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Quando o tema é Gastronomia,
a energia do Boi Preto é um
prato cheio.

Onde

“Terra de todos os santos, encantos e axés”, Salvador
já foi homenageada por muitos poemas e canções,
com versos e estrofes que exaltam sua beleza,
celebram a força da sua cultura e a tradição do povo
baiano. Primeira capital do Brasil, a cidade possui
umas das melhores infraestruturas de hospedagem,
e tem como marcas registradas sua alegria
e gastronomia.

Churrascaria Boi Preto, na cidade
de Salvador - BA

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
C250 D6 de 313KVA, 60Hz, movido a Diesel
e equipado com motor Cummins modelo
QSL9-G5.

Aplicação

Grupo Gerador para o horário de ponta
e emergência, atendendo 100% das cargas
da Churrascaria Boi Preto.

Distribuidor

Cummins Vendas e Serviços – BA

Inserida em um mosaico baiano, onde a cultura de
diversos povos se encontra, está a Churrascaria Boi
Preto. Localizada na Orla de Salvador, a churrascaria
tem como objetivo o alcance da perfeição em seu
atendimento. Considerado por muitos anos como o
restaurante que oferece a melhor carne da cidade,
seus clientes se deliciam com um sabor magnifico e
único da sua comida, tudo isso ainda é somado ao
excelente serviço que a casa oferece.
Fonte de diversos eventos corporativos e sociais,
como por exemplo, o Lançamento do Campeonato
Baiano, a churrascaria é recomendada por grandes
celebridades, e é ponto de referência para o melhor
que a vida social da capital baiana pode oferecer.

Painel de comando responsável pela transferência
entre concessionária de energia e Grupo Gerador.

A estrutura
Levando em conta a perfeição, a churrascaria Boi
Preto optou por dar mais conforto aos seus clientes,
acrescentando segurança e responsabilidade ao adquirir
um Grupo Gerador Cummins Power Generation
C250 D6 de 313KVA, 60Hz, movido a Diesel,
arrefecido a água e equipado com motor Cummins
modelo QSL9-G5.
Para a aplicação do produto, a Boi Preto decidiu que
além da sua utilização no regime de emergência, a
empresa também decidiu usá-lo no Horário de Ponta,
ou seja, a faixa de horário em que o consumo de
energia fica mais caro, o equipamento é acionado, essa
atitude é capaz de gerar uma economia de até 30%
nos gastos com energia da churrascaria. Uma solução
inteligente da Cummins Power Generation que garante
mais economia e que assegura a normalidade no
funcionamento da Boi Preto.
Graças ao empenho da equipe Boi Preto, aliado com
conhecimento técnico da Cummins Power Generation,
a falta de energia não será mais motivo de emergência
para a churrascaria, pois na carência do fornecimento
de energia da concessionária, o Grupo Gerador entra

Além de garantir que o funcionamento da churrascaria nunca seja
interrompido, o equipamento oferece uma economia de até 30%
nos horários de pico.

em ação, e mantém o pleno funcionamento
da Churrascaria.

Rentabilidade e Desenvolvimento
Quando se pensa em redução de custos, na maioria
das empresas, os custos fixos são o grande alvo, e a
energia é um deles.
Antes da aquisição do Grupo Gerador, a Cummins
Vendas e Serviço - BA, utilizou todo o seu conhecimento
técnico, para elaborar um completo estudo (estudo
horo- sazonal) sobre a viabilidade econômica do projeto
na churrascaria. Esse estudo além de comprovar a
viabilidade do projeto e encontrar a melhor solução,
pode dar total segurança à equipe do restaurante.
O desenvolvimento responsável do projeto estabeleceu
uma parceria entre as duas empresas. Passando
a usar um Grupo Gerador 3 (três) horas ao dia, de
segunda a sexta, exceto feriados nacionais, a Boi Preto
recuperou o investimento após apenas 24 meses da
implementação do equipamento e já começa a colher
lucros pela decisão de ter confiando na excelência do
trabalho desenvolvido pela Cummins Power Generation.

Satisfação garantida
A churrascaria Boi Preto está em pleno funcionamento, e recebe os lucros da instalação
do Grupo Gerador Cummins, que, após alguns meses da instalação do projeto, garante o
funcionamento pleno da churrascaria e ainda trouxe economia para a empresa. Hoje, a equipe do
restaurante pode trabalhar com total tranquilidade, sabendo que além do excelente atendimento,
podem oferecem um ambiente ainda mais confortável aos seus clientes.

Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:
c 2013 | Cummins Power Generation e Cummins
são marcas registradas da Cummins Inc.

Cummins Ativa é uma publicação mensal sob responsabilidade
do Departamento de Marketing da Cummins Power Generation.
Coordenação: Rafael D’Elia - rafael.delia@cummins.com
Editoração: New Mind - contato@newmind.com.br
Todas as edições estão disponíveis em nosso site.
BRCH-5771-PT

