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A VPA Equipamentos através de um Corpo Técnico qualificado, oferece a Prestação do 
Serviço de Cravação e Extração de Estacas Prancha, Perfis, Trilhos e Tubos Metálicos. Com 
uma experiência superior a 20 anos de atuação e uma linha completa de Estacas Prancha 
Metálicas, Martelos Vibratórios e Escavadeiras Hidráulicas, a empresa atua em diversos
tipos e portes de obras em todo o território nacional.

Execução da cravação/extração
cravação e extração com especialista

Execução rápida em obras temporárias;

Redução nos custos de gerenciamento da obra;

Gerenciamento de contrato único para execução de diversos serviços;

Pessoal capacitado, aumentando a produtividade e reduzindo o cronograma de
execução da obra;
Equipamento completo para Cravação e Extração de Estacas, Perfis, Trilhos e Tubos, 
inclusive, dispondo de uma grande variedade de Estacas Prancha para locação;

A Prestação do Serviço de Cravação e Extração realizada pela VPA 
Equipamentos, resulta em Facilidade, Segurança e Economia. 
Dispondo de pessoal capacidade e equipamentos modernos, a VPA se 
destaca no mercado com suas soluções inovadoras, seguras e de
alta qualidade.



Cravação e extração
com especialistas

A Locação dos equipamentos também pode ser feita de forma
individualizada, não estando a locação condicionada a contratação
da Execução do Serviço completa.

Com uma equipe altamente treinada, formada por 
Engenheiros Civis e Mecânicos e equipamentos  de 
última geração, a execução do serviço realizada 

pela VPA Equipamentos proporciona agilidade e objetividade na cravação e extração de 
Estacas Prancha Metálicas e de PVC, Perfis, Trilhos e Tubos metálicos. Além de uma linha 
completa de Estacas Prancha Metálicas e de PVC, a VPA trabalha com a nova geração de 
Martelos Vibratórios, equipamentos ágeis e eficientes que entregam mais Segurança e
proporcionam redução no cronograma de execução da obra.

Escavadeiras, Operadores, Implementos de cravação e extração e 
Estacas Prancha - Centralize TUDO em apenas um contrato. A VPA 
Equipamentos realiza o gerenciamento completo do serviço, tenha 
em sua obra um parceiro especializado no Escoramento de Solos,
obtendo redução de custos e ganho de produtividade.

Análise contratual rápida e sem burocracia;

Acompanhamento técnico durante toda a execução do serviço;

Mobilização dos equipamentos em até 5h úteis após a aprovação contratual;

Apenas 1 contrato para a execução completa e todos os equipamentos.


