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Advanced technology delivers 
enhanced, fl eet-fueling effi ciency.

Getting your fleet on the road quickly is crucial to your bottom line which 

means fueling should be as hassle-free and fast as possible. The Wayne 

Global Century electronic fleet fuel dispenser keeps your operation moving 

at a rapid pace. In a class of its own, this dispenser harnesses leading 

technology and combines it with durable construction to bring you high-

speed, dependable fueling capabilities.

About Wayne

Wayne, a GE Energy Business, is a global leader in the design,

manufacture, and servicing of fueling forecourt solutions where 

reliability and uptime are critical. Dispensers, payment platforms, 
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role in traditional and alternative fueling sites around the world. 
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Advanced technology that provides 
intelligence on fleet fueling.

Put your fleet on the road quickly is crucial to meet deadlines, which 
means that the fueling must be the fastest and least problematic 
possible. Furthermore, it is essential to have control of the fueling. 
It was thinking on this need that Wayne designed the Reliance™ 
E-123, an electronic dispenser which combines efficiency and 
intelligence.



Reliance™ e-123 is a 

dispenser that allows the 

automation of the fueling 

point with the features of a 

certifi ed device.

High technology, high performance

The Reliance™ E-123 Fuel Dispenser outstanding performance is backed by 
exceptional state-of-the-art technology. Incorporating the Wayne iGEM™ 
electronics platform, the dispenser promotes smooth operability through features 
like error monitoring and enhanced diagnostics. 
Restricted access to confi guration and dispensers diagnostics is accomplished by 
remote control, which eliminates the need to open the electronic dispenser head. 
The Reliance™ E-123 includes electronic calibration of the iMeter™.

Deliver fast fueling options

Because reducing fueling time increases effi  ciency and productivity, the 
Reliance™ E-123 Fuel Dispensers superior technology off ers, plus a robust and 
durable construction, fl ow rate up to 80 liters per minute. This means more time 
on the road for your vehicles.

Security and investment protection

The Reliance™ E-123 Fuel Dispensers were designed to meet all metrological and 
safety standards on the fueling point.

Intelligence

Optional integrated pump controller and communication with the Fusion Forecourt 
System™.

Compact Design

Ideal for installation in garages, marines, etc.

COnFIGUrAÇÕES

SIMPLES Vazão Produto Bico

3G2207 PDR 50 LPM 1 1

3G2207 DDR 50 LPM 1 1

3G2227 PDR 130 LPM 1 1

3G2227 DDR 130 LPM 1 1

DUAL Vazão Produto Bico

3G2207 PD 50 LPM 1 2

DUPLA Vazão Produto Bico

3G2203 PD 50 LPM 2 2

PDR/PD = Modelo de sucção         DDR = Modelo remoto

Para mais informações, visite www.wayne.com ou entre  

em contato com o seu representante de vendas Wayne.

Global Century Série Frota Global Century Série Frota

Alta tecnologia e alto desempenho
O excelente desempenho da Global Century está apoiado em uma excepcional 

tecnologia de última geração. Incorporando a plataforma eletrônica Wayne iGEMtm,  

a bomba garante uma operação suave com características de monitoramento de  

erro e diagnóstico.

Além disso, um controle remoto infravermelho permite o acesso restrito à configuração 

e aos diagnósticos sem a necessidade de abertura da cabeça eletrônica da bomba. 

A Global Century série frota inclui calibração eletrônica sofisticada para aferições 

simples e precisas dos medidores.

Opções de abastecimento rápido
Como reduzir o tempo do abastecimento aumenta a eficiência e a produtividade, a 

tecnologia superior das bombas Global Century para frota suporta altas vazões para 

uma experiência de abastecimento rápido. Isso significa mais tempo na estrada para 

seus veículos.

Um produto para as suas necessidades
Vários opcionais estão disponíveis com as bombas eletrônicas de combustível Global 

Century série frota. Escolha o carretel retrátil e o mastro de mangueira para mantê-la 

fora da pista de abastecimento. Todos os modelos são compatíveis com múltiplos tipos 

de combustíveis, incluindo gasolina, querosene, diesel e biodiesel.

Alta durabilidade para atender a todos os tipos de frotas
O acabamento e pintura da Global Century série frota é incrivelmente durável, mesmo 

em condições agressivas e uso intensivo. Todos os painéis do gabinete são feitos em 

aço galvanneal e os suportes em aço galvanizado resistente à corrosão.

Proteja o seu investimento através da fácil instalação e manutenção
A instalação e manutenção da bomba Global Century série frota é muito simples, o 

que aumenta a relação custo-benefício. A tubulação patenteada double-bump elimina 

o risco de vazamento e torna a manutenção simples e fácil.O resultado e o aumento 

de desempenho e redução do custo de manutenção. Além disso, as portas são 

articuladas para facilitar ainda mais o acesso.

Como reduzir o tempo de 

abastecimento aumenta a 

eficiência e a produtividade, 

a tecnologia superior 

da Global Century série 

frota significa mais 

tempo na estrada para os 

veículos. Por meio de uma 

combinação de tecnologia 

avançada e hidráulica 

simplificada para um 

excelente desempenho, 

a bomba abastece a uma 

vazão de até 130 LPM.
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A product for your needs

Several options are available with the Reliance™ E-123 
electronic dispensers. Choose the pump controller, the 
attendant tagging and the emergency stop button for 
automation and safety of your fueling point. All models 
are compatible with multiple fuel types including 
ethanol, gasoline, kerosene, diesel and biodiesel. Ideal 
for environments requiring a compact fuel dispenser, 
the following Reliance™ E-123 models are available: 
E-123P (suction pump), E-123D (remote dispenser) and 
E-123C (remote dispenser for mounting in a fueling 
system).

Strong durability for demanding fl eet 
settings

The Reliance™ E-123 powder-coated fi nish is incredibly 
durable even under harsh conditions and rugged use. 
All cabinet panels are made of galvanneal steel for 
corrosion resistance.

For more information about the Reliance™ E-123 Fuel Dispensers, 

confi guration options and availability, please visit Wayne.com or 

contact your Wayne sales representative.
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BOMBA DE COMBUSTÍVEL GLOBAL CEnTUryTM

SÉrIE FrOTA

Tecnologia avançada que possibilita uma 
eficiência maior no abastecimento de frotas.

Colocar sua frota na estrada com rapidez é crucial para cumprir os prazos, 

o que significa que o abastecimento precisa ser o mais rápido e o menos 

problemático possível. A bomba eletrônica de combustível Global Centurytm da 

Wayne mantém sua operação no ritmo. Única em sua classe, a bomba conta 

com uma tecnologia de ponta combinada a uma construção durável para lhe 

fornecer capacidades de abastecimento confiáveis e de alta vazão.

Sobre a Wayne

Wayne, uma unidade de negócios da GE Energy, 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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About Wayne:

Wayne, a GE Energy Business, is a global leader in the design, manufacture 
and servicing of fueling forecourt solutions where reliability and uptime are 
critical. Dispensers, payment platforms, control systems, and technology 
from Wayne play an essential role in traditional and alternative fueling sites 
around the world.
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