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A MELHOR DO SETOR

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL DE OPERAÇÃO CONTÍNUA
A Fill-Rite tem o orgulho de anunciar a mais recente ampliação da sua família
operação contínua com o lançamento dos novos modelos nextec Intelligence® AC. As séries
NX25-120 e NX25-240 de transferência de combustível permitem que os gerentes de frota
abasteçam todos os dias com menos tempo de inatividade devido a ciclos curtos ou
superaquecimento. Nossas bombas líderes do setor são equipadas com um motor de
velocidade variável e a tecnologia exclusiva nextec Intelligence™ da Fill-Rite para
desempenho em aplicações severas. Seu baixo perfil e construção leve facilita a instalação,
além de movimentar o combustível de forma mais eficiente do que a concorrência.

O FUTURO DA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ESTÁ AQUI

nextec Intelligence® - prevê, protege, desempenha
SÉRIE NX25-120W
TAXA DE FLUXO
TENSÃO
ENTRADA/SAÍDA

95 lpm / 25 GPM*
120VCA
1-1/4” NPT /
1” NPT

1-1/4” BSP /
1” BSP

1” BSP / 1” BSP

Carcaça da bomba em ferro fundido
Tampão de
2” NPT

Montagem
em pé

A (FLA)

Tampão de
2” BSP

3.5

Montagem
em pé

NX25-120NB-AA

1/3 HP
Diesel, gasolina, biodiesel até B20, E15, querosene, álcool mineral,
metanol (até 15%)

CICLO DE
TRABALHO

Contínuo para transferência de combustível

GARANTIA

Garantia Permanente Limitada†

CERTIFICAÇÕES

Configuração da montagem do tampão

1.8

POTÊNCIA
FLUIDOS
COMPATÍVEIS

120VCA/240VCA 50/60 Hz

1” NPT / 1” NPT

MATS. DE
CONSTRUÇÃO
MONTAGEM

SÉRIE NX25-240

UL/cUL

CE, ATEX, IECEx

Configuração da montagem em pé
NX25-120NF-AA

Recursos e benefícios
• Serviço contínuo**
O desempenho sem paradas elimina
tempo parado, economizando o seu
tempo e dinheiro

• Motor de velocidade variável
Ajusta ativamente a sua velocidade
para um desempenho otimizado e
melhora a elevação da sucção

• Liga/desliga remoto
Capacidade de liga/desliga remoto
para tanques altos e acima do solo

• Leve
Com menos de 10,4 kg (23 lb)***, o
nextec proporciona uma instalação
fácil e livre de dificuldades

• Tons inteligente
Simplifica a solução de problemas
com sinais sonoros que indicam
quando e onde a atenção é
necessária

• Desligamento automático
Após 20 minutos de inatividade, a
bomba se desligará, reduzindo os
custos de energia

• Chave magnética
Operação suave e completamente
substituível em campo
• Trava de vapor reduzida
Manter a sua operação funcionando
nas temperaturas altas do verão
• Diminuir no desvio
Reduza o consumo de energia e
preserve a vida útil dos componentes
molhados

*Adicionar acessórios afetará a taxa de fluxo †Os detalhes da garantia podem ser encontrados em fillrite.com ** Classificado para uso contínuo para a transferência de combustível
*** Os únicos modelos da bomba são os modelos <10,4 kg (23 lb).
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