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Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido

MÁQUINAS EXTRUSORA evo
PRODUTOS

A nova geração da máquinas Extrusora séries
evo representam o estado da arte na produção
de lajes alveolares protendidas, tanto para
pavimentos que para fachada.
Disponível em cinco versões, dependendo
do tipo de elementos a serem produzidos,
a Extrusora Nordimpianti oferece soluções
de baixo custo para as empresas que estão
à procura de uma abordagem flexível para
a produção de lajes alveolares em vários
tamanhos.

A máquina Extrusora produce elementos
numa única fase utilizando o método da
extrusão, sem a necessidade de vibração
mantendo assim o ruído do aparelho ao valor
mínimo.
A máquina é modular e a unidade de energia
juntamente com a tramonha podem ser
transferidas para outro inserto formador
de forma rápida e eficiente, permitindo a
produção para outro tipo de laje.
A altura dos produtos pode variar de 150 mm
até 520 mm, e em larguras de 600 mm, 1200
mm, 1500 mm e 2400 mm.
As alturas dos elementos, bem como a
espessura das nervuras verticais podem ser
variadas dentro de certos limites de acordo
com a aplicação e as especificações do
elemento.
EXTRUSORA EVO

Modular e
Intercambiável

Máquina de Produção
Tecnologia Extrusora

O sistema de Extrusora evo NORDIMPIANTI
A tolva da Extrusora fornece o concreto (1) e pela gravidade cai
sobre os semfins (2). Os parafusos em seguida, conduzem o
concreto para a câmara de compactação (3) onde se encontram
os tubos formadores(4). Os tubos formadores e os laterais criam
as formas e os alvéolos do elemento sem o uso de vibração.
Semfins, juntamente com os tubos formadores, os laterais
e o dispositivo de alisamento (5) tem um movimento de
oscilação para trás e para a frente, que proporcionam uma
excelente compactação do concreto em todos os pontos
ao longo do elemento garantindo excelentes características
técnicas do elemento.
A Extrusora evo Nordimpianti está equipada com um sistema
de controlo de compactação (6) que permite ao operador
de completar o controlo da máquina, a fim de reduzir ou
aumentar a compactação do concreto, quando necessário.

Produção de lajes alveolares protendidas
Para pavimento e fachada
Com a máquina Extrusora evo NORDIMPIANTI è possível
produzir lajes alveolares para pavimento e fachada.
O sistema de produção dá um bom acabamento
superficial em ambos os lados do elemento
(um dos lados é liso devido à pista de produção
em aço e o outro lado tem um excelente
acabamento pelo dispositivo alisador na máquina
de produção). Isto significa que o painel é pronto
para a pintura, se necessário.

Laje para pavimento

Produção de elementos especiais
A Extrusora evo Nordimpianti pode também ser equipada para produzir lajes
alveolares para pavimentos com estribos ao longo dos lados do elemento.
Esto permite que os elementos são construídos em conjunto para atender às
exigências sísmicas.
O particular perfíl lateral ondulado é feito com
um bordo especial de roletes dentados.

Laje para fachada

Extrusora

Modular e Intercambiável

A melhor máquina Extrusora disponível para a
Produção de lajes alveolares.

NOVO DESIGN
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Altura, que depende do inserto formador
Carril de contato, pista de produção padrão Nordimpianti
Volume concreto Tolva

1,8 m

Largura total, que depende do inserto formador
Poder de conexão, 400 V, 50 Hz
Nível de ruído

* DIMENSÃO PODE SER ADAPTADA ÀS NECESSIDADES DO CLIENTE
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x

Vantagens Principais
da Máquinas Extrusora
NORDIMPIANTI
ACABAMENTO SUPERFICIAL EXCELENTE

FÁCIL UTILIZAÇÃO

TRANSMISSÃO EM BANHO DE ÓLEO

Alto nível de compactação do concreto
Todos os motores são impulsionado por INVERTER permitindo
um controle preciso da máquina;
• Excelente acabamento superficial;
• O controlo preciso das dimensões da laje;
• A função de controlar o nível de compactação ajustando a
Máquina de acordo com o tipo de concreto e os elementos
a ser produzido.
Flexibilidade de Produção
• Altura da laje a partir de 150 mm até 520 mm;
• Uma vasta gama de seções transversais padrão ou
personalizadas para atender a qualquer exigência técnica;
• Máquina Extrusora evo pode ser fornecidas para produzir
lajes com larguras de 2 x 600 mm e 1200 mm de, 1250 mm
1500 mm 2 x 1200 mm ou 2.400 mm.

TEMPOS DE PARAGEM MÍNIMO PARA
PRODUZIR

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Confiabilidade Comprovada

• Construção robusta;
• Máquinas Extrusora Nordimpianti são internacionalmente
comprovadas;
• A maioria das peças mecânicas são galvanizadas para maior
durabilidade e de fácil manutenção;
• Componentes de terceiros são provenientes do mais
renomados fornecedores do mundo.

Fácil Utilização
• Novo painel de controle do operador;
• Aquisição de dados de produção para analisar o uso da
máquina e custos de produção;
• Usar materiais concebidos para longa vida útil;
• As peças de desgaste projetadas para ser alterado com o
mínimo de tempo de inatividade;
• Produção rápida para a fabricação de diferentes perfis e
alturas de laje;
• Ruído da máquina reduzido ao mínimo.

DESCRIÇÃO

TECNOLOGIA EXTRUSORA

A máquina Extrusora evo NORDIMPIANTI é composta por três unidades principais, um controle
universal e unidade de potência, uma tolva universal e um inserto formador.

Unidade De Potência
A unidade de potência universal alberga nos principais
motores, os motores de acionamento e painel de controle. A
unidade de potência, juntamente com o contentor pode ser
fácil e rapidamente transferido para outro inserto formador
para produzir um elemento diferente

Tolva
A tolva da máquina fornece o concreto. O concreto depois cai sobre os semfins
do inserto formador.
A tolva tem um sensor de nível mínimo, que pára a máquina, se não há bastante
concreto. Isto garante uma produção contínua ao longo de toda a pista.
Quando a tolva é recarregada a Extrusora reinicia automaticamente.

Insertos Formadores
O inserto formador contém uma caixa especial de velocidade
em banho de óleo para os componentes de transmissão.
Também contém os semfins, tubos formadores, laterais,
conjunto alisador e os guias fios.
O inserto formador determina a altura das lajes e o número dos
alvéolos. Para produzir diferentes tipos de lajes, o inserto formador
pode ser alterado. Os insertos formadores padrão são para o fabrico de
lajes com 8, 6, 5 ou 4 alvéolos.

8 semfins inserto formador
6 semfins inserto formador 5 semfins inserto formador 4 semfins inserto formador
lajes alveolares 150 mm altura lajes alveolares 150 mm altura lajes alveolares 150 mm altura lajes alveolares 150 mm altura

Flexibilidade de produção
Os 4 semfins de inserção formador é capaz de produzir lajes
alveolares com alturas diferentes, alterando simplesmente alguns
componentes fornecidos como um conjunto de acessórios.
Este conjunto de acessórios consiste no seguinte:
• Tubos formadores (1)
• Dispositivo alisador (2)
• Transortador de Concreto (3)
Para o 4 semfins do inserto formador os conjuntos de
acessórios podem ser fornecidos para permitir a produção de
painéis entre 320 mm e 500 mm de altura.
Conjuntos de acessórios especiais também estão disponíveis
para outros tipos de INSERTOS FORMADORES.

4 semfins inserto formador

2

Conjunto de
acessórios para
mudar altura do
elemento

3
1

Temos uma gama de máquinas capazes
de atender todas as suas necessidades.

A ESCOLHA É SUA!

O sistema de Extrusora evo NORDIMPIANTI
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Alvéolos
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h200 mm • Kg/m² 242

h180 mm • Kg/m² 241
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h265 mm • Kg/m² 303

h320 mm • Kg/m² 378
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Alvéolos

Produção de lajes alveolares protendidas
Para pavimento e fachada

Alvéolos

h400 mm • Kg/m² 432

Com a máquina Extrusora evo NORDIMPIANTI è possível
h500 mm • Kg/m² 521
produzir lajes alveolares para pavimento e fachada.
O sistema de produção dá um bom acabamento
superficial em ambos os lados do elemento
(um dos lados é liso devido à pista de produção
larguralado tem
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Laje para pavimento
5 or 5+5
Alvéolos
h265 mm • Kg/m² 303

Produção de elementos especiais

h265 mm • Kg/m 708

A Extrusora evo Nordimpianti pode também ser
equipada para produzir
lajes
h320 mm • Kg/m² 378
h320 mm • Kg/m 916
alveolares para pavimentos com estribos ao longo dos lados do elemento.
Esto permite que os elementos são construídos
em conjunto para atender às
4 or 4+4
Alvéolos
exigências sísmicas.
h400 mm • Kg/m 1037
O particular perfíl lateral ondulado é feito com h400 mm • Kg/m² 432
um bordo especial de roletes dentados.

Concrete
Experience

h500 mm • Kg/m² 521

h500 mm • Kg/m 1257

h400 mm • Kg/m² 424

h500 mm • Kg/m² 504

Laje para fachada

Extrusora evo
Máquinas
Produtos

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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