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Soluções
Chave-Na-Mão

Sistemas de produção
adaptados para a fabricação de
uma ampla gama de produtos
de concreto protendido

Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido

SOLUÇÕES CHAVE-NA-MÃO

SISTEMAS DE PRODUÇÃO ADAPTADOS PARA A FABRICAÇÃO DE UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS
DE CONCRETO PROTENDIDO
A Nordimpianti Oferece Soluções Completas Para Unidades De Produção De Elementos
Em Concreto Protendido
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• Pesquisa e aquisição dos dados do projeto
• Projeto da fábrica e respetivo layout
• Suporte técnico durante a construção da fabrica
• Instalação da fabrica
• Inicio de produção

• Formação do pessoal
• Suporte técnico ao longo de todo o projeto
• Extenso serviço pós-venda
• Suporte de peças de reposição

Além disso, oferecemos elemento de design, software de gestão de produção, serviços de consultoria
e tudo o que precisa para criar a melhor e mais eficiente fábrica de protendido e pré-fabricados.
Nosso profundo conhecimento nos permite fornecer os melhores projetos detalhados para todos
os tipos de elementos de concreto protendido, tendo em conta que lajes alveolares, vigotas em T e
postes de vinha cada um tem suas próprias características de produção. Nossa longa experiência com
todos os tipos de produção de vários elementos em uso em mais de 40 países nos dá a capacidade
de criar o layout ideal para atender às necessidades dos clientes em todo o mundo.
Nossa planta pequena ou grande, é projetada para tornar o investimento do nosso cliente tão
rentável quanto possível. Nordimpianti ajuda suas idéias tornar-se oportunidades de investimento.
Nós somos capazes de fornecer tudo, desde a planta padrão, que inclui a produção de máquinas até
a planta carrossel altamente automatizada para as realizações de alta produção.
Planta Padrão
A fabrica de produção padrão tem pistas de concreto ou de aço
de acordo com o produto a ser fabricado.
As pistas com comprimento variável de 80 m para 150 m são fixas,
enquanto as máquinas de produção se movem sobre elas.
O número de pistas de produção pode ser decidido para a
produção requerida hoje, mas planeado para ser facilmente
aumentado para ter em conta qualquer expansão futura de
acordo com o espaço disponível.
NORDIMPIANTI forneceu mais de 200 plantas em todo o mundo.
Fábricas em Carrossel
Fabricas em carrossel, ao contrário de layouts de produção tradicionais
são caracterizados por ter conjunto de maquinas fixas, enquanto a
produção se realiza pelo movimento das pistas. A fábrica é dividida
em duas áreas, uma para a produção e outra para a cura dos produtos.
A Maquina de Produção assim como a Maquina de Corte estão
posicionados na área central. As pistas de produção duplas, cada
uma de 150 metros de comprimento, são autoportantes, reagindo
para suportar a tensão das armaduras de protenção, sem qualquer
necessidade de ancoragens. Com este plano particular, é possível
produzir até 3.600 m2 de lajes alveolares/dia ou 27.000 ml de vigotas
em T invertido por dia com pessoal mínimo.
Estação de Corte
Projetado para cortar grandes elementos até 1 m de altura esta
estação tem duas cabeças de corte, uma que corta a partir do
fundo e uma que corta de cima cada um equipado com 1100 mm
de lâmina.
Desta forma, é possível cortar os elementos elevados com
lâminas padrão
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A Nordimpianti Oferece Soluções Completas Para Unidades De Produção De Elementos
de Concreto Protendido.

• Pesquisa e aquisição dos dados do projeto
• Projeto da fábrica e respetivo layout
• Suporte técnico durante a construção da
fabrica
• Instalação da fabrica
• Inicio de produção

• Formação do pessoal
• Suporte técnico ao longo de todo o projeto
• Extenso serviço pós-venda
• Suporte de peças de reposição

PLANTA
1. PRODUÇÃO DE ELEMENTOS | Extrusora
2. PRODUÇÃO DE ELEMENTOS | Moldadora
3. MÁQUINAS WET CASTING
4. TRANSPORTE DE CONCRETO | Caçamba
5. TRABALHOS EM CONCRETO FRESCO
Aspirador de concreto
6. MAQUINA DE LIMPEZA MULTIFUNÇÕES
7. PREPARAÇÃO DO CONCRETO | Torre ou planta

horizontal de mistura de concreto
8. ARMAZENAMENTO DE FIOS DE AÇO
Desbobinadoras de fios empilháveis

12. COBERTURA DE ELEMENTOS
Carrinho com bobinas
13. AMARZENAGEM | Empilhadeira

18. CORTE DE ELEMENTOS | Corte multiangular
19. TRANSPORTE DE ELEMENTOS | Compartimento
de guincho para carrinhos de transporte

9. PROTENSÃO DOS FIOS DE AÇO
Protensão única

14. LEVANTAMENTO DE ELEMENTOS
Viga de levantamento

20. TRANSPORTE DE ELEMENTOS

10. PROTENSÃO DOS FIOS DE AÇO
Protensão Multipla

15. AMARZENAGEM | Carga dos elementos
16. AMARZENAGEM

22. DESTENSÃO DAS ARMADURAS | Vigas de
reação / destensão

17. MARCAÇÃO DE ELEMENTOS | Marcadora

23. PISTAS DE PRODUÇÃO | Pistas de produção em aço

11. TRANSPORTE DE ELEMENTOS
Carrinhos de transporte

21. EQUIPAMENTO AUXILIAR | Plataforma de serviço
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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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