
“
Fundada em 1856, Ribeirão Preto é um município brasileiro 
no interior do estado de São Paulo, que além da importância 
econômica, o município é um relevante centro de saúde, 
educação, pesquisas, turismo de negócios e cultura do Brasil, 
possuindo também, o 24º maior PIB brasileiro.

Nesse contexto, está localizado o Wyndham Garden, hotel 
que possui 315 amplos e modernos apartamentos divididos 
em 3 categorias: Superior, Luxo, Premium. Com destaque 
para o seu completo e moderno centro de eventos que tem 
capacidade máxima para 630 pessoas, divididos em 8 salas 
personalizáveis.

Além disso, o hotel conta com uma piscina aquecida externa, 
localizada no 11º andar, com vistas incríveis para a cidade. 
Conta também com restaurante local, proporcionando uma 

Para nós, é uma peça fundamental. Apesar do gerador ser 
para conforto, o sucesso do empreendimento depende 
dele. Sabemos que a qualquer horário que for preciso, 
ele estará lá para nos dar apoio. Além disso, a operação 
do equipamento é muito simples e fácil de operar. É 
fundamental para nós. ”        
  Alessandro Molesini, chefe de manutenção

STAND BY 
POWER

Aplicação de sucesso

Local
Wyndham Garden
Ribeirão Preto - SP.

Aplicação
Grupo Gerador 
operando em modo 
stand by.

Grupos Geradores
1 Grupo Gerador 
Pramac, de 470 kVA.

Distribuidor
Projeto Pramac.

A N O S  
D E  
B R A S I L



estadia completa, seja para viagens de lazer, negócios, e até 
mesmo casamentos.

Visando o conformo para seus clientes, o hotel conta com um 
grupo gerador Pramac.

A ESCOLHA

Inaugurado em agosto de 2017, o hotel está localizado em uma 
das áreas mais nobres da cidade, no bairro Jardim Botânico, 
local de fácil acesso, perto dos principais polos da cidade e 
rodovias, como a Anhanguera.

Para prevenir futuros problemas, como a falta de energia por 
exemplo, o empreendimento se viu na necessidade de adquirir 
um grupo gerador que atendesse a 100% das instalações do 
hotel, tais como elevadores, quartos, SPA, piscina, iluminação, 
dentre todas outras funcionalidades.

SOLUÇÃO

Para resolver essa necessidade, a empresa escolhida para o 
fornecimento foi a Pramac, empresa multinacional, presente 
no setor de geradores de energia desde 1966, com mais de 
19 polos comerciais, fábricas e filiais, operando no Brasil com 
sua estrutura fabril de mais de 5000m² na cidade de Ribeirão 
Preto.

A solução foi um grupo gerador modelo GSW470 Pramac, 
operando em modo stand-by, com um Quadro de Transferência 
Automática de 500 kVA.

Paulo Seixas, coordenador de obras da Enoch Construtora, 
explica que a instalação no hotel foi simples e sem nenhuma 
dificuldade, contando com técnicos especializados da Pramac 
como suporte, tendo a aprovação da auditoria do corpo de 
bombeiro rapidamente.

SATISFAÇÃO 

Paulo fala também que mesmo o gerador sendo estritamente 
voltado para o conformo, traz uma segurança imensa para os 
hospedes e colaboradores, “Mesmo sendo para conforto, ele 
nos traz segurança, porque em casos de queda de energia, 

caso alguém esteja no elevador, ele irá se descolocar até o 
andar que a pessoa tinha como objetivo. Isso não traz somente 
o conforte, mas também a segurança de não ficar preso ali 
dentro do elevador esperando uma ação externa, ou até que a 
energia pela concessionária retorne. ”, completa.

Quando questionado sobre a satisfação com a solução da 
marca, Paulo ressalta “Estamos muito satisfeitos com a Pramac, 
tanto com o equipamento, que tem um visual bonito, e um 
desempenho muito bom, quanto com a relação da empresa, 
que estando em Ribeirão Preto, traz uma tranquilidade, não 
somente comercial, como de assistência técnica. Então, para 
nós, a Pramac veio resolver uma necessidade que tínhamos 
no fornecimento de energia. ”

Alessandro Molesini, chefe de manutenção do hotel, explica: 
“Para nós, é uma peça fundamental. Apesar do gerador ser 
para conforto, o sucesso do empreendimento depende dele. 
Sabemos que a qualquer horário que for preciso, ele estará lá 
para nos dar apoio. Além disso, a operação do equipamento 
é muito simples e fácil de operar. É fundamental para nós. ” 

APLICAÇÃO DE SUCESSO 
WYNDHAM GARDEN

Grupo Gerador Pramac GSW470, instalado no estacionamento de serviços em 
regime de standby

Pramac Brasil

Rod. Anhanguera , Km 305 
Recreio Anhanguera
Ribeirão Preto - SP 
14097-140
Tel. +55 16 3505 9100 
comercial.br@pramac.com 
www.pramac.com.br

Região Centro Oeste 
www.torksul.com.br

Porto Velho (69) 3222-9550 
Ariquemes (69) 3535-2022
Várzea Grande (65) 3688-2121
Campo Grande (67) 3341-4300

Região Sul
www.romac.com.br

Gravataí (51) 3488-3488
Biguaçu (48) 3243-3577 
Chapecó (49) 3324-0035
São José dos Pinhais (41) 3398-8828
Marialva (44) 3232-1717 
Telêmaco Borba (41) 3131-2195

Região Norte
www.deltamaq.com.br

Palmas (63) 3217-5390
Ananindeua (91) 3344-5000
Parauapebas (94) 99242-1552 
Itaituba (93) 3518-7556 
Paragominas (91) 3344-5000
Manaus (92) 3651-4222
São Luís (98) 99143-4351

Região Sudeste
www.valencemaquinas.com.br

Uberlândia (34) 3228-0000 
Belo Horizonte (31) 3389-3050
Rio de Janeiro (21) 3514-6900
Goiânia (62) 3412-1303
Brasília (61) 3426-5750

Região Nordeste
www.fornecedoramaquinas.com.br

Fortaleza (85) 3366-1222
Teresina (86) 3229-2255
Parnamirim (84) 3643-3894
Bayeux (83) 3232-0602
Barbalha (88) 3532-2628

Nós temos a solução ideal
para o seu negócio.
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