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A nova geração das máquinas de extrusão série
EVO2 representa a tecnologia de última
geração na produção de lajes alveolares
protendidas.

A máquina é modular e, a unidade de força
junto com o silo podem facilmente ser
transferidas para outro molde formador para
produzir uma laje com uma altura diferente.

Disponíveis em 5 versões, dependendo do tipo
de elemento a ser produzido, a Extruder
NORDIMPIANTI oferece soluções econômicas
para as empresas que procuram uma
abordagem flexível para produzir lajes
alveolares em vários tamanhos.

Variação de alturas padrão de 150 mm a 520 mm
enquanto as larguras disponíveis são 600 mm,
1200 mm, 1250 mm, 1500 mm e 2400 mm.

A Extruder molda elementos em uma única
fase usando o método de extrusão sem a
necessidade de vibrações, mantendo assim o
ruído da máquina no mínimo.

A altura dos elementos, assim como a
espessura das nervuras verticais, pode ser
variada dentro de certos limites de acordo
com a aplicação e as especificações requeridas
do elemento.

EXTRUDER EVO2

Modular e
Intercambiável

EVO2
Design e Engenharia Made in Italy

A assinatura do design “Made in Italy” e a mecânica refinada são a base de uma nova máquina
Extruder da Nordimpianti para a produção das lajes alveolares protendidas.

INOVAÇÃO
SEM PARAR

Um design completamente revisado em perfeita harmonia
com novas soluções mecânicas tais como um novo sistema de
transmissão que melhora ainda mais a compactação de
concreto e otimiza as peças de desgaste para durar o
maior tempo possível.
Um novo software de gerenciamento inteligente
permite mudar, em tempo real, durante a moldagem, os
parâmetros de trabalho da máquina de acordo com o
projeto de mistura do concreto.

A Extruder usa soluções “inteligentes” para tornar esta máquina o mais prática possível para as
operações do usuário final. A Extruder EVO2 é sinônimo de conveniência, flexibilidade e qualidade.

DESCRIÇÃO

TECNOLOGIA DA EXTRUDER

A Extruder EVO2 da Nordimpianti é composta por 3 unidades principais, um controle universal e uma
unidade de força, um silo universal e um molde formador intercambiável.
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Unidade de força
A unidade de força universal aloja os motores principais, os
motores de transmissão e o painel de controle. A unidade de
força, juntamente com o silo, podem ser facilmente e
rapidamente transfeidas para outro molde formador para
produzir um elemento diferente.

Silo
O concreto é colocado no silo da máquina. O concreto então cai sobre os
sem-fins do molde formador.
O silo tem um sensor de nível mínimo que para a máquina se não houver concreto
suficiente. Este dispositivo para a máquina para evitar a situações que podem causar danos
ao elemento, se a máquina estiver completamente sem concreto.
Quando o silo for reabastecido, a Extruder reinicia automaticamente.

Molde fomador
O molde formador contém a caixa de engrenagens
especial com os componentes de transmissão
banhados em óleo. Ele contém ainda os sem-fins, os tubos
de formação, os formadores laterais, dispositivo alisador e as
guias dos fios.
A altura das lajes alveolares e o número de alvéolos é determinada
pelo inserto de formação. Alturas diferentes de elementos podem ser
fabricadas mudando os moldes. Os moldes padrões produzem lajes
alveolares com 8, 6, 5 ou 4 furos.

8 semfins molde
6 semfins molde
5 semfins molde
4 semfins molde
Lajes alveolares 150 mm altura Lajes alveolares 200 mm altura Lajes alveolares 265 mm altura Lajes alveolares 320-500 mm
de altura

Flexibilidade de produção
O molde formador com 4 sem-fins é capaz de produzir
lajes alveolares com alturas diferentes simplesmente
mudando alguns componentes fornecidos como um
conjunto de acessórios.
Este conjunto de acessórios consiste em:
• Tubos de formação (1)
• Alisador (2)
• Transportador de concreto (3)
Para o molde formador com 4 sem-fins, os conjuntos de
acessórios podem ser fornecidos para produzir lajes com
altura entre 320 mm e 500 mm.
Os conjuntos de acessórios especiais também estão
disponíveis para outros tipos de inserto de formação.

4 semfins
molde
formador

2

Conjunto de acessórios
para troca de
altura do elemento

3
1

O sistema de Extruder EVO2 da NORDIMPIANTI

O concreto é fornecido no silo da máquina extrusora (1) e cai
por gravidade sobre as roscas sem-fins (2). As roscas então
guiam o concreto para a câmara de compactação (3) onde os
tubos de formação (4) estão situados. Os tubos de formação e
os formadores laterais criam a forma e os alvéolos do elemento,
sem o uso de vibração.
As roscas, junto com os tubos de formação, os formadores
laterais e o alisador (5) têm um movimento de oscilação para trás
e para a frente que dão excelente compactação do concreto
em todos os pontos ao longo do elemento garantindo
excelentes características técnicas ao elemento.
A Extruder EVO2 da NORDIMPIANTI é equipada com um
sistema de controle de compactação (6)
que permite ao operador o controle
completo da máquina para reduzir ou
aumentar a compactação do concreto,
quando necessária.

A NOVA EVO2
O JÁ ERA BOM
FICOU AINDA MELHOR
1
2
3
4

Novo design
Redução dos custos
de manutenção
Melhoria da qualidade
do produto
Melhoria na operação
da máquina

Novo Design

Motores dos sem-fim
independentes

Novo painel de controle

Novo sistema de junta cardã
entre eixos e transmissão

Novo silo

Melhoria da plataforma
traseira de trabalho

Nova lâmpada de led

Lâmpada de inspeção
na zona de extrusão

Extruder EVO2: Modular e Intercambiável
A melhor máquina extrusora disponível
para a produção de lajes alveolares
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DESIGN E ENGENHARIA MADE IN ITALY

Dados técnicos
LARGURA DOS ELEMENTOS mm

Comprimento, com enrolador para cabo
Largura
Altura, dependendo do molde formador
Bitola, pista de moldagem padrão Nordimpianti

5100 mm

ALTURA mm

600

1200

1250

* *AS

2400

1680 mm

150

X

X

X

180

X

X

X

1410 mm

200

X

X

X

1.8 m3

220

X

X

8000 - 8600 kg

265

X

X

X

X

52 kW

320

X

X

X

X

< 85 dBA

360

X

X

X

X

400

X

X

X

X

450

X

X

X

X

500

X

X

X

X

Força de conexão, 400 V, 50 Hz
Nível de ruídos

2X1200

2240 - 2360 mm

Volume do silo de concreto
Peso total, dependendo do molde formador

1500

X
X

X

DIMENSÕES PODEM SER ADAPTADAS SEGUNDO AS NECESSIDADES DO CLIENTE

Transmissão submersa
em banho de óleo

Novo design
dos sem-fins

Controle Dinâmico da
Máquina DMC (Opcional)

Novo alisador

Novos formadores laterais

Não há necessidade de escada
de acesso adicional

Compartimentos
porta-ferramentas

Porta ganchos

Suporte de ficha
de produção

Tomada de energia
auxiliar reposicionada

Novo sistema para o movimento
da placa guia cabos

Novo transportador
de concreto

Tanque de água com sistema
spray nos cabos superiores

Baixo custo de
manutenção

Excelente acabamento
da superfície

Temos uma gama de máquinas capazes
de satisfazer todas as suas necessidades.
A escolha é sua!
2x600 mm de largura 1200 mm de largura
8

4

h150 mm • kg/m² 194

h150 mm • kg/m² 199
furos

h200 mm • kg/m² 241
5

6

furos

h265 mm • kg/m² 301

furos

h265 mm • kg/m² 306

or 1200 mm wide

8+ 1

furos

4

h320 mm • kg/m² 380

h265 mm • kg/m² 290

h265 mm • kg/m² 295

h400 mm • kg/m² 431

h320 mm • kg/m² 375

h320 mm • kg/m² 381

h400 mm • kg/m² 426

h400 mm • kg/m² 432

h500 mm • kg/m² 519

h500 mm • kg/m² 523

4

furos

hole

h400 mm • kg/m² 426

furos

h200 mm • kg/m² 242
5 ou 5+5

h320 mm • kg/m² 373
h150 mm • kg/m² 195

2x1200 mm de largura ou 2400 mm de largura

h200 mm • kg/m² 247
5

furos

h200 mm • kg/m² 259

h220 mm • kg/m² 274

6

furos

h180 mm • kg/m² 246

furos

furos

6

furos

7

8

furos

h150 mm • kg/m² 193

1500 mm de largura

1250 mm de largura

h180 mm • kg/m² 248
4 ou 4+4
furos

h200 mm • kg/m² 261

h500 mm • kg/m² 516

h500 mm • kg/m² 520

Produção de lajes alveolares protendidas
para Pavimentos e Paredes
Com a máquina Extruder EVO2 da NORDIMPIANTI
é possível produzir lajes alveolares para
pavimentos e paredes.
O sistema de produção fornece um bom
acabamento da superfície em ambos os lados do
elemento (um lado é nivelado por causa da pista
de moldagem de aço e o outro lado é dado um
excelente acabamento pelo alisador na máquina
de moldagem). Isto significa que o painel está
acabado, pronto para a pintura, se necessário.

Lajes de Piso

Produção de elementos especiais
A Extruder EVO2 da NORDIMPIANTI também pode ser equipada para produzir
lajes alveolares para pavimentos com ranhuras ao longo dos lados do
elemento.
Este tipo de ranhura lateral, quando usado com os métodos de
construção corretos, permite que os elementos
satisfaçam os requisitos sísmicos.
O particular perfil lateral ondulado é feito com
uma borda especial de roletes dentados.

Painéis de Parede

Máquinas Extruder
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
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