


A Lavrita Engenharia com seus 43 anos atua nas áreas de 
Engenharia, Indústria e Prestação de Serviços.

Através de sua divisão de Equipamentos Especiais para a 
Linha Ambiental, apresenta a Nova Linha Automática de 
Coleta de Resíduos, composta por:

- Coletor de Carga Lateral de Resíduos;
- Lavador de Contentores de Carga Lateral;
- Contentores Metálicos de Resíduos de 2,4 e 3,2 m³.

Fabricados no Brasil com Engenharia, Tecnologia e 
Componentes Nacionais. 

Com Equipamentos e Prestação de Serviços diferenciados, 
agrega a seus clientes tecnologia de última geração. 





A melhor solução para a Coleta de 
Resíduos Sólidos no Brasil e América do Sul 
é a Coleta de Resíduos Automática.

A Nova Linha Automática da Lavrita 
Engenharia é a solução da Coleta de 
Resíduos em Ruas, Avenidas, Hospitais, 
Indústrias, entre outros.

Com capacidade de 
armazenamento de 21m³ de 
resíduos, o Coletor de Carga 
Lateral Automático possui 
designer moderno, alta 
tecnologia e central de 
lubrificação automática nas 
articulações do braço do robô. 

Operado somente pelo motorista/operador, 
não necessita de ajudantes ou coletores.

Equipamento 100% nacional que dispõe de 
financiamento FINAME/BNDES para o 
mercado nacional e exportação.





O Lavador de Contentores Automático é um Equipamento que realiza seu trabalho simultâneo 
com o Coletor de Carga Lateral, que lava e higieniza os Contentores metálicos automaticamente 
após a coleta dos resíduos dos Contentores. 

O Lavador de Contentores 
possui duplo sistema de 
lavagem com cabeças 
rotativas e bicos aspersores 
para lavagem interna e 
externa dos Contentores.

Construído em aço inox o Lavador de Contentores possui câmara de lavagem com  fechamento 
automático, reservatórios de aço inox de 12m3 para água limpa e água servida.

Pode ser equipado com sistemas 
de filtros de membrana para 
reutilização da água, otimizando 
a autonomia de lavagem.

Equipamento 100% nacional que 
dispõe de financiamento FINAME/
BNDES para o mercado 
nacional e exportação.





Os sacos de lixo que atualmente são colocados no chão, serão colocados nos Contentores 
evitando assim, enchentes, poluição, insetos, ratos (pragas), etc.

Os Contentores metálicos são produzidos em chapa galvanizada de 1,5 mm de espessura, 
estampados com ferramental próprio e projetados pela engenharia da Lavrita.

Produzidos em linha com solda contínua 
robotizada e pintura eletrostática, contêm 
pedaleira em aço para abertura da tampa 
e amortecedor para fechamento lento, 
sendo seguros e higiênicos. 

Equipamento 100% nacional que dispõe 
de financiamento FINAME/BNDES para o 
mercado nacional e exportação.





A Lavrita oferece a mais avançada tecnologia para limpeza de vias públicas, rodovias e plantas 
industriais, com a utilização do equipamento TURBO-AIR 6-100. 

É um aspirador regenerativo de ar montado sobre chassi de caminhão, totalmente autônomo. 

O princípio operacional deste equipamento é o de aspiração de detritos. 

O processo se dá através de injeção de ar controlada para desagregar a sujeira da superfície.

A limpeza se faz somente através de injeção e aspiração de ar, sem uso de vassoura.

Dispõe de escovas laterais que auxiliam na limpeza de guias e sarjetas, deslocando os detritos  
para a área de atuação da coifa.

Projetado e construído para ter durabilidade.

- Feito para ser eficiente – menos partes móveis garantem 
  maior disponibilidade, maior produtividade e maior tempo de vida.

- Feito para durar – Projeto de Engenharia e construção robusta  
  fazem do TURBO-AIR 6-100 uma máquina durável e de alta qualidade.

O TURBO-AIR 6-100 é um Aspirador Industrial, robusto de alta  
performance.

ÚNICO EM SUA CATEGORIA FABRICADO NO BRASIL.





O Hipervac é um equipamento autonômo de sucção à vácuo, através de bomba ROOTS. 
Este equipamento trabalha com materiais secos ou molhados de granulometria até 5 polegadas, 
succionando granéis sólidos e líquidos com eficiência, limpeza e segurança. 

Possuímos 3 modelos distintos de HIPERVAC: 

- 2 - 75 (carreta elétrica com caçambas de 2m3)
- 4 - 90 (caminhão toco com reservatório de 4 m3)
- 8 -150(caminhão trucado com reservatório de 8m3) 

Entre suas várias aplicações podemos citar: 
Limpeza de boca de lobo (bueiro), galerias, chutes de 
transferências, silos, empilhadeiras / recuperadoras, 
mesas de giro, estruturas metálicas, limpeza de usinas, 
porões de navios, tanques de decantação entre outros.


