Cumminsativa
Prime Power | Horário de Ponta
Informativo Cummins Power Generation
ano 5 | número 57

Energia Cummins Power
Generation ajuda rede de
supermercados a economizar
e continuar sua expansão.

Onde

Fazer as compras do dia-a-dia nem sempre
foi tão rápido e prático como é hoje.
Antigamente, o conceito de supermercado
não existia e o consumo era feito em
pequenos comércios, onde o atendimento
era limitado, fazendo com que a eficiência
do negócio ficasse bastante reduzida.

Supermercado Cidade Canção,
localizado em Maringá-PR

Fornecimento
1 Grupo Gerador Cummins Power
Generation modelo C400 D6, de 456kVA
(Prime Power) e 60Hz, com sistema de
transferência em rampa e kit de atenuação
de ruído de 85dB a 1m

Aplicação
Os Grupos Geradores foram fornecidos
para uso em modo Prime Power
(Horário de Ponta)

Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico
realizados pelo distribuidor local:
DMMC-PR - Distribuidora Meridional
de Motores Cummins

No Brasil, foi a partir da década de 50 que se
iniciou o sistema de supermercados. O conceito
já era bastante conhecido ao redor do mundo
e a sua implantação no país demonstrou que
tal princípio era muito mais eficaz do que seu
antecessor. Com a possibilidade de diversas
pessoas realizarem suas compras, a ideia se
popularizou e, atualmente, é premissa básica
na cadeia de consumo nacional.
Embora exista um número muito grande de
redes de supermercados no país, são poucas as
que conseguiram atingir a importante marca de
30 anos de sucesso constante. Buscando isso,
todos os dias, está a Rede Cidade Canção, uma
das maiores do estado do Paraná.

A loja ainda possui diversas ações de merchandising
em sua extensão, como displays infravermelhos
demonstrando diversos produtos e televisores
anunciando promoções especiais, fazendo-as ganhar
uma posição de destaque entre os consumidores.

Grupo Gerador instalado em sala
apropriada, com kit de atenuação de ruído.

Para um grande supermercado,
uma grande solução.
A primeira loja da rede foi inaugurada em 1977, na
cidade de Maringá-PR. Inicialmente com 200 m²,
essa loja foi o ponto de partida para a rede que,
desde então, vem em uma crescente caminhada.
Após tantos anos de trabalho e dedicação contínua,
o Cidade Canção já possui 12 lojas localizadas no
norte do Paraná, sendo 7 delas somente na cidade
de Maringá e as demais instaladas nos municípios
de Apucarana, Cornélio Procópio, Mandaguari,
Marialva e Sarandi.
Desde o início, o atendimento é o aspecto
primordial dos supermercados Cidade Canção.
Além disso, possuem uma ótima infraestrutura,
tendo equipado-se com o que há de mais
avançado em tecnologia. Recentemente, a rede
cresceu ainda mais, inaugurando mais uma loja em
Maringá-PR. A nova unidade conta com 2.000 m²
de área de atendimento, amplo estacionamento
coberto, restaurante com vista panorâmica, além
de oferecer uma extensa variedade de produtos
nacionais e importados, sem nunca deixar de lado
a qualidade de ponta, que forma a marca Cidade
Canção de excelência.

É claro que um complexo como esse requer uma
alta demanda de energia elétrica, fazendo com que
as tarifas sejam muito altas, devido ao custo elevado
durante o Horário de Ponta. Pensando nisso, a rede
de supermercados Cidade Canção percebeu que
precisava de uma solução econômica e recorreu ao
Plano B Cummins para reduzir os gastos e continuar
com a eficácia de sempre.

Satisfação e confiança:
compromisso Cummins.
Para economizar nas tarifas de energia e reduzir
em até 30% as despesas com a concessionária, a
rede Cidade Canção adquiriu, através da DMMCPR - Distribuidora Meridional de Motores Cummins,
distribuidor local, 1 Grupo Gerador modelo C400
D6 de 60 Hz, com potência de 456kVA, equipado
com o motor Cummins NTA855-G5, para trabalhar
em modo Prime Power (Horário de Ponta). O Grupo
Gerador possui sistema de transferência em rampa e
encontra-se instalado em uma sala apropriada, com o
kit para atenuação de ruído de 85dB a 1m.
Após a instalação, o supermercado Cidade
Canção mostrou-se extremamente satisfeito com a
confiança e competência técnica da Cummins Power
Generation, revelando, com sua experiência anterior
em outras marcas, que o Grupo Gerador fornecido
está acima da média do mercado no aspecto de
performance e manutenção.
Com todos os benefícios oferecidos à loja de
Maringá, a rede recorreu novamente às soluções
Cummins. Desta vez, para o fornecimento de
um Grupo Gerador modelo C300 D6, de 385kVA
(Standby), 347kVA (Prime Power) à sua mais nova
unidade, na cidade de Marialva-PR.

As melhores soluções em energia.
Com mais este fornecimento, a Cummins Power Generation prova que é a melhor alternativa do mercado
quando o assunto é energia. Com uma equipe eficaz, equipamentos de qualidade e a satisfação total de seus
clientes, a empresa mostra porque é líder em preferência. Agora, o Supermercado Cidade Canção pode
economizar até 30% nas tarifas de energia e investir tranquilamente para continuar a expansão da sua rede.
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