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MÁQUINAS MOLDADORA 
PRODUTOS

Máquina de Produção 
Tecnologia Moldadora

A nova geração de Máquinas da série Moldadora 
sf representam o estado da arte na produção de 
elementos de concreto protendido tanto para 
pavimentos que para fachada.

Disponível em diversas versões dependendo 
do tipo de elementos a ser produzido, 
a Moldadora Nordimpianti oferece uma 
solução rentável para as empresas que estão 
procurando uma abordagem flexível para a 
produção de elementos protendido, tais como 
Lajes Alveolares, Vigotas em T Invertido, Postes 
de Vinha, Lajes Nervurada, Lajes Maciças, Vigas 
em  T Invertido Duplo, Degraus de Bancada de 
Estádios e outras formas especiais.

A máquina Moldadora sf  produce elementos 
em uma única fase usando o método da 
oscilação sem a necessidade de cofragens.

A máquina é modular e a unidade de potência 
em conjunto com a tolva podem ser facilmente 
e rapidamente transferidas  para outro inserto 
formador para produzir um elemento diferente.

A gama padrão  de alturas é a partir  80 mm 
até 1000 mm, no entanto a largura pode ser 
de até 1200 mm.

Larguras diferentes estão disponíveis de 
acordo com a necessidades dos clientes.

As alturas dos elementos, bem como a 
espessura das nervuras verticais podem 
variar dentro de certos limites dependendo 
da necessidade de acordo com a aplicação  e 
especificações  do elemento.

Moldadora sf
Máquinas
Produtos

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL 
Via Erasmo Piaggio, 19/A� 
 66100 Chieti (CH) - Italy

Tel. +39 0871 540222 
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MOLDA�DORA� SF

Variedade de elementos 
protendido

Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido
OS PRODUTOS NA�S FOTOS PODEM TER A�CESSÓRIOS QUE NÃO ESTÃO  INCLUIDOS NA� MÁQUINA� BÁSICA�., OS DA�DOS FORNECIDOS SÃO ESTRITA�MENTE INFORMA�TIVO. 
A� NORDIMPIA�NTI RESERVA�-SE O DEREITO DE MODIFICA�R ESTES DA�DOS SEM  A�VISO PRÉVIO
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Vantagens Principais da
Máquinas  Moldadora sf 
NORDIMPIANTI

Lajes Alveolares 

Lajes Nervurada 

Pilares de fundação Vigotas em T Invertido Duplo Prelajes em T Invertido Duplo

Laje Maciça 

Postes de Vinhas 

Painéis de fachada com inertes 
à vista 

Lajes com treliça

Vigotas em T Invertido

Lintéis 

Painéis em U 

Sistema Moldadora sf NORDIMPIANTI

Alta compactação do concreto
• Os motores vibrantes da Moldadora são especialmente 
concebidos para  um trabalho contínuo;
• A máquina está disponível com dois ou três camadas, a fim de 
atingir a melhor compactação do concreto.
 
Flexibilidade De Produção
• Altura do elemento de 80 mm até 1000 mm;
• A Moldadora é capaz de produzir uma grande variedade de 

elementos de concreto protendido, como lajes alveolares 
para pavimento e fachada, Vigas em T Invertido e I, Laje em T 
Invertido Duplo , postes de vinha, lintéis, lajes maciça , Lajes 
Nervuradas e Degraus de bancada 

• É possível inserir uma malha metálica  de aço reforçada

Confiança
• Construção robusta
• As Moldadoras NORDIMPIANTI são comprovadas internacionalmente
•  A maior parte das peças mecânicas são galvanizadas para uma 

fácil manutenção e durabilidade
•  Componentes do terceiro são provenientes do fornecedores 

mais reconhecidos mundialmente
 
Utilização simples
• Materiais sujeitos a desgaste projetados para uma longa vida útil
• Materiais sujeitos a desgaste projetados para serem rapidamente 

substituíveis
•  Rápida mudança de produção para poder produzir diferentes perfis e 

alturas de lajes production of slabs with different profiles or heights.
Concrete
Experience

DESCRIÇÃO
TECNOLOGIA MOLDADORA

Nos temos uma gama de máquinas capazes
de atender todas as suas necessidades.  

A ESCOLHA É SUA!

Unidade de potência e Tolva

O grupo universal  comprende uma central 
hidráulica, a caixa de controle e o painel de controle.

A unidade de potência, em conjunto com a tolva  
pode ser fácil e rapidamente transferida para um outro inserto formador  para produzir um elemento diferente.

A tolva principal fornece o concreto através mesas de alimentação em tolvas de entrega e em seguida, 
na pista de produção.

Na pista o concreto forma-se no seu profil e posteriormente compactado através de unidades vibratórias.  
A  unidade de potência completa pode ser removida e montada sobre um inserto formador diferente, a 
fim de mudar a produção do elemento.

O inserto formador é a unidade específica de 
cada produto da Moldadora. Inclui as tolvas de entrega, 
grupos vibrantes, guia-fios, formadores laterais e um conjunto de 
tubos de acordo com os produtos a serem produzidos.

Na produção de lajes alveolares, a altura dos elementos e do número de alvéolos  é determinada por os 
tubos formadores.

Inserto Formador

Exemplos de differentes Insertos Formadores disponíveis para a Moldadora sf Nordimpianti

A máquina Moldadora sf da Nordimpianti é composta por duas unidades principais, uma unidade 
de alimentação universal em conjunto com uma tolva  e um inserto formador.

A melhor máquina Moldadora disponível 
para a produção de elementos de 
concreto.

TOP POWER

A tolva principal fornece  o concreto (1) por meio 
de mesas de alimentação(2) em tolvas de entregas  
(3a, 3b) montadas no inserto formador (4). A partir 
daqui, o concreto é entregado  à pista de produção 
e os alvéolos são formados por um conjunto de 
tubos formadores (5).

Após a segunda tolva de entrega (3b), existe um 
dispositivo de registo (7) para distribuir e compactar 
o concreto antes do grupo vibratorio traseiro (6b). 
grupos vibrantes especiais (6a, 6b) fornecem dois 
fases de compactação de concreto. No final do 
processo de produção um dispositivo alisador (8) 
dá um excelente acabamento superficial.

Os tubos formadores e os formadores laterais criam 
a forma e os alvéolos  dos elementos.

Os tubos formadores  e formadores laterais têm 
um movimento oscilante para trás e para a frente 
que juntos com o grupo de vibração especial dão 
excelente compactação ao concreto em todos 
os pontos ao longo do elemento garantindo 
características técnicas excelents.

Lajes Maciças 

Lajes com treliça 

Lajes Nervuradas

h 120 mm - h 250 mm

Assentos para Estádio 

Vigotas em T
até 150 mm
de altura

Painéis de fachada a maneira
de Sanduíche Isolado

Com acabamento de concreto 

Lajes de fachada com
inertes à vista

POSTES DE VINHA
E LINTÉIS

VIGOTAS EM T E I
INVERTIDO

LAJES PROTENDIDAS

PRELAJES E VIGOTAS EM
DUPLO T INVERTIDO 

LAJES ALVEOLARES
PARA PAVIMENTO 

DEGRAUS DE
BANCADA DE ESTÁDIOS

LAJES ALVEOLARES 
PARA FACHADA

Vigotas em I
até 200 mm
de altura

Lajes alveolares 7 alvéolos
h 200 mm - h 500 mm 

Lajes alveolares 11 alvéolos
h 80 mm - h 300 mm 

Lajes alveolares 3 alvéolos
h 500 mm - 1000 mm 

Vigotas em duplo T Invertido
h 500 mm - h 1000 mm 

Vigotas em duplo T Invertido
h 200 mm - h 360 mm 

Vigotas em triplo T Invertido
h 200 mm - h 360 mm 

Painéis em U
até up to h 800 mm 

A gama de opções e tamanhos das máquinasmostrado abaixo 

Postes de vinha Lintéis 

Moldadora  Variedade de elementos protendidos

Comprimento 6000 mm

Largura 1800 mm

Altura que depende do inserto formador 2300 mm

Carril de contato, Pistas de produção padrão Nordimpianti 1410 mm

Volume concreto Tolva 1.8 m3

Peso total , que depende do inserto formador 8250 kg

Poder de conexão, 400 V, 50 Hz 35 kW *L
A
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POSSIBILIDADE DE DEIXAR 
ARMADURA ESTERNA 

POSSIBILIDADE DE TER REFORÇO 
TRANSVERSAL DE AÇO

PRODUÇÃO DE ELEMENTOS DE ATÉ 1 M 
DE ALTURA

CAPACIDADE DE PRODUZIR UMA 
GRANDE GAMA DE PRODUTOS

MÍNIMO TEMPO DE INATIVIDADE 
PARA MUDAR O INSERTO FORMADOR 

PRODUÇÃO DE ELEMENTOS COM 
ACABAMENTOS ARQUITETÔNICOS 
PARTICULARES

Technical data*

Excelente compatação do concreto
Elementos produzidos por a máquina Moldadora sf Nordimpianti são 
tão bem compactados  a ser capaz de suportar o peso de uma pessoa, 
imediatamente após o jato.

•	As lajes alveolares grandes  série JUMBO têm alturas 
desde 500 mm até 1000 mm e estão disponíveis nas 
larguras  de 600 mm ou 1200 mm.
•	As lajes produzidas  pela Moldadora da Nordimpianti 

são producidas  através de uma combinação de 
dosagem de concreto e compatação oscilatória 
garantindo um elevado nível de compactação ao 
longo de todos os pontos do elemento.
•	Estas séries de elementos têm uma particular seção 

transversal constante com dois grandes alvéolos  
laterais e um alvéolos  central menor.
•	A malha metálica pode ser inserida nas nervuras e a 

parte inferior do elemento.

As principais aplicações desses elementos especiais são:
•	Túneis, anti-deslizamento de terra e guardas para 

avalanche
•	Sistemas de revestimento para viadutos rodoviários e 

pontes com distância de mais de 15 m
•	Sistemas de pavimentação industrial

h1000
Um perfil especial só estará disponível a partir da Nordimpianti
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Invertido Duplo , postes de vinha, lintéis, lajes maciça , Lajes 
Nervuradas e Degraus de bancada 

• É possível inserir uma malha metálica  de aço reforçada

Confiança
• Construção robusta
• As Moldadoras NORDIMPIANTI são comprovadas internacionalmente
•  A maior parte das peças mecânicas são galvanizadas para uma 

fácil manutenção e durabilidade
•  Componentes do terceiro são provenientes do fornecedores 

mais reconhecidos mundialmente
 
Utilização simples
• Materiais sujeitos a desgaste projetados para uma longa vida útil
• Materiais sujeitos a desgaste projetados para serem rapidamente 

substituíveis
•  Rápida mudança de produção para poder produzir diferentes perfis e 

alturas de lajes production of slabs with different profiles or heights.
Concrete
Experience

DESCRIÇÃO
TECNOLOGIA MOLDADORA

Nos temos uma gama de máquinas capazes
de atender todas as suas necessidades.  

A ESCOLHA É SUA!

Unidade de potência e Tolva

O grupo universal  comprende uma central 
hidráulica, a caixa de controle e o painel de controle.

A unidade de potência, em conjunto com a tolva  
pode ser fácil e rapidamente transferida para um outro inserto formador  para produzir um elemento diferente.

A tolva principal fornece o concreto através mesas de alimentação em tolvas de entrega e em seguida, 
na pista de produção.

Na pista o concreto forma-se no seu profil e posteriormente compactado através de unidades vibratórias.  
A  unidade de potência completa pode ser removida e montada sobre um inserto formador diferente, a 
fim de mudar a produção do elemento.

O inserto formador é a unidade específica de 
cada produto da Moldadora. Inclui as tolvas de entrega, 
grupos vibrantes, guia-fios, formadores laterais e um conjunto de 
tubos de acordo com os produtos a serem produzidos.

Na produção de lajes alveolares, a altura dos elementos e do número de alvéolos  é determinada por os 
tubos formadores.

Inserto Formador

Exemplos de differentes Insertos Formadores disponíveis para a Moldadora sf Nordimpianti

A máquina Moldadora sf da Nordimpianti é composta por duas unidades principais, uma unidade 
de alimentação universal em conjunto com uma tolva  e um inserto formador.

A melhor máquina Moldadora disponível 
para a produção de elementos de 
concreto.

TOP POWER

A tolva principal fornece  o concreto (1) por meio 
de mesas de alimentação(2) em tolvas de entregas  
(3a, 3b) montadas no inserto formador (4). A partir 
daqui, o concreto é entregado  à pista de produção 
e os alvéolos são formados por um conjunto de 
tubos formadores (5).

Após a segunda tolva de entrega (3b), existe um 
dispositivo de registo (7) para distribuir e compactar 
o concreto antes do grupo vibratorio traseiro (6b). 
grupos vibrantes especiais (6a, 6b) fornecem dois 
fases de compactação de concreto. No final do 
processo de produção um dispositivo alisador (8) 
dá um excelente acabamento superficial.

Os tubos formadores e os formadores laterais criam 
a forma e os alvéolos  dos elementos.

Os tubos formadores  e formadores laterais têm 
um movimento oscilante para trás e para a frente 
que juntos com o grupo de vibração especial dão 
excelente compactação ao concreto em todos 
os pontos ao longo do elemento garantindo 
características técnicas excelents.

Lajes Maciças 

Lajes com treliça 

Lajes Nervuradas

h 120 mm - h 250 mm

Assentos para Estádio 

Vigotas em T
até 150 mm
de altura

Painéis de fachada a maneira
de Sanduíche Isolado

Com acabamento de concreto 

Lajes de fachada com
inertes à vista

POSTES DE VINHA
E LINTÉIS

VIGOTAS EM T E I
INVERTIDO

LAJES PROTENDIDAS

PRELAJES E VIGOTAS EM
DUPLO T INVERTIDO 

LAJES ALVEOLARES
PARA PAVIMENTO 

DEGRAUS DE
BANCADA DE ESTÁDIOS

LAJES ALVEOLARES 
PARA FACHADA

Vigotas em I
até 200 mm
de altura

Lajes alveolares 7 alvéolos
h 200 mm - h 500 mm 

Lajes alveolares 11 alvéolos
h 80 mm - h 300 mm 

Lajes alveolares 3 alvéolos
h 500 mm - 1000 mm 

Vigotas em duplo T Invertido
h 500 mm - h 1000 mm 

Vigotas em duplo T Invertido
h 200 mm - h 360 mm 

Vigotas em triplo T Invertido
h 200 mm - h 360 mm 

Painéis em U
até up to h 800 mm 

A gama de opções e tamanhos das máquinasmostrado abaixo 

Postes de vinha Lintéis 

Moldadora  Variedade de elementos protendidos

Comprimento 6000 mm

Largura 1800 mm

Altura que depende do inserto formador 2300 mm

Carril de contato, Pistas de produção padrão Nordimpianti 1410 mm

Volume concreto Tolva 1.8 m3

Peso total , que depende do inserto formador 8250 kg

Poder de conexão, 400 V, 50 Hz 35 kW *L
A
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POSSIBILIDADE DE DEIXAR 
ARMADURA ESTERNA 

POSSIBILIDADE DE TER REFORÇO 
TRANSVERSAL DE AÇO

PRODUÇÃO DE ELEMENTOS DE ATÉ 1 M 
DE ALTURA

CAPACIDADE DE PRODUZIR UMA 
GRANDE GAMA DE PRODUTOS

MÍNIMO TEMPO DE INATIVIDADE 
PARA MUDAR O INSERTO FORMADOR 

PRODUÇÃO DE ELEMENTOS COM 
ACABAMENTOS ARQUITETÔNICOS 
PARTICULARES

Technical data*

Excelente compatação do concreto
Elementos produzidos por a máquina Moldadora sf Nordimpianti são 
tão bem compactados  a ser capaz de suportar o peso de uma pessoa, 
imediatamente após o jato.

•	As lajes alveolares grandes  série JUMBO têm alturas 
desde 500 mm até 1000 mm e estão disponíveis nas 
larguras  de 600 mm ou 1200 mm.
•	As lajes produzidas  pela Moldadora da Nordimpianti 

são producidas  através de uma combinação de 
dosagem de concreto e compatação oscilatória 
garantindo um elevado nível de compactação ao 
longo de todos os pontos do elemento.
•	Estas séries de elementos têm uma particular seção 

transversal constante com dois grandes alvéolos  
laterais e um alvéolos  central menor.
•	A malha metálica pode ser inserida nas nervuras e a 

parte inferior do elemento.

As principais aplicações desses elementos especiais são:
•	Túneis, anti-deslizamento de terra e guardas para 

avalanche
•	Sistemas de revestimento para viadutos rodoviários e 

pontes com distância de mais de 15 m
•	Sistemas de pavimentação industrial

h1000
Um perfil especial só estará disponível a partir da Nordimpianti



Vantagens Principais da
Máquinas  Moldadora sf 
NORDIMPIANTI
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MÁQUINAS MOLDADORA 
PRODUTOS

Máquina de Produção 
Tecnologia Moldadora

A nova geração de Máquinas da série Moldadora 
sf representam o estado da arte na produção de 
elementos de concreto protendido tanto para 
pavimentos que para fachada.

Disponível em diversas versões dependendo 
do tipo de elementos a ser produzido, 
a Moldadora Nordimpianti oferece uma 
solução rentável para as empresas que estão 
procurando uma abordagem flexível para a 
produção de elementos protendido, tais como 
Lajes Alveolares, Vigotas em T Invertido, Postes 
de Vinha, Lajes Nervurada, Lajes Maciças, Vigas 
em  T Invertido Duplo, Degraus de Bancada de 
Estádios e outras formas especiais.

A máquina Moldadora sf  produce elementos 
em uma única fase usando o método da 
oscilação sem a necessidade de cofragens.

A máquina é modular e a unidade de potência 
em conjunto com a tolva podem ser facilmente 
e rapidamente transferidas  para outro inserto 
formador para produzir um elemento diferente.

A gama padrão  de alturas é a partir  80 mm 
até 1000 mm, no entanto a largura pode ser 
de até 1200 mm.

Larguras diferentes estão disponíveis de 
acordo com a necessidades dos clientes.

As alturas dos elementos, bem como a 
espessura das nervuras verticais podem 
variar dentro de certos limites dependendo 
da necessidade de acordo com a aplicação  e 
especificações  do elemento.

Moldadora sf
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

MOLDA�DORA� SF

Variedade de elementos 
protendido

Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido
OS PRODUTOS NA�S FOTOS PODEM TER A�CESSÓRIOS QUE NÃO ESTÃO  INCLUIDOS NA� MÁQUINA� BÁSICA�., OS DA�DOS FORNECIDOS SÃO ESTRITA�MENTE INFORMA�TIVO. 
A� NORDIMPIA�NTI RESERVA�-SE O DEREITO DE MODIFICA�R ESTES DA�DOS SEM  A�VISO PRÉVIO
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