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A solução de base... 

FAGAR, E.M. - Faro 

A empresa Municipal de Faro,- 
FAGAR, resultante da associação 
dos SMAS do Município de Faro 
e o Grupo SOMAGUE, adjudicou 
á BASRIO, uma Viatura de Reco-
lha RSU de 20 M3 montada 
sobre chassis MAN de 26 Ton. e 
uma Viatura Combinada de Lim-
pa Fossas e desobstrução de 
colectores de 8.000+3.000 litros 
No inicio do mes de Maio 
procedeu-se á entrega da Via-
tura de Recolha conforme as 
imagens documentam. 
Sobre o combinado ainda se 
encontra prevista a sua entrega 
durante o presente mes. 
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Viaturas de Recolha de RSU. 

financeira: 
 
- Elevada rentabilidade do capital 
investido: 
- Assistência técnica rápida e de 
baixo custo. 
- Preço mais baixo do Equipa-
mento e Opcionais relativamen-
te á concorrência mais directa. 

Dos equipamentos que fabrica-
mos e ou montamos atingem 
especial importância os veículos 
que se destinam á recolha de 
resíduos sólidos Urbanos. 
Estes equipamentos vulgarmente 
designados por caixas de reco-
lha ou caixas do lixo, são monta-
dos sobre chassis de qualquer 
marca da preferência do cliente. 
Assim, encontramos veículos 
deste tipo fornecidos e a laborar  
de norte a sul do país, Açores, 
Cabo Verde e Angola quer em 
Municípios e Serviços Municipa-

lizados quer em Empresas Muni-
cipais e Empresas Privadas de 
prestação de serviços. 
A preferência dos que nos tem 
distinguido prende-se essencial-
mente com a funcionalidade, 
robustez e características técni-
cas gerais do equipamento: 
De ordem operacional: 
- Fiabilidade e Durabilidade. 
- Grande Capacidade de Carga. 
- Rácio de Compactação Eleva-
do. 
- Fácil Manutenção. 
De ordem económica—

destinando-se a mesma a 
laborar em circuitos aperta-
dos e de difícil acesso, indo 
numa primeira fase actuar no 
Norte de Portugal. 
De salientar, que já se encon-
travam ao serviço daquele 

grupo de empresas, 
3 viaturas deste 
tipo e capacidade, 
sendo 2 montadas em 
Mitsubishi e uma Toyo-
ta, que haviam sido 
anteriormente vendidas 
á empresa STL, agora 
integrada no grupo. 

SUMA/Serurb. 

Pontos Fortes do N/ Equipa-
mento: 

 

• Elevada Fiabilidade e Durabili-

dade. 

• Disponibilidade permanente 
com Tempos Mínimos de imo-

bilização. 

• Reduzidos Custos de Manuten-

ção. 

• Normas de Segurança Europeia. 

• Baixo Preço do equipamento 

base e opcionais. 

• Relação Qualidade/Preço mais 

Baixa do Mercado. 

• Assistência Técnica rápida e a 

baixo custo 

Foi entregue recentemente á 
empresa Serurb, pertencente 
ao grupo SUMA, grupo leader 
na prestação de serviços urba-
nos e do ambiente, uma Viatura 
de Recolha de RSU de 7 M3, 
montada em chassis Mitsubishi, 


