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Onde
Duas unidades dos Supermercados Marcos, localizadas
nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
Fornecimento
Três grupos geradores modelo C350 D6, de 405kVA
(prime power) e 60Hz, equipados com motores
Cummins NTA855-G3 e o controle digital Cummins
PowerCommandTM PCC3100.
Aplicação
Os grupos geradores operam em regime prime
power (horário de ponta), garantindo a segurança e,
principalmente, a economia de energia elétrica no
horário de ponta.
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: DCCO – Distribuidora Cummins
Centro-Oeste - GO.

Supermercados Marcos, maior
rede da região de Goiânia,
descobre a economia e a segurança
dos Grupos Geradores Cummins.
Miguel Gonçalves Marques, nascido em 1969 na cidade de
Imporá–GO e de origem bastante humilde, resolveu abrir uma
frutaria de 10m² na cidade de Goiânia, naquele mesmo Estado.
Um ano depois, Miguel amplia seus negócios e cria uma
mercearia que passa a se chamar Marcos, em homenagem
a seu ﬁlho recém-nascido. Em1975 a loja é transferida para
um espaço maior, no mesmo bairro. Assim, de mercearia se
transformou em um supermercado com 320m², 20 funcionários
e 04 caixas. Hoje, a matriz possui 140 funcionários e 2.000m²
de área para vendas, além de outras ﬁliais espalhadas pela
cidade e região: no Setor Marista, zona nobre de Goiânia, existe
uma loja de 2.800m² e 160 funcionários e, no Setor Rodoviário,
outra unidade com amplo estacionamento e modernas
instalações. No ano 2000, em Serrinha, foi inaugurada a mais
soﬁsticada loja da rede, conhecida pela arquitetura e estética
de padrões internacionais.
De simples frutaria, a marca Marcos passou a ser
considerada a maior rede de supermercados de Goiânia
e referência de auto-serviço em Goiás. Empregando
atualmente 500 pessoas, a empresa tem agilidade em sua
estrutura funcional e possui a meta de inaugurar duas novas
lojas a cada ano.

Sistema de energia

Economia

Mesmo em estágio de plena expansão e
prezando sempre pelas mais modernas
instalações, a rede Marcos nunca
esqueceu seu objetivo de oferecer os
preços mais competitivos do mercado
e a praticidade de atendimento que
seus consumidores merecem. Por
isso, as lojas de Aparecida de Goiânia
e Serrinha, na capital, contam com os
grupos geradores Cummins Power
Generation nos horários de maior
consumo de energia.

O horário de ponta, compreendido por
três horas consecutivas de segunda
a sexta-feira entre as 17h00 e 22h00
(estabelecido pela concessionária local),
é aquele no qual as concessionárias de
energia elétrica chegam quase ao limite
de sua capacidade de fornecimento.

A loja Marcos na cidade de Aparecida
de Goiânia possui instalado 01
grupo gerador Cummins Power
Generation modelo C350 D6,
com potência prime power de
405kVA e 60Hz, equipado com
o motor diesel Cummins NTA855G3 e o controle digital Cummins
PowerCommandTM PCC3100 que
permite o controle uniﬁcado de todas
as funções do grupo gerador. Já a
loja Marcos localizada em Serrinha
adquiriu 02 sistemas de geração
com as mesmas características
descritas anteriormente,
mas neste caso os grupos
geradores operam em paralelo.
A transferência é realizada
pelo painel DMC1000 e
em ambas as lojas os
grupos geradores estão
abrigados em salas
especialmente
projetadas com
proteção
acústica.

Por isso, o valor da tarifa pode
aumentar em até três vezes em relação
ao custo padrão. Com os Grupos
Geradores Cummins funcionando
nesta faixa horária, o custo em energia
elétrica dos Supermercados Marcos
pode ser reduzido em até 30%. Graças a
essa economia, os seus consumidores
terão a ampliação de sua rede
favorita e a manutenção dos
preços sempre acessíveis.

Fachada de uma das lojas da
rede: cuidados especiais em
todos os detalhes.

Acima, o Grupo Gerador Cummins C350
D6, modelo fornecido aos Supermercados
Marcos, já devidamente instalado.

Exemplo de
sucesso.
Supermercados Marcos. Um
exemplo de perseverança, vitória e
respeito ao consumidor, mostrando
que crescer e prosperar é sempre
possível. Agora, a conﬁança e a
experiência da Cummins Power
Generation vão fazer parte desta
história, trazendo toda a tecnologia
e economia que seus Grupos
Geradores podem oferecer.

Entre agora
mesmo em nosso
site, clique no
link “Economize
Já” e veriﬁque
a viabilidade do
uso dos Grupos
Geradores
Cummins em seu
estabelecimento.

Os Supermercados
Marcos ganharam
com a energia da
Cummins Power
Generation. Ganhe
você também!
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