
 

 
 

 

 

 

Jeumont Electric ornecerá o maior motor síncrono 

de imã permanente do mundo será para a Marinha 

do Brasil 
 

Jeumont, França, 19 de junho, 2015 – A Jeumont Electric anunciou hoje que vai em breve 

fornecer o maior e mais potente motor síncrono de imã permanente do mundo, para a 

Marinha do Brasil. O pedido também inclui os armários dos conversores de potência e 

quatro sessões de treinamento a serem realizadas pela Jeumont Electric e quatro sessões 

de treinamento técnico de duas semanas cada 

O motor tem quase seis metros de comprimento, três metros de largura, e quatro metros e 

meio de altura, pesa 72 toneladas - quase duas vezes  e meia o peso da cabeça do Cristo 

Redentor, no Rio de Janeiro. 

O equipamento será usado no projecto de reactor experimental LABGENE da Marinha do 

Brasil para construir uma instalação completa de teste em terra para replicar a cinética de 

propulsão de um submarino nuclear, não incluindo a sala da caldeira nuclear. O motor será 

instalado em um casco de tamanho natural em Aramar centro técnico da Marinha (CTMSP) 

perto de São Paulo. O objetivo do projeto LABGENE é validar a tecnologia de propulsão 

para o submarino nuclear futuro da Marinha do Brasil e testá-lo com motor síncrono de 

Jeumont Electric em todas as condições de funcionamento possíveis. 

 

"Estamos orgulhosos de ter ganho a confiança da Marinha do Brasil para este projeto", disse 

Daniel Marlot, que dirige vendas navais na Jeumont Electric. "Vamos estar ao lado da 

Marinha em cada fase deste projeto, que terá um grande impacto sobre o futuro da defesa 

militar do país." 

 

 

 

 

 

 

 

Para informações adicionais, por favor nos contate  

Nathalie Renard, Marketing Director    Elodie Laygnez, Marketing 

Tel. +33 361999732 Cell +33 614485124   Cell +33 61999863 

nathalie.renard@jeumontelectric.com                         elodie.laygnez@jeumontelectric.com 

Sobr a Jeumont Eletric 

A Jeumont Eletric e de suas subsidiarias são os principais fornecedores de equipamentos para os 

mercados de produção e conversão de energia elétrica. Por mais de um século a  Jeumont 

Electric tem  fabricado motores elétricos e alternadores para uma ampla gama de aplicações. A 

Jeumont Electric emprega mais de 650 pessoas e tem operações na Europa, Ásia, Oriente Médio 

e América Latina. 
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