TECNOLOGIA, PRATICIDADE E ALTA PRECISÃO MARCAM OS
LANÇAMENTOS DA GILBARCO VEEDER-ROOT
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2012 - A empresa traz para Expopostos 2012 novos produtos das
suas linhas de bombas de combustíveis e sistemas de gerenciamento de estoque e monitoramento
ambiental.
Praticidade e tecnologia definem a Bomba Eletrônica de Mangueira Baixa para uso comercial, Prime MH.
O equipamento oferece alto desempenho e durabilidade, tecnologia avançada e funcionalidades que
fazem a diferença no manuseio e controle do abastecimento.
A Prime MH alia os benefícios das bombas eletrônicas altas – que permitem upgrades tecnológicos - aos
benefícios das bombas hidráulicas baixas. Sua avançada eletrônica está preparada para receber diversos
upgrades e acessórios opcionais, como monitor multimídia e impressora.
Com 1, 2 ou 4 bicos e vazão nominal de 50, 75, 90 ou 140 lpm, a bomba Prime MH também oferece
versão para quatro abastecimentos simultâneos no seu modelo de 4 bicos.
Montado com componentes de padrão internacional, o novo modelo proporciona perfeita
operacionalização, manutenção de baixo custo e estrutura robusta de alta resistência. Tem certificação da
UL do Brasil e homologação do Inmetro.
Monitoramento de alta precisão – A Gilbarco Veeder-Root do Brasil apresenta o Veeder-Root TLS4,
sistema de monitoramento de estoque e controle ambiental para postos de abastecimento de
combustíveis, preparado para aceitar upgrades e funcionalidades diversas.
O sistema TLS4 é de fácil compreensão e operação, oferece relatórios de inventário e monitoramento
ambiental precisos em qualquer momento, alerta rapidamente as perdas no tanque – por roubo ou
vazamento – e elimina o risco de esvaziamento do mesmo.
Pode ser acessado remotamente, por internet, a partir de qualquer navegador, permite a programação do
recebimento de relatórios por e-mail e suas dimensões compactas exigem pouco espaço na parede a ser
instalado.
Os novos produtos da Gilbarco Veeder-Root do Brasil estarão em exibição na Expopostos 2012, no
Riocentro, no Rio de Janeiro de 21 a 23 de agosto, no estande B20/C19.
Sobre a Gilbarco Veeder-Root – A empresa é líder global em tecnologia de bombas de combustível com soluções integradas
de abastecimento, do tanque à loja de conveniência. Gilbarco Veeder-Root também é líder mundial em sistemas de medição e
monitoramento ambiental de tanques em postos de serviços. A empresa conta com abrangente portfólio de produtos e serviços,
oferecendo a melhor qualidade e variedade com valor agregado no seu segmento (www.gilbarco.com.br).
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