GERADOR FPT GSNEF140B É ATRAÇÃO DO DIA DE NEGÓCIOS EM JUNDIAÍ (SP)
Distribuidor FPT Industrial presente em sete estados, Brasif Máquinas realiza encontro com
clientes neste sábado (7), no interior de São Paulo, apresentando soluções com condições
exclusivas de compra
Geradores da marca da CNH Industrial são produtos de última geração, úteis em
supermercados, indústrias e diversos tipos de aplicação, elevando a produtividade com baixo
custo de manutenção
Betim, 5 de dezembro de 2019
Distribuidor FPT Industrial no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo e Tocantins, a Brasif Máquinas realiza neste sábado (7) mais uma edição
do Dia de Negócios, dessa vez em sua matriz, em Jundiaí (SP). O encontro, que passou por
diversas cidades do Brasil em 2019, tem como objetivo aproximar clientes entendendo as
necessidades de cada aplicação, além de criar novas oportunidades de negócio com condições
exclusivas de compra. Uma das atrações apresentadas é a nova linha de geradores de energia
da FPT Industrial, na versão GSNEF140B série cabinada, equipada com o motor N45 de 4,5
litros e 140 kVA de potência.
Produtos de última geração, posicionados no mercado por inovações como o controle e
monitoramento inteligente à distância, cabine modular acessível e de fácil manutenção, extensa
linha customizável de 30 kVA a 700 kVA de potência e alternadores de alta ef iciência, os
geradores de energia da FPT Industrial são amplamente aplicáveis em supermercados,
indústrias, restaurantes, hotéis e outros tipos de negócio, elevando a produtividade com
menores custos operacionais.
“Nossos geradores of erecem um conceito de energia inteligente em qualquer situação. São
equipamentos premium, pensados em detalhes para as condições mais adversas, fornecendo
energia limpa, rápida, conf iável, ef iciente e com baixo custo de manutenção ”, af irma o
especialista de Marketing Produto da FPT Industrial para a América do Sul, André Faria.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE QUALIDADE
De produção nacional, a linha de geradores conta com o suporte da Rede de Distribuidores
FPT Industrial, disponibilizando assistência técnica, serviços especializados e reposição de
peças de qualidade.
Representante da CASE Construction Equipment, outra marca da CNH Industrial, desde os
anos 1970, a Brasif Máquinas f oi o primeiro Distribuidor Master nomeado pela FPT Industrial
no Brasil. Parceria que segue em plena evolução.

“A FPT Industrial é uma marca em constante crescimento. É f undamental termos a Rede de
Distribuidores cada vez mais próxima dos clientes. Temos uma grande oferta de produtos para
dif erentes aplicações de bens de capital”, afirma o presidente da FPT Industrial para a América
do Sul, Marco Rangel.
EXPERIÊNCIA EM GERAÇÃO DE ENERGIA
Presente no mercado de energia desde 1989, a FPT Industrial oferece, além dos geradores de
energia (Genset), solução completa em geração, motores (G-Drive) para as mais diversas
aplicações. Nas últimas décadas a marca da CNH Industrial produziu mais de 400.000 motores
para geradores de energia, com alta qualidade e confiabilidade comprovada.
FICHA TÉCNICA
Gerador FPT GSNEF140B Cabinado
Motor: FPT N45
Cilindrada: 4,5 litros
Potência Stand - By [KVA]: 138 @ 1800 rpm
Potência Prime [KVA]: 126 @ 1800 rpm
Frequência [hz]: 60
Tensão [V]: 220/127 - 380/220 - 440/254
Número de cilindros: 4
Número de válvulas por cilindro: 2
Tipo de aspiração: Turbinado Aftercooler
Tipo de turbo: FGT
Tipo de comando de válvulas: OHV - Over Head Valve
Sistema de injeção: Mecânico, com bomba de injeção
Relação de compressão: 17,5 : 1
Diâmetro x curso [mm]: 104 x 132
Combustível: Diesel
Tipo de Bloco: Não estrutural
Modelo da cabine: Cabine FD (D10)
Dimensões [mm]: 2750 x 1100 x 1760
Peso [kg]: 1689
CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT
Também representada pela Brasif Máquinas, a CASE Construction Equipment, outra marca
CNH Industrial, expõe no encontro uma mini carregadeira, as pás carregadeiras 621E e W20F
e a motoniveladora 865B. Os equipamentos se destacam pela produtividade e alta perf ormance
em diversas aplicações bem como pelo suporte em peças e soluções em pós-venda.
SERVIÇO
Dia de Negócios Brasif Jundiaí (SP)

Quando: 7 de dezembro, a partir das 11h
Onde: Av. José Alves de Oliveira, 4520, LT01D, QD04 - Distrito Industrial, Jundiaí (SP)
MAIS INFORMAÇÕES:
FPT Atende
0800-378-0000
Facebook: www.facebook.com/fptindustrialbrasil
Linkedin: www.linkedin.com/company/fpt-industrial
Blog: www.blogdafpt.com.br
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, a FPT Industrial trabalha com potência máxima de 31 kW
(42 hp) até 740 kW (1006 hp), cilindradas de 2,2L a 20L, transmissões com torque máximo de 200 Nm a 500 Nm, eixos
dianteiro e traseiros de 2 toneladas a 32 toneladas e geradores de energia com potência máxima de 30 kVA a 700 kVA.
Líder mundial na produção de powertrain e de venda de motores GNV, a companhia conta com aproximadamente 8.400
colaboradores em todo o mundo distribuídos em 10 plantas, sendo duas delas na América Latina – em Sete Lagoas
(MG/Brasil) e em Córdoba (Argentina) – e sete centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), entre os quais um em
Betim (MG/Brasil). Tudo isso faz da FPT Industrial, uma empresa completa e que impulsiona o futuro por meio da sua
tecnologia. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com e www.blogdafpt.com.br ou acompanhe as novidades da
marca no Facebook e no Linkedin.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor de bens de capital com experiência
industrial reconhecida, tem uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que
pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico: Case IH, New Holland Agriculture
e Steyr para tratores e máquinas agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para
equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais; IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus
urbanos e rodoviários; Iveco Astra para veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio;
Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para motores e transmissões; CNH Industrial Capital
para serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com.

Informações para imprensa:
Renato Fonseca – CNH Industrial
Tel.: +55 (31) 9 9509-7746
E-mail: renato.p.fonseca@cnhind.com
Bruno Freitas – Rede Comunicação de Resultado
Tel.: +55 (31) 9 9132-7142
E-mail: bruno.freitas@redecomunicacao.com

