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ELEMENTOS DE CONCRETO  

Os Equipamentos de Produção NORDIMPIANTI, podem produzir uma grande variedade de produtos 
de concreto protendido, tais como Lajes Alveolares de pavimento e fachada, Vigotas em T Invertido, 
Vigotas em I, Postes de Vinha e Lintéis, Prelajes, Placas U, Lajes em T Invertido Duplo, etc..     

As máquinas de produção da NORDIMPIANTI, Extrusora, Moldadora e Wet Casting oferecem 
muitas vantagens que os tornam um sucesso em todo o mundo.

Não obstante a baixa relação  água / cimento fazendo o concreto muito difícil de trabalhar  as 
máquinas da Nordimpianti não têm dificuldade em formar perfis de elementos complexos, 
pronto para ser levantada a partir da pistas de produção dentro de 6-8 horas após o jato.

As máquinas Extrusora e Moldadora  permitem ao usuário de producir elementos com ou sem 
fios de protensão, mas obviamente, da protensão vem o custo e a facilidade das  vantagens 
exigidas pelo setor de construção civil e industrial.

Protensão oferece elementos de alta qualidade com seções transversais pequenas, com uma 
utilização mais eficiente de materiais.

Pequenas seções transversais significa painéis mais leves, reduzindo o custo do transporte e 
permitindo fácil manipulação tanto no local que na planta de produção.

Elementos de concreto  
Qualidade no seu melhor

•	A possibilidade de usá-los em diversas áreas da 
construção tais como residencial, comercial, industrial, 
infra-estrutura e sectores agrícolos;

•	Grandes volumes de produção com seções transversais 
uniformes, mesmo com diferentes configurações de fios 
de reforço;

•	A habilidade de usar fios de protensão em unifio, fios,  
ou cordoalha de alta resistência;

•	Qualidade garantida pela utilização de equipamentos 
especificamente projetada para produzir elementos de 
concreto de alta qualidade;

•	Custos unitários do trabalho baixo devido ao uso 
eficiente de projeto de engenharia para automatizar  
tanto quanto possível, a máquina;

•	Não há necessidade de utilizar cofragens caros;

•	Flexibilidade de produção. A capacidade de mudar a altura 
dos elementos de concreto, dentro de certos limites, 
alterando apenas algumas partes do inserto formador;

•	Excelente revestimento de superfície;

•	A qualidade do produto garantida por concreto 
homogêneo consistente;

•	Os elementos produzidos têm resistências de carga elevada 
graças a uma baixa relação de água / cimento de concreto 
0.32-0.38. Uma mais elevada relação de água / cimento 
não pode ser empregada para a produção de seções 
transversais desejadas, sem a utilização de cofragens caros;

•	Elementos produzidos por máquinas de produção  
NORDIMPIANTI  têm uma elevada resistência à 
carbonatação, devido à baixa relação de cimento / água 
e o nível elevado de compatação dá uma laje acabada 
de alta impermeabilidade combinada com elevada 
resistência mecânica.
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