
BOMBA DE COMBUSTÍVEL GLOBAL VISTA® 

Confiável, durável e de fácil utilização.

A bomba de combustíveis Global Vista da Wayne combina o que há de melhor 
em desempenho e durabilidade para entregar o máximo em valor agregado ao 
seu posto de abastecimento. Desde características flexíveis e utilização fácil ao 
estado da arte em eletrônica, e mais de dez configurações básicas desenhadas 
conforme as normas ATEX, IEC, INMETRO e ABNT, a bomba Global Vista 
oferece a versatilidade e confiabilidade que você sempre procurou.



Desempenho confiável

Desenhada para combinar algumas das tecnologias mais sofisticadas do 

mercado, a bomba Global Vista beneficia diretamente aqueles que buscam alto 

nível de desempenho sem igual no mercado. A eletrônica iGEM™ que é a mais 

avançada do mercado, o medidor iMeter™ com pulser inteligente que oferecem o 

melhor custo-benefício e os filtros verticais possibilitam a integração de múltiplas 

vantagens além de consistência e precisão.

• Através do histórico de calibração, dos dados de desempenho hidráulico 

acessível remotamente e do pulser inteligente, o iMeter garante o máximo em 

precisão no abastecimento em todas as vazões.

• O computador iGEM inclui auto-diagnóstico, sistema de programação remota 

com dois canais e comunicação serial suportando DART, IFSF e Elo de Corrente.

• Os filtros orientados verticalmente facilitam o acesso aos componentes internos 

sem a necessidade de ferramentas especiais.

• O medidor Xflo™ está disponível como opcional para abastecer gasolina, diesel 

e combustíveis alternativos de etanol e biodiesel.

Versatilidade, desenho agradável

O desenho suave da bomba Global Vista oferece um visual limpo ao seu posto de 

abastecimento além de atingir as expectativas dos seus clientes ao proporcionar 

uma experiência agradável no abastecimento.

• Interface intuitiva.

• Displays de LCD de fácil leitura mesmo de dentro do veículo.

• O desenho único garante baixos níveis de vibração e ruído durante a operação.
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Durabilidade

A manutenção constante das bombas reduz a produtividade do seu posto de 

abastecimento e consequentemente o seu lucro. O estado da arte em desenho da 

Global Vista inclui materiais resistentes a corrosão para garantir maior durabilidade e 

componentes globais para reduzir o custo de propriedade.

• O patenteado e exclusivo sistema de conexão hidráulica double-bump elimina 

riscos de vazamentos, permite fácil reparo e reduz o custo operacional.

• Os chassis em aço galvanneal e o opcional inox oferecem maior resistência  

a corrosão.

• O auto-ajuste usando a gravidade e o peso do motor produz menor desgaste.

• As partes móveis e vedações dinâmicas são internas ao iMeter; garantia de 

proteção contra água e poeira para prevenir vazamentos.

• O uso de componentes globais reduz o custo de manutenção e a necessidade de 

estoque de peças para reposição.

Para mais informações, visite www.wayne.com ou entre em contato com o seu 

representante de vendas Wayne.



Certificações ISO 9001 e ISO 14001

Sobre a Wayne

Wayne Fueling Systems é líder global em soluções de desenho, fabricação e 

serviços para postos de abastecimentos onde a credibilidade e o tempo útil de 

funcionamento são críticos. Bombas de combustíveis, plataformas de pagamentos, 

sistemas de controle e tecnologia Wayne cumprem funções essenciais nos postos de 

abastecimentos tradicionais e alternativos ao redor do mundo.
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