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Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido

PRODUTOS
A produção de Elemento de concreto protendido é constituída por diversas fases intermédias, cada
uma delas realizada por uma máquina dedicada ou peça de equipamento.
Por essa razão, Nordimpianti desenvolveu uma grande variedade de máquinas e equipamento
capaz de trabalhar em todas as fases da produção e para serir cada um dos elementos que estão
sendo produzidos.
Nordimpianti oferece soluções personalizadas para a produção fácil e eficiente de todo o tipo de
elemento em concreto.

TODOS NOSSOS PRODUTOS SÃO CARACTERIZADO POR
• Qualidade De Construção Nossas máquinas são projetadas para uma vida longa com materiais
e componentes dos principais fabricantes de todo o mundo
• Confiança Nossos produtos têm uma reputação internacional comprovada. Eles são a escolha
preferida para muitas empresas líderes que precisam e esperam que as máquinas trabalham
arduamente e com o mínimo de tempo de inatividade.
• Fácil Utilização Nossas máquinas são consideradas simples de usar, porque elas são projetadas e
construídas por ouvir os conselhos de quem as usa todos os dias ... os nossos clientes
• Manutenção Rápida E Fácil leva apenas alguns passos simples, pois cada operação tem sido
estudados e projetados cuidadosamente.
• Segurança Nossos produtos atendem as normas mais rigorosas para a segurança dos
trabalhadores e do local de trabalho.
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FASES DE PRODUÇÃO
As fases de produção, que ao longo de 24 horas devem ser organizadas e
distribuídas de acordo com a quantidade de produção a ser obtida e das
condições climático-ambientais.

1 Limpeza e lubrificação pistas de produção

p. 4

2 Colocação fios protendidos ou cordoalhas

p. 7

3 Tensão fios protendidos ou cordoalhas

p. 9

4 Transporte e distribuição de concreto

p. 11

5 Jato do

p. 14

concreto

6 Marcação elementos

p. 18

7 Processamento concreto fresco

p. 20

8 Cura do concreto

p. 21

9 Desprotensão fios de aço e cordoalhas

p. 23

10 Corte de elementos

p. 24

11 Transporte elementos de amarzenamento

p. 26

12 Pistas de produção

p. 31

13 Equipamentos auxiliares

p. 34

OBSERVE QUE TODAS AS DESCRIÇÕES, DADOS TÉCNICOS, IMAGENS E DESENHOS INCLUÍDOS NESTA BROCHURA SÃO SOMENTE PARA
FINS ILUSTRATIVOS. NORDIMPIANTI RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESTA INFORMAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

3

1

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PISTAS DE PRODUÇÃO

Uma certa quantidade de resíduos de concreto será sempre sobre as pistas de produção uma
vez que os elementos serão removidos; portanto, as pistas devem ser cuidadosamente limpadas
antes de voltar a usá-las.
Esta operação pode ser realizada com uma máquina Limpadora que avançando ao longo da
pista remove os detritos misturados com água.
Quando a máquina terá percorrido toda a pista da produção, ela estará pronta para ser reutilizada.

LIMPADORA MULTIFUNCIONAL COM ESCOVA ROTATIVA
PARA PISTAS DE METAL

A Limpadora Multifuncional é capaz de limpar
todos os detritos e água remanescente do ciclo
de produção anterior em um contêiner de fácil e
rápido esvaziamento.
VANTAGENS

••Multifunção (lubrificação, limpieza e colocação de cabo
protendido);

••Alimentação elétrica ou gas;
••Excelente limpeza da pista de produção;
••Robusta e eficiente capaz de colocar todos os fios em uma
única passagem;

••4 rodas motrizes impulsionadas por motores hidráulicos

independents para a maxima aderência nos carris ;
••Duplo sistema de ajuste de altura do grupo escova rotativa;

Limpadora Multifuncional com escova
rotativa

Escova rotativa de grande diâmetro
composto por anéis de PVC
intercambiáveis

Pulverizador óleo descofrante

Babete em borracha para recolha de
água

Babete em borracha para recolha óleo
descofrante

Contêiner para recolha detritos e água com Alimentação elétrica com enrolador
esvaziamento hidráulico alimentado
de cabo
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Travessa pela colocação dos fios
protendidos

1

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PISTAS DE PRODUÇÃO
LIMPADORA ASPIRANTE
PARA PISTAS DE CONCRETO

A máquina limpa e aspira as pistas de produção
que provee a aspirar os detritos e água.
Os detrito são triturados e recolhidos em um
contêiner fácil de esvaziar após o corte e a remoção
do elementos em concretos.
VANTAGENS

••Multifunção (lubrificação, limpeza)
••Uma limpeza adequada da pista de produção
••Robusta e eficiente capaz de colocar todos os fios em uma
única passagem;

••4 rodas motrizes impulsionadas por motores hidráulicos

independente para a maxima aderência nos carris ;
••Duplo sistema de ajuste de altura do grupo escova rotativa;

Limpadora aspirante

Sistema de remoção dos detritos

Contêiner para recolha detritos e
água com alimentação hidráulica de
esvaziamento

Pulverizador óleo descofrante

Tanque água para molhar, por meio
de goteira, as pistas de produção
durante a limpeza

Painéis Invólucro anti-ruído
(Opcional)

Pista suja

Pista limpa
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LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PISTAS DE PRODUÇÃO
CORREIA TRANSPORTADORA DETRITOS
A correia transportadora está posicionada na
extremidade da pista de produção (no lado oposto
a tensão dos fios protendidos) e serve para recolher
e distribuir a água e os detritos provenientes das
pistas no tanque de sedimentação.

VANTAGENS

••Resolve o problema da coleta de água de corte dos produtos;
••È capaz de transportar os detritos sólidos de tamanho considerável;
••Reduz os custos, reduzindo a manutenção e eliminando a
necessidade de limpar manualmente a pista em intervalos
freqüentes.

Correia transportadora detritos
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Água Detritos no tanque de
sedimentação

Grade de segurança para a correia de
transporte de detritos

Limpeza manual do canal de drenagem
de água na ausência de correia
transportadora de detritos
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COLOCAÇÃO FIOS PROTENDIDOS OU CORDOALHAS

Após a limpeza e lubrificação da pista, com uma máquina especial tira-fios se colocam os fios de
protensão em aço ao longo da pista de produção.
A seção e a quantidade dos fios protendido que se estendem depende do tipo de produto a ser
produzido e das caraterísticas de fluxo que deve ter.
Os fios de protensão são tomados a partir das bobinas dispostas em desbobinadores especias
adequadamente colocadas na cabeça da pista.

CARRO DISTRIBUIDOR DE FIOS
A máquina serve para colocar os fios de protensão
ao longo da pista de produção, deserolando-os do
carrinho porta-bobinas ou dos recipientes fornecidos.
Os fios de protensão por ser depositado sobre a
pista, são fixados à parede posterior do carrinho
bloqueado em bússulas apropriadas ou à âncora da
viga de reação lado desprotensão, adequadamente
alojado no carrinho, por meio de cunhas cilíndricas.
VANTAGENS

••Robusta e eficiente capaz de colocar todos os fios em uma
única passagem;

••Rápido
••4 rodas motrizes impulsionadas por motores hidráulicos
independente para a maxima aderência nos carris

••Motorização autônoma diesel
••Assento do operador

Carro distribuidor de fios

A âncora e o distanciadores de fios nas
suas posições no carrinho

Equipamento para levantar a âncora
móveis (Opcional)
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COLOCAÇÃO FIOS PROTENDIDOS OU CORDOALHAS
CARRINHO PORTA-BOBINAS
O carrinho porta-bobinas, posicionado numa
extremidade da pista, serve pelo armazenagem e
desenrolamento dos fios das bobinas.
VANTAGENS

••Possibilidade de armazenar até 96 bobinas;
••Posibilidade de pôr o carrinho em correspondência com a pista
a ser armada;

••Possibilidade de armazenar diferentes tipos de fios;
••Operação simple e rápida para mudar as bobinas.

Carrinho porta-bobinas em fase de
colocação das armaduras

Guia para os fios durante o
desenrolamento

Guardes de segurança com painéis
laterais e traseirost

DESBOBINADOR ESTÁTICO DE cordoalha
O Desbobinador estático de cordoalha utilizado
para a armazenagem e desenrolamento da bobina
de fios ou cordoalha com a possibilidade de carga
a frente e de cima para baixo.
Os Desbobinadores podem ser sobrepostos
para a racionalização do espaço disponível e
são removíveis para reduzir o volume durante o
transporte.
VANTAGENS

••Econômico e fácil de usar;
••Equipado com sistema anti-rolamento de fios de protensão
••Possibilidade de ajustar a largura para caber a largura da
bobina

Desbobinador para cordoalha ou fios
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Desbobinador para unifio
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TENSÃO FIOS PROTENDIDOS OU CORDOALHAS

Os fios de protensão para executar a função de compressão do concreto, antes da produção, devem
ser devidamente colocado em tensão e ancorados nas cabesalha das pistas de produção.
A operação de tensão pode ocorrer em duas maneras, respectivamente, em tiro único e múltiplo.
Tiro único: 				
os fios são colocados em tensão um por vez por meio de uma pistola de tensão.
Tiro múltiplo: 				
Os fios são fixados numa âncora que é puxada por cilindros hidráulicos. Deste modo, os fios são
tensionados em simultâneo numa única operação.
Em ambos os casos, os fios são fixados na viga de reação por meio de garras de ancoragem.

UNIDADE DE PROTENSÃO
A unidade serve para pôr em tensão os fios de
protensão por meio de pistolas de tensão.
Dependendo da versão desejada da unidade pode
ser concebida pelo funcionamento de até 4 pistolas
de tensão, cada uma com a pressão desejada.

VANTAGENS

••Velocidade de tensão
••Possibilidade de configurar a máquina de acordo com as
necessidades do cliente
••Precisão e exatidão das cargas aplicadas
••Fácil de operar

Unidade de protensão

Unidade de protensão com 4 pistolas
de tensão curso 600 mm

Cada pistola de tensão têm um
circuito hidráulico dedicado

Carrinho para mover facilmente a
centralinha e para suportar o peso da
pistola de tensão (Opcional)
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TENSÃO FIOS PROTENDIDOS OU CORDOALHAS
PAR DE VIGAS DE REAÇÃO
TIRO ÚNICO

As vigas de reação, convenientemente alojadas
nos blocos de ancoragem em concreto, nas duas
extremidades
de cada pista, são utilizadas para
suportar a carga total aplicada aos fios de protensão.
Dependendo do tipo de elemento a ser producido
se podem escolher vigas de reação de 150t – 200t
– 300t – 400t e 500t.
Cada par é constituído por uma viga de tensão por um lado
da pista e uma viga de desprotensão na outra extremidade
da pista. A viga de desprotensão também inclui uma âncora
móvel para destensar os fios antes do corte.

Lado tensão

VANTAGENS
Lado desprotensão

••Possibilidade de destensar os fios antes do corte do produto;
••Vasta gama de capacidade de carga de até 500 t para a
produção de produtos de até 1 metro de altura

Viga de tensão (lado tensão)

Viga de desprotensão (lado
desprotensão)

Construção resistente

Viga de reação com distanciadores de
reação incorporado

TENSÃO MÚLTIPLA
GRUPO TENSÃO MÚLTIPLA

A maquina serve pela tensão e desprotensão
simultânea das cordoalhas de protensão utilizando
cilindros hidráulicos.
O grupo é móvel em todas as cabeças das pistas
de produção.
VANTAGENS

••Tensão e desprotensão rápida
••Apenas uma máquina para tesar e desprotensar os fios de
protensão também com tamanhos diferentes

••Segura para operar com o rádio controle remoto

Grupo tensão múltipla móvel na
cabeça da pista que deve ser tesada
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Possibilidade de utilizo do sistema
múltiplo em pistas de comprimento
considerável de 200 m e mais
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TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE CONCRETO

O transporte de concreto desde a central de concretagem até a máquina de produção pode ser
feito de diferentes maneiras de acordo com as necessidades a satisfazer e em relação ao layout
da fábrica.
O sistema mais simples e mais económico é transportar o concreto com um caçamba engatada
ao guindaste.
No caso em que a produção de produtos é tal que exige uma administração de concreto grande
e rápida é possivel empregar vagonetas de aviões e distributores de concreto que seguem a
máquina de produção ao longo da pista.

CAÇAMBA DOSADORA
ABERTURA MECÂNICA PARA CONCRETO SECO

A caçamba dosadora engatada ao guindaste serve
para o transporte do concreto desde a central de
concretagem até a máquina de produção.
VANTAGENS

••Solução fácil e de baixo custo;
••Vasta gama de capacidade de contenção.

A porta de descarga é ativada mecanicamente engatando os triângulos de
aço situado em ambos os lados da tremonha da máquina de produção

11

4

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE CONCRETO
CAÇAMBA dosadora
ABERTUTA HIDRÁULICA PARA CONCRETO SECO E MOLHADO

A caçamba dosadora engatada ao guindaste serve para
o transporte de concreto da central de concretagem
até a tremonha da máquina de produção.
VANTAGENS

••Solução fácil e de baixo custo;
••Projeto especial para concreto molhado;
••Vasta gama de capacidade de contenção.

Caçamba dosadora para o transporte
de concreto molhado
(alimentada por bateria)

A caçamba dosadora de concreto molhado tem um
design especial para evitar vazamento de concreto
a partir dos lados, durante a descarga

PLATAFORMA GIRATÓRIA PORTA-CAÇAMBAS
A plataforma serve para posicionar alternadamente
as caçambas sob o misturador localizado
externamente ao departamento de produção.
Terminada a carga de uma caçamba, a plataforma
vem girada de modo que a caçamba vazia está
agora sob o mixer.
Portanto é possivel engatar a caçamba cheia ao
guindaste que vai a transportar-la até a máquina
de produção.

VANTAGENS

••Utilização simple
••Espaço mínimo necessário.

Caçamba que está sendo carregada sob o misturador
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TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE CONCRETO
CARRO TRANSPORTADOR DE CONCRETO (CAÇAMBAS)
TIPO MOTORIZADO

O carro para transportar as caçambas da posição
de carga sob o misturador no departamento de
produção.
VANTAGENS

••Solução fácil e de baixo custo.

Carro durante o transporte da caçamba
desde a central de concretagem até a
área de produção

Carro com 2 caçambas hidráulicas por
concreto (Caçambas Opcional)

Proteções anti-esmagamento

CORREIA TRANSPORTE CONCRETO
A máquina serve para o transporte do concreto
à máquina de produção sem o auxílio do pontegrua. O avanço da máquina é directamente nos
carris das pistas de produção.
A descarga do concreto se realiza por meio de correia
de borracha, a partir da caçamba do transportador
directamente à máquina de produção.
A caçamba do transportador é levantada
hidraulicamente durante o descarregamento
do concreto e diminui durante o avanço do
transportador na pista.
A alimentação à máquina de produção pode-se
afectuar a partir do lado dianteiro e traseiro.
VANTAGENS

••Solução fácil e de baixo custo.

Concreto fornecido à máquina de produção
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JATO DO CONCRETO

Quando uma pista de produção é limpa e oleada e os fios posicionados e tensados a fase de
jato pode começar.
Em relação ao elemento em concreto a ser producido, o jato pode ser feito com uma das três
máquinas de produção da NORDIMPIANTI, respectivamente com a máquina Extrusora Evo,
Moldadora Sf e Wet Casting Wf.
Em todos os casos, a máquina de produção é alimentada de concreto continuamente ao longo
de toda a pista de produção.
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JATO DO CONCRETO
MÁQUINA EXTRUSORA SÉRIE

evo

MÁQUINAS DE PRODUÇÃO

VANTAGENS

••Excelente compatação do concreto e ligação do cabo de aço;
••Exelente nivelamento da superfície superior
••Precisão da dimensão da laje
••Seção transversal com alturas disponíveis desde 150 mm
até 520 mm

••Vasta gama de lajes com larguras diferente ou seja 2 x 600 mm,
1200 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2 x 1200 mm or 2400 mm

••Internacionalidade comprovada
••Utilização simple
••Materiais resistentes ao desgaste, projetados para longa vida útil;
••Peças de desgaste projetadas para ser alteradas com o
mínimo tempo de inatividade.

••Produção engates rápidos para fabricar diferentes perfis e
com diferentes alturas de laje;

••O ruído da máquina reduzido ao mínimo

As máquinas Extrusora Evo NORDIMPIANTI são
concebidas pela produção de lajes alveolares em
concreto protendido seja para pavimento seja
para fachada nas longas pistas de produção.
A máquina oferece soluções vantajosas para as
empresas que estão à procura de um abordagem
flexível para a produção de lajes alveolares que
variam de tamanho dentro limites muito amplos.
A máquina Extrusora produce o elemento
numa única fase com o método de extrusão do
concreto, sem o auxílio de vibração. Isto permite
reduzir o ruído da máquina para valores mínimos.
Os alvéolos do produto são formados pelos tubos
formadores com a alternância de movimento
(dianteiro/traseiro) através do qual o concreto é
empurrado pelos semfins de alimentação.

A máquina é modular e a unidade de potência
com o silo de alimentação de concreto podem
ser facilmente transferidos para um outro molde
formador a fim de alterar a altura do elemento a
ser produzido.
As alturas padrão variam desde 150 mm até 500
mm, enquanto as larguras disponíveis são 600
mm, 1200 mm, 1250mm, 1500mm até 2400 mm.
As alturas dos elementos, como também a
espessura das nervaduras verticais em acordo
com as necessidades e, portanto, pode-se obter
elementos finos ou pesados, dependendo do
campo de utilização ou de realização que devem
atingir.

Máquina Extrusora evo NORDIMPIANTI

Produção de lajes alvéolares 2x600mm

Produção de lajes alvéolares
2x1200mm

Alta compactação e aderência dos fios
de protensão

Caixa de engrenagens em um banho
de óleo constante

Exelente acabamento da superfície
superior

Tempo de inatividade mínimo para
mudar o inserto formador

Utilização simple
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JATO DO CONCRETO
MOLDADORA SÉRIE

sf

MÁQUINAS DE PRODUÇÃO

VANTAGENS

••Flexibilidade de produto
••Económico
••Seção transversal com Alturas disponíveis desde 80 mm
até 1000 mm

••Internacionalidade comprovada
••Peças de desgaste projetadas para ser alteradas com o
mínimo tempo de inatividade.

As máquinas Moldadoras SF NORDIMPIANTI
são projetadas para produzir uma variedade
de produtos de concreto protendido para
pavimento e fachamento.
A máquina oferece a solução certa para
empresas que precisam de uma abordagem
flexível para a produção de diferentes produtos
protendidos e tipologias também distintas.
É um método eficiente e económico para
produzir diferentes tipos de produtos de concreto
protendido, como lajes alveolares, prelajes em
T invertido duplo, vigotas em T ou em I, postes
para vinha, lajes maciças, lajes nervuradas assim
como lajes para degraus de bancada de estádios.
A Moldadora sf produce elementos numa
única fase utilizando o método de oscilação,
sem a necessidade de cofragens.

A tolva principal fornece o concreto através de
mesas de alimentação em tolvas de entrega
montadas no inserto formador. A partir daqui,
o concreto vem entregado à pista de produção
e os alvéolos são formados por um conjunto de
tubos formadores. Grupos especiais de oscilação
proveem a um processo de duas fases vibrantes
garantindo um excelente nível de compactação
em todos os pontos ao longo do elemento.
A Gama Padrão de alturas desde 80mm até
1000mm enquanto a largura pode ser até 1200
mm. Larguras diferentes estão disponíveis de
acordo com as exigências do cliente.
As alturas dos elementos, bem como a
espessura das nervuras verticais podem ser
variados dentro de certos limites dependendo
da necessidade em função da aplicação e das
especificações dos elementos.

Produção de Lintéis

Máquina moldadora sf NORDIMPIANTI

Produção de Vigotas em T Invertido

Produção de Lintéis

Produção de Postes de Vinha

Produção de Pilha de Fundação

Produção de prelaje em duple T
Invertido

Produção de prelaje em duple T
Invertido com estribos de malha de
aço expostos

Produção de prelaje nervurada
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JATO DO CONCRETO
WET CASTING SÉRIE wf
MÁQUINAS DE PRODUÇÃO

VANTAGENS

••Produz elementos com atributos especiais;
••Exelente acabamento superficial
••Internacionalidade comprovada
••Materiais resistentes ao desgaste, projetados para longa
vida útil;

••Produção engates rápidos para fabricar diferentes perfis e
diferentes alturas de laje;

As máquinas Wet Casting wf Nordimpianti foram
concebidas para a produção de produtos de
concreto protendido com atributos especiais,
como fios expostos e uma superfície superior
ondulada.

O molde vibrante é equipado com dois motores
de oscilação garantindo um excelente nível de
compatação em todos os pontos ao longo do
elemento. Depois, o concreto move-se através do
molde final que molda o perfil final do elemento.

A máquina oferece uma solução de custo eficaz
para as empresas que estão à procura de uma
abordagem flexível para a produção de lajes
alveolares, Lajes Maciças, Vigas em T Invertido,
Lintéis que exigem esses atributos especiais.

Para iniciar a produção de um elemento
diferente só é necessário para mudar o molde
final montado sobre a máquina. Esta é uma
operação rápida e simples.

A Wet Casting wf produce elementos numa
única fase utilizando o método de oscilação,
sem a necessidade de cofragens.

Gama Padrão de alturas desde 60mm até 300
mm enquanto a largura pode ser de até 1200
mm. Larguras diferentes estão disponíveis de
acordo com as exigências do cliente.

A tolva auxiliar fornece o concreto para a tolva
principal da máquina wet Casting .
Em seguida, cai por gravidade directamente para
a pista de passagem através do molde vibrante.

Máquina Wet Casting wf NORDIMPIANTI

Exelente acabamento superficial

As alturas dos elementos, bem como a espessura
das nervuras verticais podem ser variados dentro
de certos limites em função da aplicação e das
especificações dos elementos requerido.

Cabo à vista

Superfície superior ondulada

Malha de aço exposta (instalada por uma máquina
diferente também fornecida pela Nordimpianti)
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MARCAÇÃO DE ELEMENTOS

A marcação do elemento é amplamente utilizada para imprimir informações sobre o produto ou
marcar linhas nos elementos em concreto antes de cortar o elemento.
Informações sobre o produto podem ser dados de produtos, tais como logotipo, nome da
empresa fabricante, data de produção, comprimento do produto, código do lote ou o tipo de
armaduras usadas.
Estas operações são executadas por máquinas equipadas com um cabeçote de impressão.
A tinta utilizada na impressão é resistente à água e pode ser aplicada quando o concreto ainda
está fresco, após o jato, ou com concreto seco, antes do corte.

Plotter
PARA LAJES ALVEOLARES

A máquina serve pela marcação das lajes alvéolares
em concreto directamente sobre a pista de
produção.
A translação da máquina sobre a pista tem lugar
por meio de uma motorização própria controlada
por um dispositivo automático laser.
VANTAGENS

••Alta qualidade de impressão
••Possibilidade de executar qualquer tipo de marcação no
elemento

••Simle a ser programado e transferir os dados em modalidade

wireless
••Auto-alimentado por uma bateria recarregável de alta capacidade.

Plotter para lajes Alveolares

Cabeçotes de impressão em fase de
marcação

Operadores que trabalham com concreto
fresco com elementos apenas marcados
pelo Plotter

Vários tipos de marcações e textos de elementos
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Dispositivo laser

Painel operador touch screen de
grande tamanho
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MARCAÇÃO DE ELEMENTOS
MARCADORA PARA VIGOTAS EM T INVERTIDO
TIPO AUTOMATICO

A máquina é utilizada para marcar vigotas em T e I
Invertido diretamente na pista de produção.
A máquina é motorizada e a translação na pista
de produção é controlada por um software de
computador e um dispositivo laser.
VANTAGENS

••Alta qualidade de impressão
••Capacidade de personalizar a impressão do texto;
••Fácil a ser programado.

Marcadora para Vigotas em T – Tipo
Automatico

Dispositivo laser

Cabeçote de impressão para marcação
ponto de corte

Informação impressa em vigotas em T
invertido

MARCADORA PARA VIGOTAS EM T INVERTIDO
TIPO SEMI-AUTOMÁTICO

A máquina é utilizada para marcar vigotas em T e I
Invertido diretamente na pista de produção.
A máquina percorre a pista de produção juntamente
e empurrada pela cortadora. A máquina está ligada
à cortadora mecanicamente e eletronicamente.
A alimentação eléctrica e a impressão de dados vem da
cortadora. Como a cortadora começa seu próprio ciclo
de corte envia um sinal para iniciar o ciclo de impressão.
VANTAGENS

••Alta qualidade de impressão
••Capacidade de personalizar a impressão do texto;
••Marcação e corte do elemento efectuado ao mesmo tempo;
••Transferência dos dados de impressão é diretamente da cortadora.

Marcadora para Vigotas em T
Tipo semi-automático

Conexão entre a máquina de marcação
vigotas em T e a Cortadora

Informação impressa em vigotas em T
invertido
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PROCESSAMENTO CONCRETO FRESCO

Os elementos de concreto podem exigir entalhes, alvéolos ou quebras de acordo com a concepção
do edifício. Esta operação pode ser realizada por uma máquina especial, que aspira para cima o
concreto do elemento enquanto o concreto ainda está molhado.

ASPIRADOR DE CONCRETO
A máquina é utilizada para fazer aberturas, tais
como entalhes, alvéolos ou quebras no concreto
úmido sobre elementos previamente marcado
manualmente ou por uma máquina Plotter da
NORDIMPIANTI.
O concreto removido é depositado num contêiner
dentro da máquina que pode rapidamente e
facilmente ser esvaziado
Com esta máquina é também possível remover
concreto no ponto de corte para expor os fios.
VANTAGENS

••Possibilidade de aspirar concretos processados seja com

máquinas Extrusora quem Moldadora
••Alta capacidade de aspiração
••Facilidade de uso e versatilidade
••Contêiner detritos com abertura hidráulica e fácil de esvaziar;
••Cabeça de aspiração intercambiável;
••Tubo de aspiração accionado manualmente montado sobre
balanceador para facilitar a utilização.

Aspirador de concreto

Aberturas de aspiração laterales pelos
carris (Opcional)

Concreto pode ser removido no ponto
de corte para expor os fios

Diferentes formas de aberturas são possíveis
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Equipamento para aplicar o composto
de cura (Opcional)

Grupo aspirante com painéis de
isolamento acústico inspecionados
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CURA DO CONCRETO

Terminado o jato completo da pista de produção, o concreto necessita de um certo tempo para chegar
a essa resistência de 350 Kg/cm2 que permitiria a desprotensão das armaduras.
Se não há problemas em relação à quantidade de produção necessária, as pistas produzidas se deixam
amadurecer naturalmente e o tempo necessário varia em função da temperatura ambiente e das
dimensões do elemento produto. Normalmente, este tempo varia desde 24 até 72 horas.
Se em vez o número das pistas disponíveis é limitado, em função da produção diária a ser obtida, devese acelerar o tempo de cura do concreto por meio de fornecimento de calor forçãdo. Os tempos de cura
podem ser reduzidos para 6-8 horas, após o que os fios de tensão podem ser cortados e os elementos
podem ser destensado. No entanto, é sempre aconselhável verificar a resistência do concreto antes de
destensar os cabo usando um teste de cubo ou com um dispositivo de martelo.
A cura do concreto pode ser feita em diferentes maneiras, mas o mais comunemente utilizado é a água
quente, onde a água quente é bombeada através de tubos posicionados sob o sistema das pistas.
Outros métodos de aquecimento utilizados são o vapor superaquecido e óleo diatérmico.
Durante a cura, é aconselhável a utilização de lonas de cobertura sobre os elementos, a fim de limitar a
desidratação do concreto.

CARRO DESENROLADOR DE LONAS
O carro move-se ao longo da pista de produção e
serve para colocar e desenrolar a lona utilizada para
a cobertura dos produtos a fim de reduzir o tempo
de cura de concreto.
O desenrolador é uma estrutura de aço montado
no carro para manter a lona de nylon. As lonas de
nylon podem ser enroladas manualmente.
VANTAGENS

••Simple e de baixo custo;
••Possibilidade de utilizar lonas com larguras diferentes,
dependendo do tamanho do produto a cobrir.

Carro desenrolador de lonas
Tipo manual

Os desenroladores são facilmente
permutáveis no carro

O carro é concebido para permitir o movimento transversal do desenrolador em
vizinhança do cruzamento com outra máquina de produção
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CURA DO CONCRETO
PLANTA DE AQUECIMENTO - SISTEMA DE ÁGUA QUENTE
O sistema de cura serve para fornecer água quente
tubos no interior da pista de produção, a fim de
acelerar a cura do concreto. A planta pode ser
fornecida separadamente ou em contêiner de 20 ft.
este último pronto para ser instalado e colocado na
posição desejada dentro da fábrica de produção.
O ciclo de aquecimento é totalmente controlado e
gerido por um sistema de software de controlo de
maturidade.

VANTAGENS

••Funcionamento eficiente;
••Baixa manutenção da planta
••Fácil de instalar. A versão no Contêiner evita trabalhos de
construção;

••Baixos custos de gestão sendo a planta com regulação de
temperatura

Planta de aquecimento – Sistema de
água quente (no Contêiner)

Planta de aquecimento – Sistema de
água quente (no quarto da caldeira)

Bombas para o circuito de bombagem
secundário para a pista de produção

Válvula de paragem com manómetro
(tipo in-flange) para cada pista de
produção
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Tubações isoladas com revestimento
em alumínio

Distribuidor circuito primário de
bombagem

9

DESPROTENSÃO FIOS DE AÇO E CORDOALHAS

Quando o concreto chega à resistência necessária para contrariar o regresso dos fios protendidos
no seu interior, procede-se à desprotensão dos mesmos.
A operação de desprotensão é realizada de uma maneira diferente dependendo do fato que se
trata de tiro único ou de tiro múltiplo.							
Com o tiro único, a operação é realizada agindo sobre os gatos hidráulicos que contrastam a
cabesalha móvel do lado desprotensão com uma adequada centralinha hidráulica.
No tiro múltiplo, em vez, são os mesmos cilindros que têm realizado à tensão dos fios, a destensalos libertando a âncora móvel até que toda a tensão nos fios é terminada.

CENTRALINHA DE Desprotensão
PARA TIRO ÚNICO

A centralinha serve para a atuação das pistolas
de desprotensão alojadas na viga de reação lado
desprotensão.
VANTAGENS

••Solução de baixo custo;
••Desprotensão rápida

CILINDRO DE Desprotensão
Alojados na viga de reação lado desprotensão, servem
para eliminar a tensão de protensão, antes da fase de
corte do produto em concreto protendido.
Eles são fortemente cromados.
As ligações entre a unidade de bomba de desprotensão
e os cilindros é através
tubos de alta pressão e
engates rápidos.
Os cilindros son copletas
de cintas distanciadoras.
Cilindros de desprotensão alojados nas vigas de reação
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CORTE DO ELEMENTO

Sobre a pista de produção o concreto é formado da máquina de produção de um modo contínuo
ao longo de todo o comprimento da mesma pista, portanto posteriormente é necessário cortar
o elemento até os comprimentos desejados por meio de uma adequada máquina cortadora.
A cortadora, movendo-se ao longo da pista, é colocada em correspondência do ponto de corte,
onde com um disco diamantado de corte, procede-se a cortar o elemento. Os tipos de corte são
principalmente três, aquele transversal, angular e longitudinal em qualquer ponto do elemento.
O tempo necessário para efectuar um corte varia entre 90-180 segundos, dependendo do tipo e
da altura do produto a ser cortado.
Durante o corte o disco é arrefecido por um jato de água contida num tanque adequado ou
proporcionado por um enrolador de tubo motorizado montado a bordo da máquina.

CORTADORA ETR PARA CONCRETO
TIPO TRANSVERSAL

A cortadora modelo ETR serve para cortar os
produtos em concreto protendido diretamente
sobre a pista de produção.
Corte transversal (0)°		
A máquina está parada sobre a pista no entanto
que o grupo de corte avança transversalmente.

VANTAGENS

••Precisão de corte
••Sistema de controle do ciclo de corte manual ou automático
com PLC

••Transmissão motor elétrico-disco de corte por meio de correia
dentada;

••Econômica e eficiente
••Velocidade de corte
••Inversor controlado por rodas motrizes.

Cortadora ETR para concreto

Transmissão motor elétrico-disco de
corte por meio de correia dentada

Grelhas de proteção

Carter coleta água
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Dispositivo de translação automática
(Opcional)

Carenagem anti-ruído (Opcional)
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CORTE DO ELEMENTO
CORTADORA AM PARA CONCRETO
TIPO MULTIANGULAR

A Cortadora modelo AM serve para cortar os
produtos em concreto protendido diretamente
na pista até o comprimento desejado.

VANTAGENS

••Precisão de corte
••Sistema de controle do ciclo de corte manual ou
automático com PLC

••Transmissão motor elétrico-disco de corte por meio de
correia dentada

••Robusto e eficiente
••Velocidade de corte
••Joystick para a movimentação manual da máquina

Corte transversal (0)°		
A máquina está parada sobre a pista, enquanto o
grupo de corte avança transversalmente

Cortes angular (- 90° < 0 > 90°)		
Integração entre o avanço da máquina ao longo da
pista e a translação transversal do grupo de corte.

Corte Longitudinal (90°)			
A máquina avança ao longo da pista, enquanto a
cabeça de corte é fixa na posição.

Todas as movimentações da máquina, desde a
translação até o corte, são realizadas por meio de
comandos elétricos e gerido pelo operador através
de um painél de controle touch-screen.

Cortadora AM para concreto

Corte Transversal

Corte Longitudinal

Corte angular

Posição de trabalho operador com
assento e painél do operador touch
screen

Duplo Carter de proteção (um móvel
e um fixo) para a proteção, quando o
disco de corte está em operação

Guia de laser para fazer uma linha de
corte no elemento

Carter coleta água (Opcional)

Technology for the Precast and Prestressed Concrete Industry
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TRANSPORTE ELEMENTOS PARA AMARZENAGEM

Após a fase de corte, os elementos estão prontos para ser levantado e transportado para a área
de armazenagem. Uma pinça de levantamento especial é usada para o transporte.
Essas pinças de elevação podem ser engatadas ao guindaste ou à máquina elevadora especial
alimentada de forma independente. Esta máquina corre ao longo da pista de produção e traz
para fora os produtos manufaturados.
Os elementos são elevados até ao fim da fábrica por um guindaste ou por uma máquina
elevadora, estes são armazenados na aréa de destino com carrinho elevador ou guindaste que
são também utilizados para o carregamento de veículos para o transporte.
Naturalmente, os elementos produtos também podem ser movidos por meio de carrinhos
apropriados ou torre grua segundo as necessidades do cliente.

MÁQUINA ELEVADORA
A máquina é utilizada para a elevação e o transporte
rápido dos produtos, uma vez cortados, da pista
exterior do departamento de produção, onde um
carrinho elevador ou um guindaste vai colocá-los
na area de armazenamento.
VANTAGENS

••Os elementos podem ser levantados sem o uso da guindaste;
••Operações de elevação rápida;
••Sistema de ajuste da distância pinças para adaptação relativa
ao comprimento do produto a ser elevado
••Motor diesel completo de catalisador e silenciador
••Elevada capacidade de carga

Máquina Elevadora 3500S
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Máquina Elevadora 7000S

Máquina Elevadora 12000S

Possibilidade de alterar as pinças de
elevação, dependendo do elemento a
ser levantado

11

TRANSPORTE ELEMENTOS PARA AMARZENAGEM
GUINCHO DE TENSÃO PARA VAGÕES DE TRANSPORTE
O equipamento é utilizado para movimentar os
vagões de transporte fora da área de produção.
O sistema é composto por:
• Unidade de potência posicionada fora da fábrica
na área de armazenamento.
• Cilindro amortecedor com mola posicionado no
início da linha de transporte.

VANTAGENS

••Elevada capacidade de carga e de transporte
••Possibilidade de movimentar mais pares de carrinhos
simultaneamente

••Possibilidade de transportar elemntos differentes sem ter que
mudar o equipamento

Linha de transporte produtos de
concreto

Guincho de tensão para vagões de
transporte controlado por Inverter

Cilindros amortecedor com sistemas de
segurança posicionados ao começo da
linha de transporte

Possibilidade de cobrir longas
distâncias

VAGÕES DE TRANSPORTE
Os vagões são utilizados para transportar os produtos
fora da fábrica de produção onde um carrinho
elevador ou um guindaste deve armazená-los.
A estrutura é feita de uma estrutura metálica com
rodas dimensionadas para cargas pesadas.
Os elementos podem ser removidos a partir das
pistas de produção e ser carregados em cima de
outros vagões corretamente espaçados.

VANTAGENS

••Elevada capacidade de carga
••Fácil de usar, os elementos com tamanhos diferentes podem
ser elevados juntamente;

••Disponibilidade de vagões simples ou duplos
Vagões de transporte
Único

Vagões de transporte
Duplo
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TRANSPORTE ELEMENTOS PARA AMARZENAGEM
BILANCIM TELESCÓPICO DE ELEVAÇÃO PARA LAJES ALVEOLARES
USO EM PRODUÇÃO

O bilancim telescópico de elevação engatado ao
guindaste, serve para a elevação e a remoção dos
produtos da pista de produção.
Composto por:
• Bilancim principal fixo com 2 ganchos de elevação;
• Bilancim telescópico com pinça de suporte que se
move ajustando as posições da pinça;
• Par de pinças com mecanismo de aberturafechamento eletromecânico completos com
correntes de segurança
VANTAGENS

Disponível em comprimentos padrão de 9m –
12m – 16 m. NORDIMPIANTI pode fornecer outros
comprimentos personalizados a pedido.

Bilancim telescópico de elevação para
lajes alveolares

Duple ganchos de elevação

••Prático e econômico;
••Vasta gama de comprimentos;
••Pinças com mecanismo de abertura - fechamento eletromecânico;
••Capacidade de mudar a pinça de acordo com os elementos a ser
elevados;

••Segurança.

Apoios de perna quando o braço não
está em uso

BILANCIM MECÂNICO DE ELEVAÇÃO PARA LAJES ALVEOLARES
USO EM PRODUÇÃO

Disponível em comprimentos padrão de 6m – 7m
– 9m – 12m. NORDIMPIANTI pode fornecer outros
comprimentos personalizados a pedido.

Bilancim mecânico de elevação para
lajes alveolares
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Distância da pinça ajustável ao longo
do comprimento do balancim

O bilancim mecânico de elevação engatado ao
guindaste, serve para a elevação e a remoção dos
produtos da pista de produção.		
Composto por:
• Bilancim de elevação com pinça ajustável de
suporte e alfinetes de segurança;
• Sistema para ajustar a posição da pinça ao longo do
comprimento do bilancim de elevação;
• Par de pinças com mecanismo de aberturafechamento completos com correntes de segurança
VANTAGENS

••Prático e econômico
••Ampla gama de comprimentos personalizados;
Segurança.

Duple ganchos de elevação para
levantamento de balancins longos

Par de pinças com abertura-fechamento
mecânicos completos com correntes de
segurança
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TRANSPORTE ELEMENTOS PARA AMARZENAGEM
BILANCIM MECÂNICO FIXO DE ELEVAÇÃO PARA LAJES ALVEOLARES
USO EM PRODUÇÃO - UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO NO LOCAL

O bilancim de elevação engatado ao estaleiro de
construção guindaste, é necessário para a elevação
e ereção do elementos concretos.
Composto por:			
• Bilancim de elevação com pinça de suporte ajustável
ao longo do comprimento da viga; 		
• Par de pinças com mecanismo de aberturafechamento completos com correntes de segurança;
O ajustamento das pinças ao longo do comprimento
do braço é efectuado manualmente.
VANTAGENS

••Prático e de baixo custo;
••Ampla gama de comprimentos de balancins de elevação
••Sistema para ajustar a posição da pinça ao longo do
comprimento da viga;

••Segurança.

Bilancim mecânico fixo de elevação
para lajes alveolares

Par de pinças com aberturafechamento mecânicos completos com
correntes de segurança

Capacidade de mudar as pinças para
levantar lajes alveolares para fachada

BILANCIM TELESCÓPICO MECÂNICO DE ELEVAÇÃO PARA LAJES ALVEOLARES
USO EM PRODUÇÃO - UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO NO LOCAL

O bilancim de elevação engatado ao estaleiro de
construção guindaste, é necessário para a elevação e
ereção do elementos concretos.
A extensão dos braços telescópicos é feita
manualmente.
Composto por:
• Bilancim principal fixo;
• Bilancins telescópicos com pinça de suporte
ajustável ao longo do comprimento da viga
• Par de pinças com mecanismo de aberturafechamento completos com correntes de
segurança.
A extensão dos braços telescópicos é feita
manualmente.
VANTAGENS

••Prático e de baixo custo;
••Ampla gama de comprimentos de balancins de elevação
••Sistema para ajustar a posição da pinça ao longo do comprimento
da viga;
••Segurança.
Pinças com abertura-fechamento mecânicos
completos com correntes de segurança
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TRANSPORTE ELEMENTOS PARA AMARZENAGEM
BILANCIM MECÂNICO DE ELEVAÇÃO PARA VIGOTAS EM T INVERTIDO
USO EM PRODUÇÃO

O bilancim de elevação engatado ao guindaste,
serve para a elevação e a remoção das vigotas em T
Invertido, que são mais de 2,5 m de comprimento,
da pista de produção.
Composto por:
• Bilancim de elevação com pinça de suporte
ajustável e ganchos de elevação
• Par de pinças com mecanismo de aberturafechamento completos com correntes de segurança.
VANTAGENS

••Prático e de baixo custo
Bilancim mecânico de elevação para
vigotas em T Invertido

PINÇA MECÂNICA PARA VIGOTAS EM T INVERTIDO
USO EM PRODUÇÃO

A pinça, engatado ao guindaste, serve para a
elevação e a remoção das vigotas em T Invertido,
que são inferiores de 2,5 m de comprimento, da
pista de produção.
VANTAGENS

••Prático e de baixo custo
Apertos de borracha para evitar danos
ao elementos durante o levantamento

BILANCIM HIDRÁULICO PARA POSTES
USO EM PRODUÇÃO

O bilancim de elevação engatado ao guindaste,
serve para a elevação e a remoção dos produtos da
pista de produção.
Composto por:
• Viga principal fixa com gancho de elevação;
• Par de pinças com mecanismo de aberturafechamento hidráulico.
VANTAGENS

••Prático e de baixo custo

30

12

PISTAS DE PRODUÇÃO

As pistas de produção servem como superfície de jato dos produtos protendidos e podem ser
em concreto, produzidas diretamente na pavimentação do golpão, ou metálicas com estrutura
em carpinteria metálica. A escolha do tipo de pista deve ser feita tendo em consideração o
produto desejado.
As pistas em concreto se utilizam quando o acabamento do elemento em contato com a pista
não tem de ser preciso, tais como postes, vigas ou lintéis. Contrariamente, quando a superfície
de contacto deve ser particularmente exacta, são utilizadas pistas com base de metal tal como
no caso de lajes alvéolares e placas em geral.
Em qualquer caso, as pistas são de vital importância para a boa qualidade do produto acabado
e devem ser realizadas com muito cuidado e precisão.

PISTAS DE PRODUÇÃO metálicaS
A pista metálica é formada por uma estrutura em
carpinteria de precisão composta por um fundo
cofragem em chapa, chanfros, carris para a translação
das máquina de produção, reforços longitudinais e
transversais para todo o comprimento da pista.
A pista é fornecida em módulos de 12m prontos
para serem montados no estaleiro usando
acessórios especiais de montagem e nivelamento.
VANTAGENS

Dentro da estrutura, se necessário, podem
ser acomodados tubos para o aquecimento
da pista.

••Fabricado para resistência e precisão;
••Podem ser instaladas rapidamente e com precisão, sem a
criação de trabalho para o cliente;

••12 metros de módulos prontos para instalação rápida e fácil.

Pistas metálicas com Isolamento
Inferior

Placas de nivelamento pistas de
produção (Opcional)

Placas de nivelamento pistas de
produção (Opcional)

O projeto especial com canais de água
laterais reduz a necessidade de limpar
manualmente os corredores entre as pistas

Tubações para o aquecimento da pista
(Opcional)

Extensões da pista para a saída da
máquina (Opcional)

Placas de nivelamento pistas de
produção (Opcional)

12 metros de módulos prontos para
instalação rápida
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PISTAS DE PRODUÇÃO
Para attender as diversas necessidades dos clients
a NORDIMPIANTI oferece modelos de pistas
diferentes, cada um com características específicas.
Todos os modelos são construídos com os
mesmos padrões de qualidade e são projetados
para suportar o peso de produtos de tamanho
considerável.

MODELO PISTA 1530/10/160/40

Chanfro
Espessura da placa
Largura da pista
Peso aprox. do elemento (12 m)

160x20mm
10mm
1530mm
250 Kg/m

Chanfro
Espessura da placa
Largura da pista
Peso aprox. do elemento (12 m)

40x20mm
10mm
1530mm
210 Kg/m

Chanfro
Espessura da placa
Largura da pista
Peso aprox. do elemento (12 m)

57x25mm
8mm
1290mm
180 Kg/m

MODELO PISTA 1530/10/40/20

MODELO PISTA 1290/8/57/25
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PISTAS DE PRODUÇÃO
PISTAS DE CONCRETO
A pista é formada por um plano de jato em concreto
retificado delimitado por dois binários que têm a
função de carril para a translação das máquinas de
produção.
A bitola dos carris é determinada de acordo com um
tipo e número de produtos a serem produzidos.

VANTAGENS

••Baixo custo de instalação;
••Indicado para a produção de elementos que não exigem um
acabamento ultra fino

Colocação dos carris

Preparação da pista de concreto

RETIFICADORA
PARA PISTAS DE CONCRETO

A máquina serve para nivelar a pista em concreto
a fim de tornar a superfície lisa e plana em relação
aos carris.
A retificação ocorre por meio de um disco com
sectores diamantados e pode ser repetida se for
necessário restaurar o acabamento da pista.
VANTAGENS

••Disponíveis para aluguer, bem como para compra.

Retificadora para pistas em concreto

Pista de concreto desgastada

Pista de concreto recentemente alisada

Elemento com superfície irregular
inferior produzido numa pista
desgastada
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EQUIPAMENTO AUXILIAR

A produção de elementos de concreto protendido requer acessórios e consumíveis e peças de
reposição.
Todo o equipamento auxiliar necessário é fornecido por NORDIMPIANTI.
Para garantir a produções eficientes com o menor custo possível de produção a Nordimpianti
disponibiliza aos seus clientes acessórios e peças de reposição de primeira qualidade.

DISCO DE CORTE DIAMANTADO
Os discos são usados para cortar estruturas de
concreto protendidos com máquinas cortadoras
especiais.
O diâmetro do disco a ser utilizados deve ser escolhido
em função da altura do elemento a ser cortado.
Ø Disco
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1100 mm
1350 mm

Altura máx. elemento
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
520 mm

A NORDIMPIANTI pode fornecer discos de corte normales série “N” e
silenciados série “S”, dependendo das exigências do cliente.

Disco montado na máquina cortadora
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EQUIPAMENTO AUXILIAR
CUNHAS E PORTA-CUNHAS
As cunhas e porta-cunhas são utilizados para
bloquear os fios protendido sobre as vigas de
reação. Dependendo do tipo de aplicação se podem
ter os porta-cunhas abertos ou fechados. Os portacunhas tipo fechado têm as cunhas dentro mantida
por um porta-cunhas com mola.
Em função do tipo
e diâmetro do cabo
de protensão a ser
utilizado são escolhidas
as cunhas e os portacunhas.
Cunhas e porta-cunhas

UNIFIO

mm
ø3

CORDOALHAS
(2 FIOS)

CORDOALHAS
(3 FIOS)

2x2.25 mm

3x2.25 mm

3/8” (9.3 mm)

3x3 mm

1/2” (12.5 mm)

ø4
ø5

CORDOALHAS
(7 FIOS)

6/10” (15.2 mm)

ø6
ø7

PLATAFORMA DE SERVIÇO
A plataforma de serviço é utilizada para realizar a
manutenção e calibração da máquina de produção
de maneira mais fácil.
As máquinas são suportadas permitindo fácil acesso
à parte inferior das máquinas Extrusora, Moldadora
e Wet Casting e para realizar manutenção de forma
conveniente e segura.
VANTAGENS

• •Prático para operações de manutenção na máquina
• •Estrutura desmontável para transporte
• •Rampas e passarelas amplas

Plataforma de serviço na área de
produção

Plataforma De Serviço Única

Plataforma De Serviço Dupla
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NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) - Italy
Tel. +39 0871 540222
Fax +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com
OS PRODUTOS NAS FOTOS PODEM TER ACESSÓRIOS QUE NÃO ESTÃO INCLUIDOS NA MÁQUINA BÁSICA., OS DADOS FORNECIDOS SÃO ESTRITAMENTE INFORMATIVO.
A NORDIMPIANTI RESERVA-SE O DEREITO DE MODIFICAR ESTES DADOS SEM AVISO PRÉVIO
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