
Bomba automedidora Global Star™ V



Bomba automedidora Global Star™ V: 
Qualidade superior com estilo.

Todas as bombas de abastecimento fornecem combustível, mas apenas uma o ajuda a maximizar as vendas, ao mesmo tempo 

que minimiza o custo total de propriedade. Com capacidades para ser uma verdadeira fonte de receitas, a Global Star da 

Dresser Wayne é um investimento seguro para os anos vindouros.

Concebida para ajudar a maximizar as vendas de combustíveis e minimizar os custos de propriedade, a Global Star da Dresser 

Wayne é a eleita dos retalhistas de combustíveis em toda a Europa. A sua forma elegante e ergonómica é tão atractiva quanto 

prática e, graças às suas dimensões compactas e à vasta gama de configurações possíveis, a Global Star é ideal para se tornar 

na peça central de qualquer posto de abastecimento.

Adaptada às necessidades do seu posto de abastecimento
Disponibilizando um leque infindável de configurações diferentes, a Global Star é a bomba mais flexível da Dresser  

Wayne. Disponível em estilo C e em estilo H, a Global Star possui 3 disposições diferentes de mangueiras, com diversos 

comprimentos de mangueira. Além disso, uma ampla variedade de opções e aplicações em matéria de caudais, entre 40 

e 130 litros por minuto, contribui para fazer da Global Star a escolha perfeita para quaisquer necessidades específicas do 

comércio retalhista de combustíveis. 

Com a possibilidade de disponibilizar até 5 tipos diferentes de combustível em cada bomba, torna-

se fácil responder à crescente procura de alternativas ecológicas nos combustíveis. Combustíveis 

alternativos como E85, GPL, AdBlue®, biodiesel e GNC são todos suportados pela gama de 

produtos Global Star, proporcionando, no posto de abastecimento, uma liberdade sem igual com 

uma única gama de modelos. 

Poupe combustível, poupe tempo, poupe dinheiro
Se as bombas não estiverem calibradas com precisão, pode involuntariamente desperdiçar com-

bustível, de cada vez que os clientes abastecem os depósitos. O novo medidor Xflo™  

da Dresser Wayne pode fazer disso uma coisa do passado. Com menos partes móveis  

e com pontos de calibração adicionais, o medidor Xflo é líder na precisão da medição. Não só é 

preciso, como também é 20 a 30% mais rápido do que os medidores de pistões tradicionais. E 

transacções mais rápidas e mais precisas significam mais rápido retorno do investimento.

Tão preciso que talvez nunca mais tenha de o calibrar
Com o medidor Xflo, pode contar com medições mais precisas e calibrações menos frequentes. 

Tanto nos ensaios em laboratório como em campo, o medidor Xflo não revela qualquer desvio 

perceptível após medir milhões de litros de combustível, contribuindo para uma redução nas perdas 

por desvio dos medidores muito significativa.

Exemplo de  
Redução de  
Custo*

Considerando um posto com  
vendas anuais de 9.000.000 L e  
um aumento de 0,1% na precisão.
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Plataforma Tecnológica iX
A premiada Plataforma Tecnológica iX da Dresser Wayne pode ajudar os retalhistas do sector dos combustíveis a reduzir 
drasticamente os custos de propriedade, a diminuir os tempos de imobilização não previstos e a aumentar as vendas e a 
produtividade. A plataforma escalável, de arquitectura aberta, suporta actualmente três extensões de produtos concebidas para 
beneficiar os consumidores e os retalhistas de combustíveis: 

     •  O software de autodiagnóstico iSense™ identifica e permite resolver potenciais problemas no equipamento do local, ainda 
antes de ocorrerem. Permite também a monitorização em tempo real dos níveis dos depósitos e dos caudais, a partir de 
qualquer localização.

     •  Pagamento seguro iXPay, o terminal de pagamento na bomba eleva a ergonomia e a facilidade de utilização a um nível superior.

A interface de fácil utilização baseia-se no ecrã estilo ATM com teclas de função. Aproveitando a flexibilidade da Plataforma 
Tecnológica iX, o módulo integra sem problemas esquemas de pagamento específicos de cada país e definidos pelo cliente, 
incluindo requisitos de segurança PCI, bem como cenários de pagamento EMV e não EMV. Além disso, suporta PIN pads, leitores 
de cartões e módulos de segurança de outros fabricantes,  proporcionando-lhe uma solução totalmente segura, que cumpre a 
legislação de cada país.

Funções de segurança:

      •  O iX Media™ ajuda os retalhistas a aumentarem as receitas e a criarem fidelização à marca com promoções em vídeo 
apresentadas num ecrã a cores integrado na bomba. Personalize as promoções por períodos, dias, produtos ou eventos 
específicos. Pode até criar e imprimir vales de desconto personalizados na bomba! De fácil integração com praticamente 
qualquer sistema de POS, o iX Media ajuda a fidelizar o cliente, a maximizar as campanhas da marca e a estimular as vendas 
na loja dos produtos mais lucrativos e dos combustíveis Premium.

Para mais informações sobre a bomba Global Star V, o medidor Xflo ou a Plataforma Tecnológica iX, visite o Web site 
www.dresserwayne.com ou contacte o representante da Dresser Wayne.

•  Resistente à corrosão, o exterior com acabamento cuidado mantém o bom aspecto durante muitos anos.
•  Receptáculo das pistolas em plástico compósito resistente. Concebido para ajudar a pistola a regressar à sua posição  

e manter a área em redor sem mossas.
•  Componentes de fácil manutenção e actualizáveis.
•  As peças originais da Dresser Wayne garantem o máximo desempenho e custos de funcionamento mais reduzidos.

•  Xflo Meter – medições mais precisas e menos pedidos de assistência para calibração.
•  A premiada Plataforma Tecnológica iX ajuda a aumentar as vendas e a maximizar o tempo de serviço.
•  O software de autodiagnóstico iSense resolve problemas do equipamento antes de estes ocorrerem.
•  iXPay – aproveitando a flexibilidade da Plataforma Tecnológica iX, o módulo de pagamento na bomba integra sem  

problemas esquemas de pagamento específicos de cada país e definidos pelo cliente, incluindo requisitos de segurança 
PCI, bem como cenários de pagamento EMV e não EMV.

•  As promoções em vídeo personalizáveis do iX Media e a capacidade de emitir vales ajudam a estimular a venda de  
produtos mais lucrativos.

 •  Utilização de módulos de segurança antifraude
 •  Protecções de privacidade do teclado integrado
 •  Suporta várias configurações de ecrã
 •  Ligações de dados protegidas entre componentes

 •  Leitor protegido de bandas magnéticas e de cartões 
inteligentes

 •  Solução certificada (Interac/UK CC/PCI/EMV)
 •  Solução certificada pela SIBS em Portugal



© 2010 Dresser, Inc. Todos os direitos reservados.
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Sobre a Dresser Wayne
Com escritórios em cinco continentes, fábricas em 

quatro e milhares de colaboradores em todo o mundo, 

a Dresser Wayne moldou o setor de abastecimento 

de combustível no varejo e frotas, desde o modesto 

início da empresa, em 1891. Conhecida por combinar 

tecnologia de ponta com um enfoque excepcional no 

cliente e parcerias de ganho mútuo no setor, a Dresser 

Wayne transformou-se no fornecedor líder de soluções 

integradas para os seus clientes no setor de  

venda de combustíveis no varejo e a frotas.

A Dresser Wayne – com sede em Austin, Texas –  

é responsável, em grande parte, pelas inovações que 

contribuem para o aspecto e a funcionalidade da esta-

ção de serviço moderna. Desde bombas de combustível 

e sistemas de POS, a informação de varejo e serviços 

de apoio pós-venda, a Dresser Wayne está empenhada 

em prosseguir a sua longa tradição no fornecimento de 

soluções inovadoras e centradas no cliente em todo o 

setor. A Dresser Wayne é uma unidade de negócios da 

Dresser, Inc.

Sobre a Dresser Inc.
A Dresser, Inc. é líder no fornecimento de produtos de 

infra-estrutura de elevada engenharia para o setor global 

de energia. A empresa conta com posições de liderança 

numa vasta carteira de produtos, incluindo válvulas, acio-

nadores, contadores, interruptores, reguladores, produtos 

de tubos, motores alimentados a gás natural, bombas de 

abastecimento de combustível no varejo e sistemas de 

ponto de venda associados e equipamentos de manejo 

de ar e gás. As marcas líderes na carteira da Dresser 

incluem os sistemas de abastecimento de combustível 

Dresser Wayne®, os motores alimentados a gás natural da 

Waukesha®, as válvulas de controle da Masoneilan®, os 

reguladores da Mooney®, as válvulas de descompressão 

da Consolidated® e os insufladores e contadores de gás 

rotativos da Roots®. Conta com instalações de fábrica e 

de assistência ao cliente estrategicamente localizadas em 

todo o mundo e com uma presença em vendas em  

mais de 100 países. Acesse o nosso web site  

www.Dresser.com.br.


