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Postes de Vinha

Lintéis

Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido

POSTES DE VINHA E LINTÉIS
CAMPO DE APLICAÇÕES

MOLDADORA sf

WET CASTING wf

AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL
A P P L I C A T I O N

PRODUZIDO PELA

MOLDADORA sf - WET CASTING wf

AS DIMENSÕES DO ELEMENTO
PODEM SER PERSONALIZADO

Postes de Vinha e Lintéis são elementos de concreto protendido que têm uma seção transversal
constante.
Eles são fabricados com alta resistência à tração com fios protendidos ou unifio, que estão
inseridos dentro do elemento.
A produção destes elementos é conseguida usando a máquinas Moldadora ou a Wet Casting
que produçem continuamente sobre uma longa pista de produção sem a necessidade de
qualquer cofragens.
Os postes quadrados ou retangulares têm muitas aplicações.

BENEFÍCIOS

• Manipulação de elemento sem problemas
• Fácil de instalar
• Grandes volumes de produção com seções

transversais uniformes, mesmo com diferentes
configurações de reforço de fios
• Qualidade assegurada por meio de equipamentos
específicos para a produção de elementos de
concreto, combinada com um sistema de controle
de qualidade.
• A capacidade de mudar as dimensões dos
elementos de concreto e a configuração do fio de
aço protendido de acordo
com
as
especificações
técnicas
de
elementos
exigidas. É uma operação
simples e rápida aquela de
mudar as peças necessárias
do molde formador da
máquina de produção de
variar a altura e a espessura
dos elementos de concreto.
• O uso de alta resistência
à tração de cordoalhas protendidas, fios ou unifio  
significa que os elementos protendidos têm
seções transversais menores usando concreto de
forma mais eficiente e alcançar, assim, elementos
de alta qualidade. Seções transversais menores
significam painéis mais leves, reduzindo o custo do
transporte e permitindo manipulação fácil tanto in
loco que na planta de produção.
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• Rigidez durante a carga, descarga, elevação e

instalação.
• Quando são comparados com os outros elementos
não protendidos da mesma altura estes produtos
oferecem maior rigidez e menor deformação sob
carga e, consequentemente, são menos propensas
a sofrer fissurações superficiais.
• No setor agrícola, a rigidez pode ajudar a resistência
do trabalho duro para a recolha também com
agregados de boa qualidade, combinados com
um excelente concreto, quando os pesticidas são
utilizados as superfícies resistem à corrosão por
um longo tempo.
• Os elementos produzidos têm resistências
de carga elevada, graças a uma baixa relação
água / cimento do concreto desde 0.32 até
0.38.   Na verdade, para produzir os mesmos
perfis utilizando métodos tradicionais seriam
necessárias relações de água / cimento mais
elevadas e necessitam de cofragens caros.
Mesmo que a baixa proporção água / cimento
utilizado faz com que o concreto seja difícil de
trabalhar, máquinas de Nordimpianti não têm
dificuldade em produzir as formas específicas de
elemento com um elevado nível de fiabilidade.
• Lintéis protendidos são normalmente escolhidos
para ser utilizados   com estruturas de fachada
de suporte de cargas, uma vez que os lintéis são
colocados na fachada esto não afeta a capacidade
de suporte de cargas da estrutura vertical

Postes de Vinha
protendidos e Lintéis

produzido pelas melhores
máquinas de produção disponíveis

POSTES DE VINHA
CAMPO DE APLICAÇÕES

MOLDADORA sf

WET CASTING wf

AGRICULTURA
A P P L I C A T I O N

PRODUZIDO PELA

MOLDADORA sf - WET CASTING wf

AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS
60x60 mm • 70x70 mm • 80x80 mm
90x90 mm • 100x100 mm

Os Postes são amplamente utilizados na agricultura para vinhas, produção de frutas, caixas de
animais e para suportar sistemas de irrigação.

Poste em Concreto protendido (com superfícies
quadradas )
Ver a foto: 60 mm largura 60 mm altura

Poste em Concreto protendido (com superfícies
redondas). Ver a foto: 60 mm largura 60 mm altura
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H x W (mm)

Peso (Kg/m)

60x60

8.7

70x70

11.8

80x80

15.4

90x90

19.5

100x100

24

H x W (mm)

Peso (Kg/m)

60x60

7.4

70x70

10.3

90x90

16.9

Máquina Moldadora sf

Máquina Wet Casting wf

Excelente acabamento superficial

Aplicações

No setor agrícola os postes de vinha podem
Precisar de alvéolos para suportar fio de aço que
passam através dos elementos.

Os alvéolos são feitos em concreto fresco com
uma máquina de perfuração especial diretamente
sobre a pista de produção imediatamente após a
produção por meio da Moldadora.
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LINTÉIS
CAMPO DE APLICAÇÕES

MOLDADORA sf

WET CASTING wf

CONSTRUÇÃO CIVIL
A P P L I C A T I O N

PRODUZIDO PELA

MOLDADORA sf - WET CASTING wf

AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS

65x100 mm • 100x140 mm
215x65-100 mm • 255x65 mm

Os postes retangulares são usados na construção civil, bem como os lintéis para porta e janela.

LINTÉIS
Ver a foto: 65 mm largura 100 mm altura

LINTÉIS
Ver a foto: 255 mm largura 65 mm altura
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H x W (mm)

Peso (Kg/m)

65x100

15.6

65x150

23.4

100x140

33.6

H x W (mm)

Peso (Kg/m)

215x65

33.5

215x100

51.6

255x65

39.8

Um excelente acabamento superficial é
conseguida com um Dispositivo de alisamento
especial montado na parte posterior da máquina
de produção Moldadora sf.

BENEFÍCIOS

ELEMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM PROBLEMAS •
PAVIMENTOS PODEM SER CONSTRUÍDOS RAPIDAMENTE
E FACILMENTE • PRODUÇÃO EM GRANDE VOLUMES •
ALTA RIGIDEZ DE ELEMENTO • QUALIDADE ASSEGURADA
• ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE CARGA

Concrete
Experience
7

Postes de Vinha
e Lintéis
Aplicações

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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