforto e variedade, com amplo estacionamento e mais de
40 lojas de decoração e serviços.

Todimo Home Center.
A maior loja do Cuiabá Lar Shopping
é a Todimo Home Center que chegou
para somar-se às outras oito lojas do
grupo. Trata-se também da maior loja
do Grupo Todimo e primeiro home
center de Mato Grosso. Possui um
mix de material básico, construção
e acabamento característico das
lojas Todimo, e também artigos para
decoração, utilidades, jardinagem
e lazer. São mais de 35 mil itens à
disposição dos consumidores.

Grupos Geradores
garantem economia.
Devido à dimensão de todo esse
complexo envolvendo o Cuiabá Lar
Shopping e o Todimo Home Center, o
Grupo Todimo, mantendo uma visão
inovadora e voltada para o futuro,
optou por um sistema fornecedor de
energia em que pudesse sempre confiar
e, ainda, economizar no horário de
ponta. O horário de ponta é o período
onde a tarifa de energia elétrica é mais

cara, sendo compreendido por 3 horas
consecutivas de segunda a sexta-feira
entre 17h00 e 22h00, estabelecido por
cada concessionária local (em geral,
entre 17h30 e 20h30).
Dessa forma, foram fornecidos 02
Grupos Geradores Cummins Power
Generation modelo T400-D6-4 de 456
kVA cada e 60Hz, equipados com o
motor Cummins NTA855-G5. Ambos
estão operando em regime prime power
(horário de ponta), com sistema de
transferência aberta e foram instalados
em salas diferentes: uma para o
Shopping e outra para o Home Center,
ambas com construção apropriada e kits
de atenuação de ruídos para 85 db.
O projeto de instalação ficou a cargo
da própria Todimo, porém obteve
profundo acompanhamento do
distribuidor Cummins local, sempre
orientando no processo de instalação
dos Grupos Geradores visando o seu
melhor desempenho.

Acima, um dos modelos T400-D6-4, já em
fase final de instalação.

Especialista em
economia.
Por se tratar de dois grandes
empreendimentos no mesmo
local, houve a necessidade do
fornecimento de 02 Grupos
Geradores para atuarem no
horário de ponta e em horários
diferentes. A Todimo optou
pelo pronto atendimento dos
profissionais especializados e
pela confiabilidade do nome
Cummins. Utilizando os Grupos
Geradores Cummins Power
Generation no horário de ponta,
as empresas podem ter uma
economia de até 30% no custo
da tarifa de energia elétrica.

A Todimo ganhou
com a energia da
Cummins Power
Generation. Ganhe
você também!
Faça agora mesmo o seu estudo de
viabilidade: acesse o site da Cummins
Power Generation, clique no link
“Economize Já” e veja como economizar
até 30% em sua tarifa de energia elétrica.
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