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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

O primeiro parceiro russo da Nordimpianti
foi a empresa JBI-5 em Tyumen. A coope-
ração das duas empresas teve início em
2007, com o projeto original de efetuar
uma linha de produção para lajes alveola-
res. Uma das principais vantagens da tec-

nologia providenciada pela Nordimpianti
consiste no fato de as máquinas consegui-
rem produzir elementos de concreto pré-
moldado, sem precisar ter em considera-
ção os custos e tempo necessários para tra-
balhos de moldagem. O novo conceito da

extrusora da Nordimpianti foi uma grande
ajuda na produção das lajes alveolares de
1.500 mm de largura, conforme a "norma
russa".

Este projeto foi cumprido pela construção e
colocação em funcionamento da instala-
ção completa em 2009 na Sibéria. Desde
então, a cooperação se tornou mais estrei-
ta, graças à qualidade comprovada das
máquinas, ao excelente serviço de pós-
venda e ao conhecimento do apoio técni-
co, e levou à execução de outros projetos.

A investigação e desenvolvimento abran-
gentes resultaram sempre em soluções mais
inteligentes e mais inovadoras para a
indústria e fizeram com que a JBI-5 moder-
nizasse completamente sua fábrica existen-
te e instalasse também uma linha de pro-
dução para lajes alveolares de 1.200 mm
de largura.

Em 2006, a JBI-5 deu os primeiros avanços
no sentido da produção de lajes alveolares
sem o uso de formas. Na altura, foram pas-
sos importantes para a empresa, uma vez
que assim conseguiu produzir de raiz ele-
mentos pré-moldados de alta qualidade
para o mercado russo. No entanto, à medi-
da que as condições do mercado se foram
alterando e a quantidade de empresas que
produziam estes elementos foi aumentan-
do, muitos outros aspectos da produção se
tornaram cada vez mais importantes, com
vista à obtenção de uma vantagem com-
petitiva:

Para a produção das lajes alveolares, era
fundamental a qualidade da superfície, a
relação resistência/peso por m², a relação
vão/peso, qualidade de produção consis-
tente e elevada produtividade. Em termos
de máquinas, a segurança de operação,
facilidade de troca de produção, manuten-
ção fácil e programação intuitiva no painel
de controle. A JBI-5 dirigiu-se, então, à
Nordimpianti, cujas máquinas apresenta-
vam todas estas características e forneciam
os produtos que excediam as expectativas
do cliente. Graças a este fato, a

Modernização bem-sucedida em Tyumen, Rússia
Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

A Nordimpianti é uma empresa internacional de equipamentos para instalações de produção de lajes alveolares. As máquinas de concreta-
gem, as moldadoras deslizantes, as extrusoras e a nova e inovadora máquina de moldagem úmida podem produzir uma quantidade de ele-
mentos pré-moldados, como as lajes alveolares (com alturas de até um metro), vigas em T, dintéis, lajes nervuradas, painéis em U, painéis
de parede, etc., que cumprem os requisitos dos clientes mais exigentes no setor da construção. Nordimpianti tem atividade não só na Europa,
como também no Oriente Próximo, Índia, América Latina, Ásia e na Ucrânia e na Rússia.

A nova extrusora EVO 120.

São produzidas lajes alveolares de 1.200 mm de largura em pistas de protensão de 1.500
mm de largura.
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Nordimpianti se tornou o fornecedor de
preferência da JBI-5.

Além disso, nesse verão – a meio da movi-
mentada fase de construção –, a JBI-5 notou
que tinha começado a aumentar a deman-
da de lajes alveolares de 1.200 mm de lar-
gura. A empresa dirigiu-se, então, de novo à
Nordimpianti para o fornecimento de uma
extrusora para a produção de lajes alveola-
res de 1.500 mm, que podem ser igualmen-
te configuradas para a produção de ele-
mentos de 1.200 mm de largura nas pistas
de protensão de 1.500 mm existentes.

Para corresponder ao pedido da empresa
russa, a extrusora EVO 120 se tornou o
foco da instalação de produção. Esta nova

máquina de concretagem, a JBI-5 obteve
toda uma série de vantagens:
• A possibilidade de produzir lajes

alveolares com um peso de 255
kg/m².

• A possibilidade de produzir lajes
alveolares de 1.200 mm de largura
em pistas de protensão de 1.500 mm
de largura.

• Redução do tempo necessário para o
reequipamento do tipo de pista para
cerca de uma hora.

• Elevado nível de controle durante a
produção de lajes alveolares – possi-
bilidade de controle da rotação do
transportador helicoidal, do nível de
adensamento, etc., para a otimização
da qualidade de produção.

• Manutenção diária facilitada.
• Construção inteligente, que permite a

transmissão uniforme da força a todas
as partes da máquina mediante a
engrenagem.

O Sr. Kuz Serghey Yaroslav, diretor da JBI-
5 em Tyumen chegou ao fundo da questão.

"Quando optamos pela aquisição de uma
outra instalação de produção, dispúnha-
mos já de valiosa experiência na produção
de lajes alveolares e, portanto, já sabíamos
exatamente que fornecedores iríamos esco-
lher. Este projeto de modernização foi par-
cialmente necessário por esse motivo, pois
precisávamos reduzir nossos tempos e cus-
tos de manutenção e, evidentemente, devi-
do ao importante aspecto da produção
econômica de lajes alveolares com peso o
mais reduzido possível por m², com resis-
tência constante.

Pedimos ainda aos nossos fornecedores
uma máquina extraordinária. Tínhamos em
mente a idéia de produzir lajes alveolares
de 1.200 mm de largura em nossas pistas
de protensão existentes de 1.500 mm,
para satisfazer a crescente demanda dos
clientes.

E, exatamente como no primeiro projeto, a
Nordimpianti mostrou ser adequada para
a tarefa e que as suas instalações de pro-
dução também funcionavam bem no inver-
no siberiano." �

MAIS INFORMAÇÕES  

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Itália
T +39 871540222
F +39 871562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Ferroconcrete Products Plant NO. 5 
Leasing Company LLC
Str. 50 years of October Blv. 217
625014 Tyumen, Rússia
T +7 345283390 (91,92)
F +7 3452211126
jbi-5@mail.ru 
www.jbi-5.ru

A JBI-5 modernizou a instalação existente e instalou uma linha de produção para lajes
alveolares de 1.200 mm de largura.

A JBI-5 foi o primeiro parceiro russo da Nordimpianti em Tyumen e optou uma vez mais
pela Nordimpianti como seu principal fornecedor.
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