SOLUÇÕES INTEGRADAS DE
ABASTECIMENTO
Bombas e sistemas de
medição e monitoramento
Gestão e automação de postos
e lojas de conveniência
Gestão no abastecimento
de frotas
Serviços e suporte técnico

Soluções com alto padrão de segurança
alinhadas com proteção de dados
Tecnologia avançada para você
acessar aonde e quando quiser
Soluções pensadas para maior
rentabilidade do seu negócio

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS DA PISTA À LOJA DE CONVENIÊNCIA

Equipamentos pensados na rentabilidade do seu negócio!
Qualidade com mais de 150 anos de mercado.
Bombas e dispensers para combustíveis
Construídas em alumínio
Fácil operação
Baixo custo de manutenção
Preparadas para recuperação de vapores

Soluções para varejo:
Gestão e automação de
postos de combustíveis

Prime Pay
Nova solução para ponto de vendas
Independente de computadores
Integração desde o pagamento até
a emissão do documento fiscal

GESTÃO COMPLETA
Maior facilidade de gerenciamento, seja para um único
posto, uma loja ou uma rede. Soluções planejadas para
atender o desafio de facilitar a gestão operacional,
integrando pista, loja, escritório central e a gestão fiscal,
gerando informações para a contabilidade.

Sistemas de Medição e Monitoramento Ambiental
Precisão, qualidade e tecnologia
Fácil de manusear, com uma interface amigável
Consulte seu estoque, alarmes e configure seu TLS de qualquer lugar

Prime ID

Identificação automática de operadores

Acessórios com qualidade Gilbarco Veeder-Root
Bicos: Leves, robustos e projetados para resistirem na mais severas condições
Swivel: Rotação 360 graus. Engenharia de alta tecnologia com construção durável
Breakaway: O único do mercado que oferece a opção de desconectar, inspecionar e
reconectar com facilidade. Sem data de validade

Prime Automation
Conectividade
Tecnologia para
abastecimento

Controle de descarga

Leitor de veículos

Gerenciamento
de inventário

Medição ambiental

Gestão de loja

Automação de bicos totalmente
integrada as nossas novas
soluções

SOLUÇÕES EM ABASTECIMENTO PARA FROTAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
Soluções em abastecimento para máximo controle
e gestão de sua frota, evitando perdas e gerando
economia para o seu negócio.
Soluções para qualquer segmento

Total controle do seu processo de abastecimento

Transporte e logística
Mineração
Agricultura
Aviação
Frotas governamentais

Máxima eficiência para minimizar perdas de combustível

Prime Fleet
Abastecimento e gestão de combustível em
um só produto
Única do mercado com vazão de até 400 litros
por minuto

SERVIÇOS PROFISSIONAIS & SUPORTE
GILBARCO VEEDER-ROOT

Para contatos com o suporte técnico ligue
0800 291 2227

Siga nossas redes sociais!
Gilbarco Veeder-Root Brasil

www.gilbarco.com/br
lead.la@gilbarco.com
11 3879-6602 | 11 9-8889-9127

