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Els nostres equips mòbils ens permeten 
desplaçar-nos a qualsevol lloc i estar preparats 
per adaptar-nos a les necessitats de cada client. 

Gràcies a la nostra flota de camions i màquines renovades, 
oferim serveis complementaris de transport i subministrament 
de materials reciclats, així com qualsevol gestió en abocadors, 
per tal de donar un servei integral i complert al client.

L’excel·lència en el servei, la respon-
sabilitat, la innovació d’equips i la 
millora continua de processos són els 
nostres principals objectius.

La salut, la seguretat i el 
medi ambient, el més impor-
tant per a nosaltres.

Donem una segona vida als 
materials, convertim residus 
de la construcció en productes

Els Nostres Equips

Segú fa un pas més i ofereix uns equips d’última generació amb gran eficiència per la trituració i cribratge de runa de 
formigó, runa ceràmica, asfalt o qualsevol altre residu de la construcció obtenint uns subproductes d’altíssima qualitat 
aptes per la seva reutilització. 

El molí Gipokombi i la criba Finaly 883, així com les 
giratòries i pales carregadores formen també part de 
l’equip mòbil de Segú, aportant uns grans i satisfactoris 
resultats.

La trituradora d’impacte mòbil Metso LT1213 i la criba 
Powerscreen Warrior 1400X formen part del nou equip 
mòbil de Segú, aportant la màxima eficiència, un 
altíssim rendiment (fins a 400 tones/hora de RCD') i el 
més important, més sostenibilitat.

Qui som?

Excavacions i Transports Segú, és una empresa familiar 
de La Garriga, comarca del Vallès Oriental, amb més de 50 
anys d’història dedicada principalment al moviment de 
terres, transport i reciclatge. Tots aquests anys ens han 
permès adquirir el bagatge suficient per fer-nos un lloc 
consolidat i evolucionar ja sigui en el camp professional 
com en l’humà. Any rere any, hem anat incorporant les 
millores tècniques a la nostra flota, així com la preparació 
del nostre personal prioritzant sempre la seva salut i fent 
una gran tasca pel que fa la prevenció de riscos laborals.

Per què Reciclar? 

Durant aquests últims anys i gràcies al nostre gran 
compromís amb el medi ambient i la preocupació pel 
futur del nostre planeta ha fet que apostéssim pel 
Reciclatge dels materials de la construcció i ens hi 
especialitzéssim, fent un pas més cap al reciclatge, 
innovant equips, millorant l’eficiència i oferint al client un 
producte de gran Qualitat afavorint així l’economia 
circular i reduint l’impacte medi ambiental. Tot plegat 
amb un clar objectiu, Reciclar per Reutilitzar.
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