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indústrias, eventos, residências, entre outros.
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Construção em chapa galvanizada Z275 e pintura epóxi.
Fácil acesso à manutenção através de quatro portas laterais,
seja para o radiador, ﬁltros ou outros subsistemas.
Facilidade na instalação dos cabos, sistema de vedação
eﬁciente contra poeira e animais.

Sistema de exaustão e escapamento com s
desempenho e saída vertical.

Equipado com motores, geradores e demais
fabricantes mundialmente reconhecidos.

Tanque de combustível em polietileno imun

Dotado de disjuntor de proteção.

Quadro de Comando com porta interna e ch

Equipado com bacia de contenção na base.

Projetado e produzido segundo normas técn

Design arrojado e dimensões reduzidas, facilitando a
mobilidade e instalação.

UNIDADE FABRIL GOIÁS - GO

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

SERVIÇOS E PEÇAS

A STEMAC, especialista na fabricação, comercialização e
manutenção de grupos geradores, projeta e executa soluções
em energia oferecendo produtos de alta eﬁciência para as
mais diversas aplicações.

A Divisão de Serviços e Peças dispõe de infraestrutura própria
com equipe de técnicos treinados em fábrica e distribuídos
estrategicamente por todo o país. Oferecendo completo
estoque de peças originais, oﬁcina própria para manutenções e
reparos mecânicos, elétricos e eletrônicos.

COBERTURA NACIONAL

CANAL NACIONAL DE SERVIÇOS E PEÇAS
0300 789 3800

Operações distribuídas
estrategicamente em 24 estados do país,

com estrutura própria de atendimento Comercial,
Técnico e de Serviços e Peças.

COBERTURA COMERCIAL NACIONAL;
ENTRE AS 20 MAIORES FABRICANTES DE
GRUPOS GERADORES DO MUNDO;

A STEMAC disponibiliza uma linha direta, 24h por dia nos 7
dias da semana, com equipe de suporte técnico disponível e
pronta para orientar e direcionar para eventual intervenção
corretiva no equipamento.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Veriﬁcação completa do equipamento com planos de visitas
mensais ou bimestrais, que se adaptam às necessidades de
cada cliente, assegurando a disponibilidade e segurança do
grupo gerador.

GARANTIA

PARCERIA COM FORNECEDORES MUNDIALMENTE RECONHECIDOS;

Nossos equipamentos são submetidos a rigorosos testes
em fábrica para garantir produtos de excelência em qualidade.
A garantia STEMAC é mais um diferencial que só uma marca
com histórico, tradição e conﬁabilidade é capaz de oferecer.

MAIS DE 100.000 GRUPOS GERADORES COMERCIALIZADOS;

CENTRO DE TREINAMENTO

MAIS DE 3.500 GRUPOS GERADORES COM CONTRATO DE
REVISÃO PROGRAMADA.

A STEMAC conta com instrutores próprios e programas de
treinamentos especíﬁcos para toda sua linha de produtos.

EMPRESA 100% BRASILEIRA;
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PAINÉIS DE FORÇA
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• Ignição Eletrônica.
• Controle Microprocessado.
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GRUPOS GERADORES DIESEL
Os Grupos Geradores STEMAC, são equipados com motores,
geradores e componentes de fabricantes mundialmente
reconhecidos, garantindo qualidade e permanente atualização
tecnológica. Através de ampla linha de produtos, oferecemos ao
cliente a melhor relação custo-benefício em cada faixa de potência.
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ADMINISTRAÇÃO
Fone/Fax: (51) 2131.3800
stemac@stemac.com.br
UNIDADE FABRIL GOIÁS
Fone/Fax: (64) 2103.5900
itumbiara@stemac.com.br

STANDBY POWER
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de 40 a 315 kVA
de 40 a 750 kVA
de 111 a 300 kVA
de 330 a 800 kVA
de 460 a 757 kVA
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a 1500 kVA
UNIDADE de
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Fone/Fax: (64) 2103.5900
itumbiara@stemac.com.br
SERVIÇOS E PEÇAS
Fone/Fax: (51) 2131.3800
dsp@stemac.com.br
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Fone/Fax: (51) 2131.3800
dsp@stemac.com.br
EXPORTAÇÃO
Fone/Fax: (51) 2131.3860
expo@stemac.com.br
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Imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas. Alterações na linha de produtos poderão ser realizadas sem aviso prévio.
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