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O que eu faço com isto?
Onde vou jogar esse lixo?

- Não se preocupe... -
Isto é combus�vel para o PEARL



LARS

Reator Anaeróbico de Energia Portátil LARS - PEARL

Ideal para

Em linha com sua missão de trazer tecnologias inovadoras para a estimada clientela, a LARS ENVIRO - a principal 
organização de engenharia ambiental da Índia, apresenta uma solução impactante e tangível para o problema da 
eliminação de resíduos alimentares. Com esta solução disponível, agora, o desperdício de alimentos não é mais um 
desperdício, mas tornou-se um recurso e a eliminação não é uma dor de cabeça, mas um mecanismo de geração de 
receita.

O PEARL é um perfeito conversor portátil de resíduos orgânicos em 
energia, criado pela LARS. O princípio de funcionamento é a 
degradação anaeróbica simples que minimiza o volume de lixo 
alimentar e resulta em biogás utilizável e esterco orgânico.

Vantagens Únicas

Fácil Utilização

Projeto Compacto e Robusto

Resíduo Alimentar pode ser colocado diretamente 
sem nenhum pré-processo

O Biogás pode ser utilizado na cozinha

O esterco orgânico pode ser utilizado em jardins

Não requer mão de obra especializada adicional

Pode ser operado sem eletricidade

Baixo consumo de água

Solução livre de odores, insetos e roedores

Disponível em modo de operação automático ou 
manual

PEARL reduz o custo do
descarte de Alimentos

Modelos Disponíveis

  CÓDIGO            ESPAÇO            CAPACIDADE
 PEARL1230          3,5 m²                30 kg por dia
 PEARL1250          4,5 m²                50 kg por dia
 PEARL1275          6,0 m²                75 kg por dia
PEARL12100         9,0 m²              100 kg por dia
Sob consulta para Chácaras e Fazendas: plantas
em módulos com capacidade para 1.000 kg / dia.

Produto desenvolvido por:
Lars Enviro Pvt. Ltd - Índia
  .
Comercializado no Brasil por:
BAZICO TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
Tel.: +55 11 5199-9464
www.bazico.com.br - contato@bazico.com.br
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