
ONE  
SOLUTION  
FOR A PEACE OF MIND
THAT’S PRICELESS.

CUMMINS GENUINE GENERATORS, 17-550KVA



MỘT GIẢI PHÁP 
SẢN PHẨM 
TÍCH HỢP 
CHO HIỆU SUẤT 
VƯỢT TRỘI
Máy phát điện không chỉ là lắp ráp một động 
cơ, máy phát điện và hệ thống làm mát còn 
là các thành phần được thiết kế để hoạt 
động cùng nhau, hoạt động liên tục ngay cả 
trong những điều kiện khắc nghiệt và cung 
cấp nhiều năm hoạt động không gặp sự cố.

ĐÂY LÀ LỜI CAM KẾT CHÂN THẬT 
CỦA CUMMINS POWER GENERATION.

TẠI SAO BẠN MUỐN 
MUA MÁY PHÁT ĐIỆN 
TỪ CUMMINS POWER 
GENERATION

MỘT CÔNG TY UY TÍN
Cummins là công ty dẫn đầu về công nghệ toàn cầu với danh 
mục giải pháp năng lượng đa dạng có lịch sử hơn 100 năm. 
Mua máy phát điện từ Cummins Power Generation là mua từ một công ty toàn 
cầu có sự hỗ trợ của khu vực. Bất kể bạn ở đâu, Hệ thống Cummins khu vực có 
đủ khả năng luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi biện pháp cho bất kỳ dự án nào.
 
Được hỗ trợ bằng bảo hành chỉ ở một nơi toàn diện và dịch vụ hậu mãi, khách 
hàng có thể hoàn toàn tin tưởng khi biết rằng mình sẽ luôn nhận được các bộ 
phận chính hãng của Cummins và dịch vụ được chứng nhận có năng lực của 
Cummins. Không đổ lỗi, không nhầm lẫn, chỉ cần gọi cho hệ thống bán hàng và 
dịch vụ của Cummins gần nhất của mình.
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Cummins là nhà sản xuất duy nhất trong ngành sản xuất máy phát điện thiết 
kế, tích hợp, sản xuất và thử nghiệm động cơ Cummins, đầu phát Stamford 
và các thành phần chính của hệ thống điện của chúng tôi được tích hợp trên 
bảng điều khiển để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy vượt trội.

Với tất cả các thành phần tạo nên hệ thống điện của chúng tôi được thiết kế 
để hoạt động cùng nhau một cách hiệu quả, chúng tôi có thể cung cấp mức 
độ tích hợp hệ thống cao nhất ngay từ đầu, giúp chúng tôi khác biệt với các 
nhãn hiệu khác.

Cho dù đó là một máy phát điện duy nhất để cung cấp điện dự phòng cho 
ngôi nhà của bạn hay một tổ máy phát điện cung cấp năng lượng cho doanh 
nghiệp theo chuỗi của bạn, bạn có thể tin tưởng vào Cummins để cung cấp 
các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Đây là lời cam kết chân thật của Cummins Power Generation.



KHÁCH HÀNG 
CẦN ĐIỆN NĂNG 
KHI NÀO VÀ Ở 
ĐÂU NHẤT

■  Tiện ích điện và xử lý nước thải

■  Truyền thông và cơ sở hạ tầng

■  Quân đội và chính phủ

■  Khai thác và nông nghiệp

■  Sản xuất

■  Tòa nhà thương mại & nhà ở và  
 lưu động



FIND A LOCAL DEALER 
OR DISTRIBUTOR FOR 
ASSISTANCE WITH YOUR 
CUMMINS SALES OR 
SERVICE NEEDS.

Locate your nearest at www.cummins.com/locations
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■  Myanmar

■  Thailand 

■  Vietnam

■  Bangladesh 

■  Sri Lanka/Maldives

■  Indonesia 

■  Japan 

■  Korea

■  Philippines 

■  Malaysia

■  Singapore 

■  Papua New Guinea

■  Australia 

■  New Zealand


