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Onde
Loja Ragazzo, localizada em Cotia-SP
Fornecimento
01 Grupo Gerador Cummins Power Generation
modelo C90 D6, de 116kVA (Standby) / 106kVA (Prime
Power), equipado com o Controle Digital Cummins
PowerCommand™ PCC1301.
Aplicação
O Grupo Gerador foi fornecido para ser utilizado em
modo Prime Power (Horário de Ponta), trabalhando
também como fonte de energia em caso de emergência.

Franquia de rede de fast
food italiano economiza com
Grupos Geradores Cummins.
O setor de redes de fast food sempre foi muito concorrido.
A ideia de se ter uma refeição em poucos minutos atrai
um número muito grande de consumidores, que buscam
praticidade, mas sem perder a qualidade. Porém, na
maioria das vezes, os pratos servidos são sempre os
mesmos. Foi pensando nisso que Alberto Saraiva,
empresário e proprietário do Grupo Alsaraiva, decidiu
fundar o Ragazzo, rede fast food de comida italiana.
Com a abertura da primeira loja em 1991, na cidade de São
Caetano do Sul-SP, o Ragazzo se tornou um dos pioneiros
em oferecer fast food de comida italiana. A rede, que herdou
ideias e conceitos do Habib’s, famosa rede árabe também
pertencente ao Grupo Alsaraiva, tem como premissa
oferecer refeições e produtos de qualidade pelo menor preço
possível, sempre com rapidez e atenção. Com quase 20
anos de existência, conta com 15 lojas espalhadas pelos
estados de São Paulo e Santa Catarina, e possui planos
para atuar em todo o território nacional.

Qualidade que faz a diferença.
Segundo os planos do Grupo, todas as
lojas da franquia devem ter, no mínimo,
400 m² de área total e comportar
250 pessoas sentadas. Também é
necessário possuir um drive-thru e
um sistema de entrega com limite de
tempo para chegar à residência do
cliente. Além disso, o Ragazzo possui
uma cozinha central moderna, operada
pelos melhores profissionais ligados à
alimentação. Suas linhas de produção
reúnem o que há de mais atual em
equipamentos. Isso tudo é exigido para
que o cliente fique satisfeito com os
serviços, garantindo o sucesso da rede.
Porém, um sistema complexo como
esse necessita de muita energia para
funcionar em perfeita harmonia e
agradar a todos os clientes. Por isso,
a unidade do Ragazzo em Cotia-SP,
optou pela confiança das soluções em
energia Cummins Power Generation.
Sua necessidade era reduzir os gastos
com a tarifa. Nossa solução resolveu

seu problema e ainda garantiu energia
em todos os momentos.

Energia eficiente para crescer.
A instalação, que opera no horário de
ponta buscando reduzir em até 30%
os gastos com a tarifa de energia,
também funciona no modo Standby /
Emergência para garantir a operação
da loja sob qualquer situação. Para
tornar isto possível, o Ragazzo adquiriu,
01 Grupo Gerador modelo C90 D6,
diesel e carenado, de 60Hz, com
potência de 116kVA (Standby) e 106kVA
(Prime Power), equipado com o motor
Cummins 4BTA3.9-G4, o Controle
Digital Power Command™ PCC1301 e
a Chave de Transferência modelo GTEC
de 800A, responsável pela transferência
automática entre rede e Grupo Gerador.
Silenciado, o equipamento possui kit de
atenuação de ruído para 85dB a 1,5m.
Desta forma, quando o Grupo Gerador
entra em operação, o nível de ruído não
incomoda os funcionários da loja e os

clientes em suas refeições.
Após a instalação, os benefícios foram
observados na conta de energia e na
tranquilidade de se possuir um “plano
B” para manter em funcionamento a
loja em caso de falha no fornecimento
por parte da concessionária. Esse é
um dos diferenciais do Ragazzo para
manter a alta qualidade no atendimento
e nos produtos oferecidos, transmitindo
conforto e segurança para seus
clientes. Tudo isso a um preço justo e
acessível aos consumidores.

Nas imagens, destaque para o Grupo Gerador modelo C90 D6,
carenado, o que garante uma operação confiável e silenciosa.

A partir de uma
necessidade, dois benefícios.
Contando com a energia da Cummins Power Generation, o Ragazzo
garante o funcionamento e o faturamento da loja sob qualquer situação
e ainda economiza até 30% nos gastos com a tarifa de energia durante o
Horário de Ponta. Assim, os clientes ficam tranquilos e a loja fica segura
de qualquer tipo de imprevisto no fornecimento de energia. É a Cummins
mostrando que é possível economizar e ter confiança para crescer.
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Assim como o Ragazzo,
decida por soluções
completas de energia
com a Cummins Power
Generation.

