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Fabricante apresenta gama de motores de última geração para aplicações em geradores de
energia
Setor de energia é o que traz maior crescimento às vendas da FPT Industrial no Brasil
A FPT Industrial participa da 28ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e
Automação (FIEE) em São Paulo (SP), no Pavilhão de Exposições do Anhembi, que acontece
entre hoje (23/03) e sexta-feira (27/03). Na ocasião, a FPT Industrial exibirá o motor Cursor 9.
A FPT Industrial conta com uma gama completa para geração de energia. Fazem parte do
portfólio os motores S8000 com potência de 55kVA (utilizados em fazendas, residências e
comércio); a família NEF com potência de 75kVA a 250kVA, nas versões 4 e 6 cilindros (que
podem ser usadas em indústrias e condomínios residenciais); o Cursor 13, com potência que
vai de 415kVA a 470kVA que é aplicado em hospitais, shoppings, indústrias e estádios de
futebol; e o Cursor 9, que oferece 320 kVA de potência e redução de até 4,5% no consumo de
combustível em relação ao antigo motor Cursor 8. As potências são em stand-by e os motores
podem ainda ser utilizados em aplicações específicas dependendo da necessidade do cliente.
A família Cursor para a Geração de Energia foi desenvolvida para clientes que buscam
potência superior, respostas a cargas mais rápidas e densidade de potência elevada, aliada ao
baixo consumo de combustível. Dedicada a aplicações estacionárias de 255 kW a 408 kW, a
série possui como valores fundamentais o desempenho, a alta confiabilidade, longos intervalos
de manutenção, o que resulta em custos operacionais extremamente baixos.
A participação da FPT Industrial na FIEE 2015 reforça sua presença em um mercado em
expansão. Em 2014, na América Latina, a empresa cresceu 113% neste setor, vendendo mais
de 2.700 motores. Atualmente, a FPT Industrial possui mais de 70 clientes no mercado aberto
(clientes fora do Grupo CNH Industrial, do qual faz parte) que produzem grupos geradores. “A
nossa expectativa para 2015 é de crescer 25% neste segmento e a procura por esses motores
já chega a 40% se comparado ao mesmo período de 2014. Estamos aumentando
constantemente a nossa participação neste mercado, bem como o número de clientes, com um
serviço personalizado para cada necessidade, além de oferecer suporte técnico”, finaliza
Amauri Parizoto, Diretor de Vendas e Marketing da FPT Industrial na América Latina.
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Data: 23 a 27 de março de 2015
Horário da Exposição: das 13h às 21h. Sexta das 13h às 20h
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo – SP
Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, CEP 02012-021
A FPT Industrial é uma empresa do Grupo CNH Industrial voltada ao design, produção e
comercialização de sistemas de propulsão para veículos on-road e off-road , máquinas
agrícolas e de construção e também aplicações marítimas e de geração de energia. Com uma
gama de produtos diversificada, com potência máxima de 31 kW (41 cv) até 740 kW (992 cv),
cilindradas de 2,3L a 20,1L e transmissões com torque máximo de 200Nm a 500Nm. Líder
mundial na produção de powertrain e de venda de motores GNV, a companhia conta com
aproximadamente 8.000 colaboradores em todo o mundo distribuídos em 10 plantas e 6
centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Duas delas, na América Latina, em Sete
Lagoas (MG/Brasil) e em Córdoba (Argentina), além de um centro de P&D em Belo Horizonte
(MG/Brasil). Tudo isso faz da FPT Industrial uma empresa completa. Para mais informações,
visite www.fptindustrial.com
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