Standby
Case de sucesso
Informativo Cummins Power Generation
ano 5 | número 71

Com a energia Cummins,
a Fogo de Chão garante
churrasco sempre ao ponto!

Onde

Atualmente, o Brasil é um dos campeões
mundiais na produção de carne, com um
rebanho composto por, aproximadamente,
165 milhões de cabeças de gado. O consumo
desse alimento pelos brasileiros está entre as
dez maiores do mundo, com 34,5 quilos per
capita por ano. Tais dados comprovam que esse
mercado representa um excelente negócio.

Churrascaria Fogo de Chão, localizada na
cidade de São Paulo – SP.

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
modelo C300 D6 de 60Hz e 375kVA (Standby),
equipado com a Chave de Transferência da
série GTEC, de 1250A.

Aplicação

O Grupo Gerador foi fornecido para uso em
modo Standby / Emergência.

Distribuidor

Projeto e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: Cummins Vendas e
Serviços - SP.

Originário do Rio Grande do Sul, o churrasco
adquiriu peculiaridades de acordo com a
região em que é preparado, ganhando,
ao longo do tempo, apreciadores em todo
o país e fama internacional. Em geral, as
churrascarias modernas trabalham com,
pelo menos, dez variedades de carnes, além
dos acompanhamentos. Hoje, encontramos
excelentes unidades em qualquer parte do
Brasil, uma vez que o churrasco se tornou
uma grande paixão do brasileiro.
É dentro desse contexto que uma das mais
conhecidas churrascarias de São Paulo e dos
EUA, a Fogo de Chão, conta com as soluções
de energia Cummins Power Generation para
manter o seu constante crescimento no
mercado de carnes do Brasil.

Na primeira imagem, o Grupo Gerador Cummins C300 D6 instalado e na sequência, churrascaria com funcionamento garantido com a nossa energia.

Clientes tranquilos, sucesso
garantido.

Energia que fornece qualidade
e excelência.

Conhecida como um lugar ideal para os
apreciadores de carne, a Fogo de Chão possui um
ambiente agradável e aconchegante, com destaque
para a excelência gastronômica. A churrascaria
conta com a seleção das melhores carnes, em
16 diferentes cortes, acompanhada pelos mais
prestigiados vinhos do mundo.

Devido à necessidade de disponibilizar uma
estrutura secundária de fornecimento de energia
capaz de abastecer toda a loja, - câmaras frias,
equipamentos de ar condicionado e iluminação – a
Fogo de Chão adquiriu um Grupo Gerador Cummins
Power Generation modelo C300 D6 de 60Hz, com
potência de 375kVA, equipado com motor Cummins
QSL9-G5, para trabalhar em modo Standby /
Emergência, garantindo energia em eventuais casos
de falhas no fornecimento. O projeto ainda conta com
a nossa Chave de Transferência Automática GTEC
de 1250A, equipamento que permite a transferência
de carga automática para o Grupo Gerador em caso
de falha no fornecimento de energia da rede elétrica.
Esse sistema proporciona a confiança e integração
que só a Cummins Power Generation pode oferecer.

A primeira unidade, fundada em 1979, trouxe
para os dias de hoje o compromisso de manter
viva a tradição do churrasco gaúcho pelo mundo,
contando com 6 unidades no Brasil e 16 nos
Estados Unidos. Considerada por muitos a melhor
churrascaria de São Paulo, a Fogo de Chão decidiu
manter esse reconhecimento e se destacar ainda
mais, disponibilizando total tranquilidade aos seus
clientes. Foi por isso que a unidade localizada
no bairro de Indianópolis contou com o apoio da
Distribuidora local, a Cummins Vendas e Serviços
para fornecer uma fonte alternativa de energia em
casos de emergência.

A mais nova aquisição da Fogo de Chão já está
em funcionamento, assegurando a qualidade dos
produtos e bem estar dos clientes. Isso tudo devido
à competência técnica da equipe da Cummins
Vendas e Serviços, que atuou com total excelência
no fornecimento dos Grupos Geradores Cummins.

Resultados vistos na prática.
Agora, a Fogo de Chão disponibiliza muito mais tranquilidade em seu estabelecimento. Após a
instalação dos Grupos Geradores Cummins, a churrascaria aumentou ainda mais a confiança de seus
clientes em questão de conforto, bem estar e segurança. Além disso, passou a dispor de uma fonte de
energia eficiente para situações de emergência, garantindo um desenvolvimento harmonioso de todas
as atividades entre colaboradores, gestores e fornecedores.
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