
 Dragagens 

Onde houver água é connosco!!! 

A AmoraSub foi criada em 1999 e ao longo dos anos tornou-se numa empresa de referência na área dos trabalhos 
subaquáticos, resultado do profissionalismo com que encara cada serviço. 
 
É das poucas empresas nacionais que tem todo o tipo de equipamento para todos os serviços subaquáticos, não 
tendo que recorrer ao aluguer, conseguindo assim dar uma resposta imediata a todas as solicitações, entre as 
quais as dragagens. 
 
A AmoraSub dispõe de diverso tipo de equipamento de dragagem indicado para pequenos e médios volumes, 
estando apta para desenvolver dragagens em águas rasas, rios, canais e lagoas. 
 
A empresa devido à experiência já adquirida nesta área, está em condições de responder sempre com um serviço 
de qualidade, de forma a garantir a satisfação dos seus clientes. 



 
 

Dragagem com retroescavadora, por sucção e corte; 

Excelente mobilidade e versatilidade. 

- Transportável em vias públicas por estrada; 
- Carrega e descarrega-se por meios próprios, 
sem apoio de guindaste. 

- Trabalha em condições extre-
mas, onde nenhuma outra má-
quina conseguiria operar. 

- Dragagem Ambiental de rios, 
canais e águas rasas. 

Não requer cabos ou âncoras 

Draga Watermaster 

EQUIPAMENTOS 



 

- Cravação de estacas de madeira por sistema 
de cravação próprio. 

- Dragagem de escavação, com descarga 
em barcaças. 

- Desloca-se para dentro e para fora da água 
sem assistência de nenhum outro equipamen-
to; 
- Navega com o seu próprio sistema de propul-
são. 

- Retroescavação com balde de 700l. - Descarga por bombeamento até 1,5Km 
de distância. 

- Dragagem de retroesvação de solos com 
vegetação por ancinho. 

Draga Watermaster 
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Bombas eléctricas de dragagem Toyo 

A AmoraSub dispõe de conjunto de electrobombas de dragagem Toyo, de 3 a 8 polegadas de 
saída com caudais de 30 a 360 m3/hora, que bombeiam até 60% de sólidos e possuem para além 
da lâmina do agitador que é responsável pela obtenção de maior eficiência na mistura do mate-
rial, de um anel jet de elevada pressão, ideal para aplicações em que os sólidos são especialmen-
te difíceis de bombear ou simplesmente onde é necessária mais agitação. Esta combinação do 
anel jet e do agitador já provou ser um conjunto de “agitação” realmente efectivo. 
 
Poderá ver estas bombas a trabalhar nas aplicações abaixo assim como em muitas outras: 

- Extracção de areia do oceano; 
- Lagos de sedimentação; 
- Limpeza de lixo tóxico; 
- Limpeza de tanques; 
- Unidades cimenteiras; 
- Enterramento de tubagens; 
- Remoção de lodo; 
- Construção de ilhas. 
 

 

Tem ainda ao seu dispor motobombas de grande capacidade (até 12 
polegadas de saída com caudais até 1150 m3/hora), que permitem 
fluxos bastante superiores. 

Motobombas de grande capacidade 

Restante equipamento: Geradores, Plataformas e Mangueiras de vários diâmetros. 


