
O Grupo Motormac, com 45 anos de experiência em soluções 

diversas de Energia e Movimento, lança a sua linha de produtos 

com energia solar: a Motormac SOLAR. 

A Motormac Solar fornece e instala equipamentos que atendem 

aos mais exigentes padrões de qualidade internacionais. Nossos 

módulos fotovoltaicos e inversores apresentam as melhores 

características em termos de qualidade e eficiência energética.

Além disso, todos acessórios utilizados são desenvolvidos para 

aplicações fotovoltaicas, o que garante uma vida útil mais longa 

para todo o conjunto. É uma solução solar completa para você.
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ATENDIMENTO PARA TODO BRASIL

QUAIS OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA MOTORMAC SOLAR?

• Especialista em geração de energia elétrica

• Trabalha somente com equipamentos que atendem os 

mais altos padrões de qualidade em nível mundial

• Cabos, conectores, estruturas e demais acessórios 

desenvolvidos para aplicações fotovoltaicas

• Equipe técnica altamente especializada

• Engenharia própria

• Equipe de instalação qualificada atendendo os 

requisitos da NR-10 e NR-35

• Serviço completo ao cliente: projeto, aprovação 

na concessionária, transporte, instalação, 

comissionamento e pós venda

• Estrutura com 10 filiais garantindo ampla cobertura

• Suporte pós instalação



SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
EM GERAÇÃO DE ENERGIA 
PARA SUA EMPRESA

ATENDIMENTO
COM 10 FILIAIS  EM 
5 ESTADOS DO BRASIL
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES
DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

• Geração de créditos de energia elétrica
• Geração centralizada
• Eletrificação rural
• Energia em locais isolados
• Centrais de geração de energia distribuída 

de pequeno, médio e grande porte

Postos de Combustíveis Hotéis e Pousadas Indústrias AgronegócioComércio e Supermercados

INDICADO PARA VÁRIOS SEGMENTOS DO MERCADO

BENEFÍCIOS DA ENERGIA SOLAR

• Geração de energia limpa e renovável

• Economia com energia elétrica

• Instalação rápida e completa

• Manutenção simples e barata

• Fonte inesgotável de energia em um país com 

altos índices de irradiação

• Pode ser instalado em telhados, sem comprometer 

a área útil do seu empreendimento


