Produtos & Serviços Nash
para economia de água

Tornando um clássico ainda melhor...

Com a atualização da linha CL ECO-FLO Nash, você
pode reduzir o consumo de água em até 50%.
Modelo
existente
CL 2002
CL 4002
CL 6002
CL 6003
CL 9002

Água de selagem
(m³/h)

Existente
09
11
18
31
27

Nova
4,5
5,5
09

15,5
13,5

Economia anual Estimativa anual
de água
de economia de
(m³)
água
39 mil
48 mil
79 mil

135 mil
118 mil

Considerando:
R$ 0,33/m³ e 8,750 horas de
operação/ano com sistema
não recirculado.

R$ 12.900,00
R$ 15.800,00
R$ 26.000,00
R$ 44.700,00
R$ 38.900,00

“Ligamos a bomba em 27 de

Dezembro e desde então ela tem
funcionado perfeitamente bem.

Houve uma redução significativa no
consumo de água de selagem.”

Comentário de Bryan Patterson,
(PM Services AbitibiBowater Fort Frances) sobre ECO-FLO.

Investimento de atualização CL ECO-FLO™

NASH CL talvez seja a bomba de vácuo de anel líquido mais popular
já construída. O motivo? A sólida confiabilidade NASH.

Agora, nossos engenheiros trouxeram nova tecnologia e inovação para as tradicionais e confiáveis bombas NASH modelo CL.
Utilizamos nosso incomparável conhecimento em bombas de vácuo de
anel líquido para apefeiçoar o legendário design CL com a nova tecnologia ECO-FLO (patente requerida). O resultado:
• Mesma confiabilidade, mesma performance;
• Custos operacionais reduzidos;
• Uma bomba de vácuo “verde”.
Benefícios ECO-FLO:
• Redução de até 50% no consumo de água;
• Utiliza o mesmo motor, base e acoplamento;
• Mesmo padrão Nash de manutenção nos centros de serviço especializados;
• Disponível em ferro fundido e aço inoxidável;
• Garantia NASH.
Deixe-nos mostrar como você pode tornar sua planta ´mais verde.´
Entre em contato hoje mesmo.
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