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A CSM, uma das maiores e mais importantes empresas brasileiras no desenvolvimento de
máquinas para construção, fôrmas, sistemas construtivos e engenharia de movimentação,
acaba de ampliar sua linha de produtos com os geradores GMD 12000.
Os equipamentos da nova linha são uma opção contra a queda de energia e também uma
alternativa para a geração de energia em localidades não atendidas pela rede elétrica.
Ideais para aplicações rurais, comerciais, da construção civil, entre outras, os geradores GMD
12000 possuem potência de 11 kVA e regulador automático de tensão para evitar oscilação da
tensão elétrica e garantir alto desempenho e autonomia. O modelo GMD 12000ES é silencioso,
podendo ser usado em ambientes com restrição a ruídos.
Sobre a CSM - A CSM é uma das maiores e mais importantes empresas brasileiras no
desenvolvimento de máquinas para construção, fôrmas, sistemas construtivos e engenharia de
movimentação. Fundada em 1979, suas três divisões de negócios estão instaladas na região
norte do estado de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul e Schroeder, e juntas ocupam mais de
128.340 m2 de área total e 29.900 m2 de área construída. A empresa também possui dois
centros de distribuição, um em João Pessoa (PB) e outro em Belo Horizonte (MG). O esforço e
o investimento continuado da CSM para capacitação da mão-de-obra e para desenvolver
novas tecnologias, novos produtos e processos estão na base do crescimento sólido e
sustentável dos negócios da empresa. A CSM distribui seus produtos a home-centers e
varejistas de todo o País e fornece equipamentos, sistemas e máquinas para grandes obras,
como a construção de estádios, metrôs, pontes e fábricas de concreto. Para saber mais sobre
a CSM, acesse o site: www.csm.ind.br
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