
Grupos Geradores Cummins
Soluções Completas em Energia



Distribuidor exclusivo Cummins na região Sul

Shopping CenterConstrução Civil Indústria

Agronegócio Hospitais e ClínicasCondomíniosData Center

Supermercados

Para os principais segmentos do mercado

Grupo
Motormac

Atendimento Técnico de Urgências
A Motormac oferece um Atendimento Técnico de Urgências para toda a 
linha de produtos. Com uma equipe especializada e completa, garantimos a 
integridade dos seus equipamentos.

Manutenção Especializada Motormac
A Motormac conta com uma equipe de técnicos especializados, treinados nas 
fábricas Cummins, além de um laboratório próprio para diagnósticos e testes.

Contratos de Manutenção Programada Motormac
A Motormac oferece contratos de manutenção preventivas e corretivas para a 
linha Cummins. Previna-se de falhas nos equipamentos e aumente a vida útil.

Há mais de 40 anos, a Motormac é a distribuidora exclusiva Cummins 
na região Sul do país (RS/SC/PR). Marca americana e líder mundial em 
soluções de energia integradas, a Cummins está presente em mais de 
190 países. Juntas, as duas empresas agregam valor aos seus clientes 
com soluções completas em energia para os mais diversos segmentos 
de negócio.

Pós-vendas Cummins Motormac



Os Grupo Geradores à Diesel Cummins são desenvolvidos 
para operar em qualquer tipo de aplicação. São versáteis, 
silenciosos e de alto desempenho. Com potências que 
vão de 53kVA a 4.375kVA, os geradores contam com 
sistemas de controle digitais, equipamentos de paralelismo 
e chaves de transferência automática para atender a sua 
necessidade, seja ela qual for. 

Grupos
Geradores Diesel

Energia que trabalha pelo seu projeto.

Diesel | 53 - 754 kVA

       

CONSULTE SOBRE GERADORES COM POTÊNCIAS MAIORES DE ATÉ 4375 KVA

+ TRANQUILIDADE
Com a aplicação Prime Power, você tem geração 
de energia de forma contínua e garantida.

+ CONFIABILIDADE
Nossos produtos são desenvolvidos através de um 
sistema de qualidade completo e 100% testados 
de acordo com as principais normas técnicas.

+ ECONOMIA
Geração de energia em horário de ponta faz uma 
economia de até 30% na tarifa de energia.

+ SEGURANÇA
Com aplicações de energia Standby/Emergência, 
você tem a garantia de energia sem interrupção.

+ VERSATILIDADE
Grande mix de geradores garante energia tanto 
para pequenos comércios pequenos como para 
um grande shopping center.

+ TECNOLOGIA
Geradores com uso de alta tecnologia: quadros
de transferência automáticos e em rampa.



A Cummins Motormac oferece Soluções Completas 
em Energia para atender às necessidades de 

empresas de qualquer tipo de segmento ou porte.

Fale com um consultor e conheça nosso mix de soluções.
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Grupos
Geradores a Gás

Energia alternativa e sustentável.

Os Grupo Geradores a Gás natural lean-burn da Cummins 
produzem eletricidade e energia térmica com a finalidade 
de aquecimento e resfriamento. Com potências de 334 
a 2000 kW, esse modelo de gerador é indicado para locais  
de alto consumo energético que buscam sistemas que 
produzam diversos tipos de energia a partir de uma única 
fonte de combustível.

Modelo

Pot. Elétrica  
Contínua

Motor Versão Aberta OpenSet Emissão NOx Rot. do Motor

kW * Tipo
Compr. 

(m)
Larg. 
(m)

Peso 
(t)

(%) ** (g/hp-h) rpm

C334N6C 334 QSK19G 3,41 ,2 4,3 32,7 a 34,11 ,0 a 2,0 1800

C1000N6C 1000 QSK60G 5,12 ,2 15,7 41,3 a 42,20 ,5 a 1,0 1200

C1100N6C 1100 QSK60G 5,12 ,2 15,7 41,3 a 42,60 ,5 a 1,0 1200

C1250N6C 1250 QSV91G 6,22 ,1 19,4 36,4 a 37,90 ,9 a 1,2 1200

C1400N6C 1400 QSK60G 5,02 ,3 14,0 36,3 a 36,90 ,7 a 1,0 1800

C1750N6C 1750 QSV91G 7,42 ,1 21,1 36,9 a 38,30 ,9 a 1,2 1500

C2000N6C 2000 QSV91G 7,12 ,2 20,7 39 a 40 0,5 a 1,0 1514

* Potência elétrica para fator de potência 1.0
**Condições asseguradas na folha de dados (Data Sheet)

Gás Natural | 334 - 2000 kW

* Potência elétrica para fator de potência 1.0
**Condições asseguradas na folha de dados (Data Sheet)

Modelo

Pot. Elétrica
Contínua

Motor Versão Aberta OpenSet Emissão NOx Rot. do Motor

kW * Tipo
Compr. 

(m)
Larg. 
(m)

Peso 
(t)

(%) ** (g/hp-h) rpm

C1750N6C LBTU 1750 QSV91G 7,42 ,1 21,1 36,3 a 37,11 ,2 1500

C2000N6C LBTU 2000 QSV91G 7,12 ,2 20,7 37,10 ,5 1514

BioGás | 1750 - 2000 kW

+ TRANQUILIDADE
Com aplicação Prime power, você tem geração 
de energia de forma contínua e garantida. Além 
de projetos Turn-key.

+ ECONOMIA
Geração de energia em horário de ponta faz uma 
economia de até 30% na tarifa de energia.

+ SEGURANÇA
Com aplicações de energia Standby/Emergência, 
você tem a garantia de energia sem interrupção.

+ ENERGIA VERDE
Aplicações em cogeração. Os geradores produzem 
energia com uma menor emissão de gases nocivos 
ao meio ambiente.



Sistema de 
Monitoramento Remoto 

PowerCommand 500/550

O PowerCommand Cloud™ Cummins é um sistema de monitoramento 
remoto que fornece informações e envia notificações para garantir que 
o seu Grupo Gerador esteja disponível sempre quando você precisar. 

+ CONTROLE
Monitore e gerencie seu gerador em tempo real, para poder 
tomar decisões corretas e rápidas, minimizando o tempo de 
inatividade e maximizando o desempenho do seu sistema 
de energia.

+ COMODIDADE
Fique ligado on-line com o gerador para verificar o status do 
equipamento de qualquer lugar onde estiver.

+ TRANQUILIDADE
Tanto o cliente e quanto o distribuidor são informados sobre 
alguma anomalia no gerador.

+ AGILIDADE
Com interfaces no local, para celular e para web, o sistema 
permite que as ocorrências sejam resolvidas de forma mais 
rápida ou até evitadas.

Mais controle, eficiência e economia em seu gerador

RS

Porto Alegre - (51) 3349.3200
Rio Grande - (53) 3230.0703
São Gabriel - (55) 3232.5650

SC

São José - (48) 3271.0100
Araquari - (47) 3433.6929
Chapecó - (49) 3329.0655

PR

Colombo - (41) 3675.4500
Maringá - (44) 3259.1044

motormac@motormac.com.br  |  www.motormac.com.br

Fale com um consultor Cummins Motormac. Atendimento para todo o Sul do Brasil.

Através do sistema PowerCommand, você terá:
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