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Soluções em energia Cummins
mantêm a produtividade de
grande indústria do setor de
laticínios no sul.

Onde

O Rio Grande do Sul é um estado brasileiro
que apresenta forte desenvolvimento no
segmento agropecuário. Um dos fatores que
contribuem para essa alta produtividade são
os solos férteis e as chuvas regulares durante
o ano. O surgimento de novas tecnologias
voltadas ao campo também fizeram com que
a região ganhasse destaque na produção,
abastecendo o mercado interno e externo.

Lativale – Laticínios Vale do Taquari, localizada
na cidade de Estrela – RS.

Fornecimento

2 Grupos Geradores Cummins Power
Generation modelo C400 D6, de 500
KVA (Standby) / 456 kVA (Prime Power),
equipados com os Controles Digitais
Cummins PowerCommand™ PCC3100 e o
painel DMC1000.

Aplicação

Os Grupos Geradores operam em modo
Standby (Emergência) e Prime Power (Horário
de Ponta).

Distribuidor

Projeto, instalação e suporte técnico
realizados pelo distribuidor local:
Motormarc-RS – Distribuidora Meridional
de Motores Cummins.

Mais uma prova dessa ascensão foi a
instalação da Lativale no sul do país,
responsável por gerar crescimento no setor de
laticínios. Reconhecida por oferecer produtos
e serviços de qualidade, a empresa chegou
ao sucesso com a comercialização de leite em
pó. O projeto, além de suprir a necessidade
da empresa, atende a um velho anseio da
comunidade da cidade de Estrela: ter uma
indústria de porte em um setor que mais
cresce na atualidade, o agronegócio, gerando
empregos e colocando a cidade em destaque
no cenário do mercado lácteo nacional e
internacional.

Acima, os 2 Grupos Geradores modelo C400 D6, que garantem redução nos gastos com energia durante o horário de ponta e energia contínua em
caso de emergências. Sistema é controlado pelos paineis DMC1000 (à direita).

Energia presente no
desenvolvimento.
A presença da Lativale no Rio Grande do Sul
proporciona crescimento à região. A empresa
se encontra em constante ascensão, graças à
demanda expansiva do setor. Para garantir esse
desenvolvimento, foi necessário planejar uma boa
estrutura para as instalações, que necessitam grande
quantidade de energia. Como contar com uma
energia de qualidade, capaz de suprir a falta no caso
de falha no fornecimento por parte da concessionária
e, ainda, encontrar uma solução para as altas tarifas
cobradas durante o horário de ponta, onde a energia
é mais cara para empresas?
A resposta para estas questões, a Lativale
encontrou nas soluções completas de energia
Cummins Power Generation.

Confiança que garante resultados.
Buscando garantir um fornecimento de energia

sem falhas indesejadas, bem como reduzir até 30%
no gasto com energia elétrica, a Lativale adquiriu,
através da Distribuidora local, a Motormarc-RS –
Distribuidora Meridional de Motores Cummins, 2
Grupos Geradores modelo C400 D6 de 60Hz, com
potência de 500kVA (Standby) e 456 kVA(Prime
Power). Ambos são equipados com motor Cummins
NTA855-G5, movido a Diesel. Os modelos possuem
Controladores Digitais Cummins PowerCommand
PCC3100, além do painel de paralelismo e
transferência DMC1000.
A equipe Cummins Power Generation acompanhou
o projeto desde sua concepção, dando suporte aos
empreendedores. Após a instalação dos Grupos
Geradores, a Lativale pôde comprovar o perfeito
funcionamento e as vantagens da competência
técnica Cummins, mantendo sua produtividade em
constante crescimento. Isso garante à empresa
a possibilidade de contribuir ainda mais com a
expansão do setor agropecuário, além de obter
maior destaque no cenário do mercado lácteo
nacional e internacional.

Energia que mostra qualidade.
A energia Cummins mostra, mais uma vez, ser a melhor solução para eventuais falhas de energia e
economia nas altas tarifas. A Lativale pode ficar mais tranquila, pois tem a confiança de que seu serviço
não será interrompido, o que contribui para o crescimento constante de sua rentabilidade.
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