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BASRIO - Tecnologia de Ponta ao serviço do Ambiente. 

Município de Almada - 1 Lava Contentores / Ruas 

Na sequência de Concurso 
Publico e após adjudicação da 
C. M. de Almada, procedemos 
no final do mês de Abril á 
entrega da Viatura de Lavagem 
de Contentores e Lava Ruas, 
com uma cisterna em inox de 
8.000 litros de capacidade. 
Durante os testes operacionais 
realizados na altura da entrega, 
o equipamento revelou-se de 
grande eficiência , sendo os 
resultados obtidos muito posi-
tivos, quer na lavagem de con-
tentores quer na lavagem de 
ruas. 
Foi dada formação técnica de 
manutenção e de funciona-
mento aos técnicos e utilizado-
res do Município que irão 
operar com a viatura. 

Camara de Lavagem na parte 
trazeira da viatura com a Porta 
Aberta. 

Lava Ruas com jactos laterais 
reguláveis e cabeças superiors de 
Rega 

Para além das viaturas de Recolha de RSU, a Basrio possui um conjunto de soluções para a Higiene e 
Limpeza Urbana, em que destacamos os lavacontentores e Lava-Ruas, entre outros. Qualquer neces-
sidade especifica será objecto de estudo pelos n/ serviços para se encontrar o equipamento com as 
características que melhor se  adapte ás condições em que vai operar. A satisfação do cliente quer 
entidade Pública quer Privada é o n/ primeiro objectivo. 

A C. M. de Almada adjudicou o 
fornecimento de 5 Viaturas 
IVECO equipadas com Caixa de 
Recolha RSU BASRIO/EURECO, 
sendo 3 de 15 M3 e 2 de 10 M3. 
A entrega destes equipamentos 
que decorreu durante o mês de 
Fevereiro, foi uma mais valia 
para o alargado parque de Via-
turas de Recolha daquele Muni-
cípio. 

Município de Almada - 5 Viaturas Recolha RSU. 


