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Consultoria e acompanhamento pré e pós-venda;
Instalação em geral;
Instalação de equipamentos de medição e
monitoramento ambiental (Veeder-Root), incluindo
treinamento operacional.

CAIXA SEPARADORACAIXA SEPARADORA

FILTRO FOGUETINHOFILTRO FOGUETINHO

BICOS PARABICOS PARA
ABASTECIMENTOABASTECIMENTO

SUMP PARASUMP PARA
TANQUE E BOMBATANQUE E BOMBA

MANGUEIRAMANGUEIRA

FLANGE DE VEDAÇÃOFLANGE DE VEDAÇÃO

CALIBRADORCALIBRADOR

            BREAKAWAYBREAKAWAY          MANGOTEMANGOTE

MALETA PARA ANÁLISEMALETA PARA ANÁLISE
(NOVA PORTARIA DO INMETRO)(NOVA PORTARIA DO INMETRO)

++

Possuímos equipes treinadas para apresentação de soluções
tecnológicas adequadas a necessidade de cada cliente. 

SPILL DE MONITORAMENTOSPILL DE MONITORAMENTO
E MEDIÇÃOE MEDIÇÃO

VENDAS E SERVIÇOSVENDAS E SERVIÇOS



Medição e MonitoramentoMedição e Monitoramento

TLS4TLS4

TLS450 PLUSTLS450 PLUS Gerencie e Monitore seuGerencie e Monitore seu
combustível.combustível.

SISTEMA VEEDER-ROOT:
Tecnologia, proteção e

precisão!SENSORESSENSORES

SONDASONDA

Bombas Comerciais e IndustriaisBombas Comerciais e Industriais

PRIME SPRIME S

PMDPMD  

PHRPHR PHXPHX

MAXXUMMAXXUM

PLUS VIEWPLUS VIEW



FILTRO PRENSA COM RETORNO AUTOMÁTICO 

Solda dupla interna e externa
Pintura em gel coat
Menor diferença de ICMS
Jaquetamento seguro, quase o dobro exigido
pela norma

Os tanques TMT são fabricados em conformidade com as
normas técnicas aplicáveis, atendendo todos os requisitos
exigidos pelos órgãos ambientais e possuem certificação do
INMETRO, conforme as portarias 117 e 185 desse órgão.

RETORNO AUTOMÁTICO

Alta Durabilidade
Produto certificado
Visor de nível
Pintura externa em PU Acrílico

Surpreenda-se com a mais completa linha de produtos para
filtração do mercado brasileiro, a BRF, uma empresa 100%
nacional que tem como principal objetivo surpreendê-lo
positivamente com produtos eficientes e duradouros.

FILTRO PRENSA TRANSPARENTE 

SOLDA DUPLA



Acessórios para elétrica
Caixa de sensor
Câmera de calçada
Conexão mecânica
Conexão eletrosoldável
Descarga selada
Flange de vedação
Flexíveis
Spill container
Spill de monitoramento
Sump de bomba
Sump de filtro 
Sump de tanque 
Tubulação e válvulas

ISTOBAL M'1

BTFlex apresenta ao mercado sua nova linha de Equipamentos de
Instalação para postos de abastecimento. Produtos confiáveis e de
qualidade e possui um atendimento inovador. Medimos o nosso sucesso
não só por nossas realizações comerciais, mas também pela maneira
como servimos nossos parceiros e protegemos os recursos naturais do
planeta, assim fazemos diferença na vida das pessoas.

A sua atractiva imagem se complementa com uma avançada
tecnologia e importantes prestações, proporcionando uma
grande confiança no seu funcionamento. Istobal oferece uma
exclusiva experiência na lavagem que não deixa indiferente.

ISTOBAL M'START

https://br.istobal.com/br/maquinas-de-lavagem/istobal-m-1.html


A Mahovi chegou com novos equipamentos com intuito de agregar valor,
competência, conhecimento, tecnologia e satisfação aos clientes. Os
elevadores automotivos são equipamentos essenciais nas oficinas
mecânicas modernas e profissionais. Com diferentes modelos, tamanhos e
estruturas no mercado, esses elevadores têm a capacidade de suspender e
manter elevado todo tipo de veículo, dos populares, até modelos maiores.

Percebendo uma necessidade no mercado de automação para
postos de serviços e combustíveis, desenvolveu o HIRO. Um
equipamento lançado nacionalmente, que traz ao mercado
qualidade, tecnologia, confiabilidade e facilidade de instalação e
manutenção.

O concentrador Hiro Eco é umO concentrador Hiro Eco é um
equipamento completo que reúneequipamento completo que reúne
tecnologia, praticidade, robusteztecnologia, praticidade, robustez  

  e baixo custo.e baixo custo.

HIRO DISPLAYHIRO DISPLAY
Concentrador de abastecimentos maisConcentrador de abastecimentos mais

tecnológico do mercado. O Hiro Display é atecnológico do mercado. O Hiro Display é a
escolha perfeita para os melhores clientesescolha perfeita para os melhores clientes
que não têm medo de investirem no melhorque não têm medo de investirem no melhor

para o seu posto.para o seu posto.  

HIRO ECOHIRO ECO

PVC ou TAG CHAVEIROPVC ou TAG CHAVEIRO

Elevador eletro hidráulico 
Elevador para bateria EV
Balanceadora de pneus para veículos
Maquina recicladora para ar
condicionado de carros
Gerador de nitrogênio com calibrador
de pneu
Desmontadora de pneu - Tratores,
caminhões e pneu OTR
Elevador pantográfico tesoura
embutido
Sangardor de freio pneumpatico 
Maquina para troca de óleo


