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O MAIS AVANÇADO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS ALIMENTARES 
 
 
A DISPOSER Ind. de Trituradores de Resíduos Ltda. empresa 100% nacional, iniciou suas 
atividades em abril de 1.971 em São Paulo – capital, diante da necessidade de um sistema seguro 
e eficiente na eliminação dos restos de alimentos das grandes industrias nacionais e internacionais, 
que se instalavam nesta época no pais, onde em suas sedes internacionais, já utilizavam os 
trituradores de resíduos orgânicos. 
 
O triturador de resíduos alimentares é o sistema de eliminação de resíduos orgânico mais 
consagrado, eficiente e utilizado no mundo, instalados em cozinhas residenciais e industriais de 
pequeno, médio e grande porte. 
 
Com o lema e o compromisso de SEMPRE A MELHOR ESCOLHA, contamos com uma estrutura 
completa e eficiente, voltada as necessidades dos nossos clientes e com este empenho e 
dedicação, conseguimos atingir uma impressionante e excelente taxa de satisfação. 
 
Nosso processo começa com o melhor projeto, para maximizarmos os resultados e rendimentos 
dos equipamentos, passando pela escolha das melhores matérias primas, atendendo as mais 
rigorosas normas de fabricação, assegurando junto a nossa equipe de vendas, que é treinada e 
atenta aos detalhes junto as suas necessidades na definição do equipamento, sem abrirmos mão 
da nossa assistência técnica, com peças de reposição mantidas em estoque. 
 
Fabricamos a maior variedade de modelos do mercado, com diferentes tamanhos e capacidades, 
para melhor lhe atender, além de contarmos com uma equipe de engenharia, pronta e a disposição 
de novos desafios, para desenvolver novas soluções e opções na eliminação dos restos de 
alimentos orgânicos. 
 
Com a colocação do  você elimina : 
 
Restos de resíduos orgânicos em geral 

Resíduos vegetais 
Carnes e peixes 

Cascas e ossos em geral 
 
Nossos modelos atendem a 
 
Bares em geral 

Restaurantes em geral 
Cantinas de escolas e faculdades 

Centros de produção e distribuição de alimentos 
 Clínicas e hospitais 
  Fast Food e trucks foods 

      Refeitórios industriais em geral 
 
Não importa o tipo de resíduos orgânicos ou o volume das sobras alimentares, a DISPOSER Ind. 

sempre terá o melhor equipamento para a sua necessidade. 
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TRITURAC HG 80         09/21 

 
Capacidade 50 refeições/período 
Potência 1/2 HP – 60 Hz – MONOFÁSICO 
Tampa e ralo de proteção 
Bocal em aço inoxidável  
Conjunto de fixação a cuba 4.1/2” 
Câmara de trituração XL em alumínio especial 
Selo mecânico em aço inoxidável 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Proteção contra sobre carga 
Sifão de saída 2”    
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 102 
 

Capacidade 100 refeições/período 
Potência 1,0 HP – 60 Hz – MONOFÁSICO 
Tampa e ralo de proteção 
Bocal em aço inoxidável 
Conjunto de fixação a cuba 4.1/2” 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial 
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Proteção contra sobre carga 
Sifão de saída 2”     
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 203 
 
Capacidade 300 refeições/período 
Potência 2,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Tampa e ralo de proteção 
Bocal em aço inoxidável  
Conjunto de fixação a cuba 4.1/2” 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial 
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Sifão de saída 2”     
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 301  
 

Capacidade 500 refeições/período 
Potência 3,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Bocal em aço inoxidável  
Conjunto de fixação a cuba 4.1/2” 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Pé com altura regulável  
Sifão de saída 2”      
________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 303           
 

Capacidade 700 refeições/período 
Potência 3,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Capa protetora do motor 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
____________________________________________________________________________________________________________ 
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TRITURAC HG 300 II         09/21 
 

Capacidade 700 refeições/período 
Potência 3,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 501 
 

Capacidade 1.000 refeições/período 
Potência 5,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Capa protetora do motor 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 502 
 

Capacidade 1.200 refeições/período 
Potência 5,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Capa protetora do motor 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

TRITURAC HG 500 II   
 

Capacidade 1.200 refeições/período 
Potência 5,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

TRITURAC HG 753 
 

Capacidade 1.800 refeições/período 
Potência 7,5 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Capa protetora do motor 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
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TRITURAC HG 750 II         09/21 
 

Capacidade 1.800 refeições/período 
Potência 7,5 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
 

 

TRITURAC HG 1003 
 

Capacidade 2.200 refeições/período 
Potência 10,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Conector de saída com abraçadeiras  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC HG 1000 II  
 

Capacidade 2.500 refeições/período 
Potência 10,0 HP – 60 Hz – TRIFÁSICO 
Acoplador da boca 141 mm com abraçadeiras 
Válvula solenoide 
Câmara de trituração XXL em alumínio especial  
Dupla vedação - selo mecânico e retentor 
Rolamentos permanentemente lubrificados 
Pés com altura regulável e com anti vibra 
Mangote de saída com abraçadeiras  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

ACESSÓRIOS PARA UM MELHOR RENDIMENTO  
 

Acionamento Simples liga/desliga 
 

Simples com botão extra de pânico  
 
Comando completo / automação 

______________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC MR 60 
 
Mesa receptora em aço inoxidável  
Cuba tipo funil ou retangular 
Pés reguláveis ou para fixação ao piso 

 
OBS.: 
Desenvolvemos conforme o seu espaço disponível 
 
Disponível para qualquer triturador de resíduos  
 
SOB COMSULTA 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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TRITURAC GAB 60 ou GAB 120 
 

Gabinete fechado em aço inoxidável  
Cuba tipo funil ou retangular 
Limitador de acesso 
Porta com opção de cadeado 
Pés para fixação ao piso 

 
OBS.: 
Disponível para qualquer triturador de resíduos 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC PR 10 P ou B  
 
Registro SIMPLES água fria 
Fixação a PAREDE ou BANCADA 
Haste cromada com gancho/trava parede 
Gatilho independente abre/fecha com trava 
Mangueira preta de alta pressão 
Mola cromada     
______________________________________________________________________________________________ 
 

TRITURAC PR 20 P ou B 
 
Registro DUPLO – água fria / quente 
Fixação a PAREDE ou BANCADA 
Haste cromada com gancho/trava parede 
Gatilho independente abre/fecha com trava 
Mangueira preta de alta pressão 
Mola cromada        
______________________________________________________________________________________________ 
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