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Com energia Cummins
Power Generation as vendas
do Grupo Tecar não param

Onde

Com 15 unidades espalhadas em toda a região
centro-oeste, o Grupo Tecar é uma importante rede de
concessionárias automotivas, que representa algumas
das maiores montadoras presentes no Brasil, como
Fiat, Volkswagen, Renault e Honda.

Concessionárias do Grupo Tecar,
localizadas em Brasília e Candangolândia - DF

Fornecimento

2 Grupos Geradores Cummins Power
Generation C65 D6 de 81 kVA, 1 Grupo
Gerador C200 D6 de 260 kVA e 1 Grupo
Gerador C90 D6 de 116 kVA. Todos em
funcionamento stand by e 60Hz

Aplicação

Opera em caso de emergência (stand by),
com transferência aberta, garantindo que a
falta do fornecimento de energia não seja um
problema para o Grupo Tecar.

Distribuidor

Projeto, instalação e suporte técnico realizado
por: Distribuidora Cummins Centro Oeste DCCO

Em Brasília, o Grupo Tecar conta com unidades
que viabilizam boa parte do sucesso desse
empreendimento. As concessionárias da Tecar, além
de oferecerem um serviço de primeira qualidade,
segurança nas negociações, uma equipe preparada
e competente, também são equipadas com as mais
modernas ferramentas, proporcionando aos clientes
uma assistência sem precedentes.
Porém, todas essas vantagens que as concessionárias
oferecem estavam ameaçadas devido a área em que
estão instaladas sofrer com constantes quedas no
fornecimento por parte da concessionária de energia
local. Com o intuito de diminuir a perda de vendas e
combater essa dependência da empresa fornecedora
de energia, a Tecar encontrou na Cummins Power
Generation uma solução para acabar de uma vez por
todas com a falta de energia que suas unidades de
Brasília e Candangolândia sofriam.

Solução Cummins Power Generation chega em uma das
concessionárias do Grupo Tecar.

O distribuidor Cummins local, DCCO, deu total apoio
na implementação do equipamento

Energia realizando sonhos

transferência aberta. A instalação dos produtos Cummins
feita pela equipe da DCCO garantiu que a falta de
abastecimento de energia nunca mais seja um problema
para a Tecar. Agora suas vendas, serviços, revisões e
manutenções são feitas com total tranquilidade.

O sonho do carro próprio faz a cabeça de muitos
brasileiros. Fugir do transporte público, garantir mais
conforto, praticidade e agilidade na vida útil. Não
por acaso a venda de automóveis tem constantes
crescimentos no país. Com suas concessionárias
espalhadas pela região centro-oeste, o Grupo Tecar já
ajudou a realizar o sonho do carro zero quilômetro de
vários brasileiros.
Devido a área de Brasília sofrer com diversas oscilações
no abastecimento de energia, as unidades da Tecar,
constantemente, perdiam importantes vendas.
Com o intuito ficar livre de uma vez por todas deste
transtorno, a Cummins ofereceu a solução perfeita
para as concessionárias. Para o desenvolvimento deste
projeto, a DCCO - Distribuidora Cummins Centro Oeste,
representante Cummins local, forneceu todo o suporte e
competência técnica para que sua implementação fosse
um sucesso.
A solução encontrada foi o fornecimento de 4 Grupos
Geradores Cummins Power Generation modelos: 2
unidades C65 D6 de 81 kVA, equipados com motores
Cummins 4BT 3.9-G4, 1 unidade C200 D6 de 260 kVA,
equipado com motor Cummins 6CTAA8.3-G1 e 1 unidade
C90 D6 de 116 kVA, equipado com motor Cummins
4BTA 3.9-G4. Todos eles em funcionamento stand by,
movido a Diesel, 60 Hz de frequência com sistema de

Qualidade no serviço = Satisfação
garantida!
Os problemas com as falhas de abastecimento de energia
enfrentados pelas concessionárias do Grupo Tecar,
os levaram a buscar uma alternativa para enfrentar esta
necessidade e atender seus clientes com um maior
nível de excelência. Na Cummins Power Generation eles
encontraram um parceiro confiável para o fornecimento de
soluções confiáveis em energia. Os equipamentos já estão
em pleno funcionamento, garantindo um atendimento que
satisfaz os clientes da Tecar a qualquer hora.
Agora, os profissionais das unidade Tecar de Brasília
trabalham com total segurança. As vendas são realizadas
com sucesso e os pedidos de serviços e reformas são
atendidos dentro dos prazos.
A Cummins Power Generation e a Tecar selaram uma
parceria que está gerando grandes lucros. Uma valiosa
parceria que garante desenvolvimento e assegura total
abastecimento de energia para as concessionárias
continuarem realizando os sonhos dos brasilienses.

Uma parceria que está gerando lucros.
A perda de novas vendas e os atrasos em serviços que a falta de abastecimento de energia
causava levou o Grupo Tecar ao encontro da Cummins. A preocupação em oferecer um serviço
cada vez melhor e mais eficiente, gerou uma solução em energia, que garante atendimento sem
interrupção. A Cummins Power Generation tem grande satisfação poder ajudar um parceiro tão
importante, que vai continuar oferecendo aos brasilienses a chance de comprar seu carro próprio
através de uma empresa responsável.
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