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NOVA SÉRIE KD COM MOTORES 
DIESEL KOHLER

A série KD é a nova linha de grupos 

geradores equipados pela primeira vez 

com motores diesel KOHLER de última 

geração, fabricados em França e Suíça. 

Com potências desde 800KVA a 

4200KVA, estes grupos oferecem 

NOVO QUADRO DE COMANDO 
APM403



soluções de confiança, caracterizadas 

pelo baixo consumo de combustível, 

longos intervalos de manutenção, 

potência máxima para altas 

temperaturas ambiente e de 

dimensões muito reduzidas.

Todos os grupos são testados de 

acordo com a classe de desempenho 

G3 (ISO 8528-5) e atingem 100% de 

aceitação de carga (Padrão NFPA110). 

A série KD têm garantia de 3 anos / 

1000 horas para aplicações de 

emergência e 2 anos / 8700 horas para 

aplicações de produção. Este produto é 

exclusivo da KOHLER-SDMO.

AUTO SUECO NOVAMENTE 
PRESENTE NA ARGÉLIA

A Auto Sueco reforça novamente a sua 
presença no mercado argelino em duas 
obras de grandes dimensões. A ETAR 
Bou Ismail com um grupo de 2500KVA, 
com motor MTU e a Sede do Banco 
AGB com uma central de 4 grupos de 
830KVA com motor Doosan, em 
funcionamento paralelo.

Deste modo, fica evidente a grande 
confiança dos técnicos Argelinos em 
colocar produtos KOHLER-SDMO.

A KOHLER-SDMO de maneira a 
responder às mais recentes 
necessidades dos seus clientes, 
desenvolveu o novo quadro de 
comando APM403. Este controlador é a 
mais recente adição à família APM 
(Advance Power Management) e 
permite dois tipos de aplicação: grupos 
eletrogéneos isolados (APM403S) e 
grupos instalados em paralelo 
(APM403P).

Além de vários tipos de comunicação 
disponíveis (SNMP; MODBUS; TCP/IP) 
este equipamento permite ainda 
avançadas funções de gestão de frota 
via Websupervisor com geolocalização 
(GSM, 4G, GPS).

AUTO SUECO INSTALA DOIS 
GRUPOS ELECTRÓGEO COM OS 
NOVOS MOTORES KOHLER DE 
1100KVA

Para uma instalação complexa, de 
enorme responsabilidade e com 
serviços permanentes 365 dias por 
ano, o Hospital da Luz em Lisboa, na 
sua obra de ampliação, optou por uma 
marca de referência no mercado 
mundial, com máxima fiabilidade, 
adquirindo dois grupos KD1100 com 
motor Diesel KOHLER instalados em 
paralelo.

Os serviços de assistência técnica da 
nossa empresa, 24 horas, 7 dias por 
semana, torna-se também um fator de 
excelência.
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