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Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido

NORDIMPIANTI
QUEM SOMOS

NORDIMPIANTI foi fundada em 1974 como uma
pequena empresa familiar por Nunzio Gagliardi.
Ele respondeu a uma crescente demanda do mercado
para máquinas e equipamentos para a produção de
produtos de concreto protendido em Itália.
Ele foi logo usando os seus conhecimentos de Engenharia
para com vista melhorar os projectos existentes e muito
rapidamente a empresa se transformou num negócio de
produção de equipamentos, com a sua base no centro da
Itália, próximo de Roma.
Desde então a empresa cresceu e tornou-se numa
força internacional. Hoje NORDIMPIANTI é um dos principais fabricantes mundiais de máquinas e
equipamentos para a produção de concreto protendido, utilizados principalmente na indústria de
construção. Os elementos são usados em sistemas de revestimento ou como lajes de fachada numa
vasta gama de construção residencial, civil, industrial e aplicações de construção de infra-estrutura.
A NORDIMPIANTI projeta e fabrica os seus equipamentos em casa e sob o mesmo tecto com
uma equipe de profissionais, todos especialistas e com experiência nos seus campos. Com a sua
tecnologia Extrusora ou Moldadora, tem um forte portfólio de produtos, oferece todas as máquinas
auxiliares necessárias para a produção de elementos como custo eficiente e eficaz.
Combina isto com um serviço de consultoria completa, apoio técnico, até o design de fábricas
completas, para ajudar a expandir e reformar instalações já existentes ou para aconselhar e apoiar
novos investimentos apoio e fornecimento de campo verde para iniciar investimentos.
Nordimpianti entregou mais de 200 plantas e máquinas de produção de uma grande variedade de
produtos de concreto protendido. Fê-lo, de acordo com os seus valores fundamentais e continua
a ser uma Empresa Familiar, com o Sr. Nunzio Gagliardi como Presidente da Empresa.
Nordimpianti tem um compromisso com a qualidade e serviço, e acreditamos que fazemos o
melhor equipamento no mundo na relação qualidade preço.
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Nordimpianti

Experiencia Técnica

HISTÓRIA DA NORDIMPIANTI
Desde a sua fundação no anhos 70 a Nordimpianti tem sido impulsionada pelo desejo de
construir e fornecer produtos da mais alta qualidade e sempre utilizando a mais recente
tecnologia disponível. Nordimpianti tem uma riqueza de experiência de trabalhar em todo o
mundo e faz nós um parceiro confiável para fornecer soluções de produção eficientes.
1974

1974 A empresa foi fundada por Nunzio Gagliardi como um fabricante de
máquinas para a produção de elementos de concreto protendido.
1987 Foi a primeira empresa a desenvolver uma máquina para a produção de
lajes alveolares até 700 mm de altura .

1987

1988 A empresa iniciou uma grande expansão em muitos mercados Europeus
graças em grande parte à qualidade e grande variedade de produtos em oferta.
1992 Nordimpianti desenvolve a primeira máquina Moldadora capaz de produzir
uma laje alveolar como um painel de fachada que incorpora inertes à vista.
1995 Foi comissionada a primeira linha de produção carrossel para a produção
de vigotas em T invertido.

1995

1996 A NORDIMPIANTI lança a máquina Extrusora EU 2000I pela produção de
lajes alveolares com até 500 mm de altura.
2000 A NORDIMPIANTI aumenta as capacidades da Moldadora desenvolvendo
uma máquina capaz de fabricar lajes alveolares até 1000 mm de altura e com
capacidades de carga de até 25 m.

2004

2005

2008

2004 A gama de Extrusoras foi estendido para incluir uma série de máquinas
capazes de fabricar lajes alveolares com larguras até 2.4 m(o 2 elementos cada
um 1,2 m de largura) com alturas até 500 mm.
2005 A segunda planta carrossel, desta vez para a produção de laje alveolar é
comissionada. Respondendo ao crescimento do mercado aumentou o desejo
de NORDIMPIANTI para melhorar ainda mais sua peças e serviço pós-venda,
a empresa mudou-se para uma nova produção e instalação de escritório. A
nova fábrica colocou todo a produção, administração, peças de reposição e
depois os departamentos de serviços de venda sob o mesmo teto.
2008 Nordimpianti aproveitou uma nova oportunidade de fabricação a
primeira extrusora no mercado capaz de produzir lajes alveolares de 1.500
mm de largura para o mercado Russo. A nova planta era um projeto de fábrica
completa na cidade Russa de Tyumen.
2009 Havia um novo reforço para a Extrusora em 2009 com a fabricação de
uma máquina para a produção de lajes alveolares para o mercado da Bélgica. A
máquina pode produzir 2 lajes alveolares de 600 mm ao mesmo tempo,usando
outro inserto formador uma laje única padrão de 1200 mm.

2010

2010 A nova Extrusora EVO séries foi revelada durante a exposição Bauma na
Alemanha.
2012 A gama de Extrusora foi ampliada mais uma vez, desta vez para atender
a necessidades do mercado Brasileiro a ser capaz de produzir lajes alveolares
em larguras de 1.250 mm. O novo modelo foi designado E125 e junta-se à
gama existente de EVO e60, e120, e150 e e240.
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10 GRANDES RAZÕES PARA ESCOLHER NORDIMPIANTI
1.

Nossa empresa é uma empresa familiar que
significa que podemos concentrar toda a nossa
atenção na necessidades dos nossos clientes para
alcançar altos níveis de satisfação.

2. Temos mais de 40 anos de experiência em
fornecimento de equipamentos e máquinas para
a produção.

de concreto protendido tais como, lajes
alveolares para pavimento e fachamento,
Vigotas em T invertido, Postes de Vinha, Lintéis,
Lajes Nervuradas, Prelaje com treliça, vigas em T
invertido Duplo, Painel em U.

7. Somos

3.

a única empresa que pode fornecer
uma gama de máquinas Extrusoras para lajes
alveolares em larguras de 600 mm, 1200 mm, 1250
mm, 1500 mm e 2400 mm.

4. Nossos produtos são internacionalmente
comprovados em mais de 40 países, nos cinco
continentes.

8. Desde 1974, Nordimpianti tem sido o principal
fornecedor mundial da Moldadora para a
produção de lajes alveolares e vigas em T invertido
duplo até 1 m de altura.

5.

9.

Todos os aspectos da produção, desde a
concepção inicial até o serviço pós-venda é feito
em casa.

Nós podemos oferecer todos os tipos de
sistemas de produção disponível, Extrusora,
Moldadora e Wet Casting machines.

6. Máquinas de fundição Nordimpianti pode
produzir uma grande variedade de elementos

Nossas máquinas são feitas na Itália e são
fabricadas sob rigoroso controle de qualidade.

10. Nossas máquinas são altamente projetadas
usando os melhores materiais e componentes
para garantir alta confiabilidade e qualidade.

MISSÃO
O Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes
os melhores produtos e serviços de qualidade,
para ajudá-los a alcançar seu potencial e serem
bem sucedidos no seu mercado próprio.
Para conseguir isso, possuímos uma equipa de

profissionais altamente motivados, combinados
com tecnologia de ponta. Achamos que é
importante para estabelecimento de relações
fortes e duradouras com os nossos clientes,
a fim de entender o seu negócio e para estar
numa melhor posição de forma a responder às
suas necessidades.
Nordimpianti combina conhecimento técnico
e criatividade com foco no cliente para oferecer
produtos de primeira classe e serviços que são
inigualáveis. NORDIMPIANTI lhe dá a vantagem
de quase 40 anos de experiência internacional,
e Você pode contar com o seu serviço de
consultoria pacote completo. NORDIMPIANTI
ajuda Você a colocar suas idéias concretas em
prática rentável. Venha visitar a nossa empresa
para experimentar pessoalmente a qualidade
dos nossos produtos e serviços.

Venha visitar a nossa empresa para experimentar
pessoalmente a qualidade dos nossos produtos e serviços

Concrete
Experience
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PRODUTOS
A produção de Elemento de concreto protendido é constituída por diversas fases intermédias, cada
uma delas realizada por uma máquina dedicada ou peça de equipamento.
Por essa razão, Nordimpianti desenvolveu uma grande variedade de máquinas e equipamento
capaz de trabalhar em todas as fases da produção e para serir cada um dos elementos que estão
sendo produzidos.
Nordimpianti oferece soluções personalizadas para a produção fácil e eficiente de todo o tipo de
elemento em concreto.

TODOS NOSSOS PRODUTOS SÃO CARACTERIZADO POR
• Qualidade De Construção Nossas máquinas são projetadas para uma vida longa com materiais
e componentes dos principais fabricantes de todo o mundo
• Confiança Nossos produtos têm uma reputação internacional comprovada. Eles são a escolha
preferida para muitas empresas líderes que precisam e esperam que as máquinas trabalham
arduamente e com o mínimo de tempo de inatividade.
• Fácil Utilização Nossas máquinas são consideradas simples de usar, porque elas são projetadas e
construídas por ouvir os conselhos de quem as usa todos os dias ... os nossos clientes
• Manutenção Rápida E Fácil leva apenas alguns passos simples, pois cada operação tem sido
estudados e projetados cuidadosamente.
• Segurança Nossos produtos atendem as normas mais rigorosas para a segurança dos
trabalhadores e do local de trabalho.

Uma vasta gama de máquinas e equipamentos para a produção de elementos de concreto protendido de alta qualidade

Moldadora para Prelajes Moldadora para Vigotas Moldadora para Vigotas Cortadora Multi-ângulo
em T invertido
em T Invertido Duplo
em T invertido Duplo

Extrusora e60evo

Extrusora e120evo

Extrusora e240evo

Moldadora para Lajes
Alveolares

Moldadora para Postes

Cortadora Horizontal

Máquina Elevadora

Bilancim de Elevação
Hidráulica

Sistema de Transporte
Elemento

Limpadora Multifunção Tiro Múltiplo

Plotter

Aspirador de Concreto

Pista de Produção

Tecnologia para a indústria de concreto pré-fabricado e protendido
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AS MELHORES QUALIDADE DE MÁQUINAS DE PRODUÇÃO DISPONÍVEIS
EXTRUSORA evo

MOLDADORA sf

MODULARES E INTERCAMBIÁVEIS

A GAMA DE OPÇÕES E TAMANHOS DAS MÁQUINAS
MOSTRADO ABAIXO

A Extrusoraevo NORDIMPIANTI é projetada para a produção de lajes
alveolares de concreto protendido de alta qualidade.
A máquina oferece a solução certa para empresas que precisam de uma
abordagem flexível para fabricação de lajes de larguras diferentes.
A máquina extrusora fabrica as lajes numa fase e sem recurso a oscilação.
Isso permite que o ruído resultante do funcionamento da máquina tem
valor mínimo.
Concreto é pressionado no lugar em
torno dos tubos formadores por meio dos
Semfins garantindo um excelente nível de
compactação em todos os pontos ao longo
do elemento.
Os Tubos Formadores e os laterais criam a
forma e os alvéolos do elementos.
A máquina é modular e a unidade de energia
pode ser transferida para outro molde 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.

Altura
mm

e60 e120 e125 e150

e240

600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150

x

x

x

180

x

x

x

200

x

x

x

220

x

x

265

x

x

x

x

320

x

x

x

x

360

x

x

x

x

400

x

x

x

x

450

x

x

x

x

500

x

x

x

x

A Moldadora sf NORDIMPIANTI é projectada para produzir uma variedade
de produtos de concreto protendido para pavimento e fachamento .
A máquina oferece a solução certa para empresas que precisam de uma
abordagem flexível para a produção de diferentes produtos protendidos e
tipologias também distintas.
É um método eficiente e económico para produzir diferentes tipos de
produtos de concreto protendido, como lajes alveolares, lajes em T invertido
duplo, vigas em T ou em I, postes para vinha, lajes maciças, lajes nervuradas
assim como lajes para degraus de
bancada de estádios. A Moldadora sf
produce elementos numa única fase
utilizando o método de oscilação, sem
a necessidade de cofragens.
A tolva principal fornece o concreto
através de mesas de alimentação em
tolvas de entrega montadas no inserto
formador. A partir daqui, o concreto
vem entregado à pista de produção
e os alvéolos são formados por um
conjunto de tubos formadores. Grupos
especiais de oscilação proveem a um processo de duas fases vibrantes
garantindo um excelente nível de compactação em todos os pontos ao
longo do elemento.
A Gama Padrão de alturas desde 80mm até 1000mm enquanto a largura
pode ser até 1200 mm. Larguras diferentes estão disponíveis de acordo com
as exigências do cliente.
As alturas dos elementos, bem como a espessura das nervuras verticais
podem ser variados dentro de certos limites dependendo da necessidade
em função da aplicação e das especificações dos elementos.
POSTES DE VINHA
E LINTÉIS

LAJES ALVEOLARES
PARA PAVIMENTO

Postes de vinha e lintéis

Lajes alveolares 11 alvéolos
h 80 mm - h 300 mm

x
x

DEGRAUS DE
BANCADA DE ESTÁDIOS

As máqunas Wet Casting wf Nordimpianti foram concebidas para a produção
de produtos de concreto protendido com atributos especiais, como fios
expostos e uma superfície superior ondulada.
A máquina oferece uma solução de custo eficaz para as empresas que estão à
procura de uma abordagem flexível para a produção de lajes alveolares, Lajes
Maciças, Vigas em T Invertido, Lintéis que exigem esses atributos especiais.
A Wet Casting wf produce elementos numa única fase utilizando o método de
oscilação, sem a necessidade de cofragens.
A tolva auxiliar fornece o concreto para a
tolva principal da máquina wf .
Em seguida, cai por gravidade directamente
para a pista de passagem através do molde
vibrante. O molde vibrante é equipado com
dois motores de oscilação garantindo um
excelente nível de compactação em todos
os pontos ao longo do elemento.
Depois, o concreto move-se através do molde
final que molda o perfil final do elemento.
Para iniciar a produção de um elemento
diferente só é necessário mudar o molde final montado sobre a máquina. Esta
é uma operação rápida e simples.
Gama Padrão de alturas desde 60mm até 300 mm enquanto a largura pode
ser de até 1200 mm. Larguras diferentes estão disponíveis de acordo com as
exigências do cliente.
As alturas dos elementos, bem como a espessura das nervuras verticais
podem ser variados dentro de certos limites em função da aplicação e das
especificações dos elementos requerido.
POSTES DE VINHA
E LINTÉIS

LAJES ALVEOLARES
PARA PAVIMENTO

PRELAJES E VIGOTAS
EM DUPLO T INVERTIDO

Postes de vinha e lintéis

Lajes alveolares 9 alvéolos
h 120 mm - h 300 mm

Vigotas em duplo T Invertido

Assentos Para Estádio

VIGOTAS EM T E I
INVERTIDO

1200

Lajes alveolares 7 alvéolos
h 200 mm - h 500 mm

PRELAJES E VIGOTAS
EM DUPLO T INVERTIDO

Vigotas em T
até 150 mm
de altura

Vigotas em I
até 200 mm
de altura
Lajes alveolares
3 alvéolos
h 500 mm - 1000 mm

LAJES
PROTENDIDAS

LAJES ALVEOLARES
PARA FACHADA

Lajes Nervuradas
h 120 mm - h 250 mm

Com acabamento de concreto

Vigotas em triplo T Invertido

Vigotas em I
até 200 mm
de altura

DEGRAUS DE BANCADA
DE ESTÁDIOS

LAJES
PROTENDIDAS

Assentos Para Estádio

Lajes Nervuradas
h 120 mm - h 250 mm

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

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

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

mm largura

1500

LAJES ALVEOLARES
PARA FACHADA

Painéis em U
Vigotas em T
até 150 mm
de altura

mm largura

1250

VIGOTAS EM T E I
INVERTIDO

Com acabamento de concreto

600

Lajes com treliça

Lajes de fachada com
inertes à vista

Lajes Maciças

Painéis de fachada a maneira
de Sanduíche Isolado

mm largura

2400

A GAMA DE OPÇÕES E TAMANHOS DE PRODUTOS MOSTRADO
ABAIXO

x

mm largura

mm largura

WET CASTING wf

Painéis em U
até up to h 800 mm

SEÇÕES TRANSVERSAIS E AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS DE CONCRETO PROTENDIDO PODEM SER ADAPTADAS ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES
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ELEMENTOS DE CONCRETO

A P P L I C A T I O N

Elemento de qualidade assegurado das máquinas
de produção da NORDIMPIANTI

Os Equipamentos de Produção NORDIMPIANTI, podem produzir uma grande variedade de produtos
de concreto protendido, tais como Lajes Alveolares de pavimento e fachada, Vigotas em T Invertido,
Vigotas em I, Postes de Vinha e Lintéis, Prelajes, Placas U, Lajes em T Invertido Duplo, etc..
As máquinas de produção da NORDIMPIANTI, Extrusora, Moldadora e Wet Casting oferecem
muitas vantagens que os tornam um sucesso em todo o mundo.

•A

• Flexibilidade de produção. A capacidade de mudar a altura

• Grandes volumes de produção com seções transversais

• Excelente revestimento de superfície;
• A qualidade do produto garantida

possibilidade de usá-los em diversas áreas da
construção tais como residencial, comercial, industrial,
infra-estrutura e sectores agrícolos;
uniformes, mesmo com diferentes configurações de fios
de reforço;

•A

habilidade de usar fios de protensão em unifio, ou
cordoalhas de alta resistência;

• Qualidade

garantida pela utilização de equipamentos
especificamente projetada para produzir elementos de
concreto de alta qualidade;

• Custos

unitários do trabalho baixo devido ao uso
eficiente de projeto de engenharia para automatizar
tanto quanto possível, a máquina;

• Não há necessidade de utilizar cofragens caros;

Máquinas Extrusora evo
Lajes Alveolares

dos elementos de concreto, dentro de certos limites,
alterando apenas algumas partes do inserto formador;

homogêneo consistente;

por concreto

• Os elementos produzidos têm resistências de carga elevada

graças a uma baixa relação de água / cimento de concreto
0.32-0.38. Uma mais elevada relação de água / cimento
não pode ser empregada para a produção de seções
transversais desejadas, sem a utilização de cofragens caros;

Máquinas Moldadora sf
Variedade de elementos protendidos

• Elementos

produzidos por máquinas de produção
NORDIMPIANTI
têm uma elevada resistência à
carbonatação, devido à baixa relação de cimento / água
e o nível elevado de compatação dá uma laje acabada
de alta impermeabilidade combinada com elevada
resistência mecânica.

Não obstante a baixa relação água / cimento fazendo o concreto muito difícil de trabalhar as
máquinas da Nordimpianti não têm dificuldade em formar perfis de elementos complexos,
pronto para ser levantada a partir da pistas de produção dentro de 6-8 horas após o jato.
As máquinas Extrusora e Moldadora permitem ao usuário de producir elementos com ou sem
fios de protensão, mas obviamente, da protensão vem o custo e a facilidade das vantagens
exigidas pelo setor de construção civil e industrial.
Protensão oferece elementos de alta qualidade com seções transversais pequenas, com uma
utilização mais eficiente de materiais.
Pequenas seções transversais significa painéis mais leves, reduzindo o custo do transporte e
permitindo fácil manipulação tanto no local que na planta de produção.

Máquinas Wet Casting wf
Variedade de elementos protendidos

Os melhores elementos produzidos disponíveis

Postes de vinha

Lintéis

Lajes alveolares
Lajes alveolares
600 mm largura - 4 alvéolos 1200 mm - 8 alvéolos

Vigotas em T invertido

Vigotas em I invertido

Prelajes com treliça

Lajes Nervuradas

Vigotas em duplo T
Invertido

Painéis em U

Vigotas em duplo T
Invertido - 1000 mm Altura

Lajes alveolares
1200 mm - 6 alvéolos

Lajes alveolares
1200 mm - 5 alvéolos

Lajes alveolares
1200 mm - 4 alvéolos

Lajes alveolares
2400 mm

Lajes alveolares
1000 mm Altura

Degraus de bancada
de estádios

Lajes Alveolares de
fachada com inertes à vista

SEÇÕES TRANSVERSAIS E AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS DE CONCRETO PROTENDIDO PODEM SER ADAPTADAS ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES.
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Elemento de qualidade assegurado das máquinas
de produção da NORDIMPIANTI

Máquinas Extrusora evo
Lajes Alveolares

Máquinas Moldadora sf
Variedade de elementos protendidos

Máquinas Wet Casting wf
Variedade de elementos protendidos

treliça

Lajes Nervuradas

Vigotas em duplo T
Invertido

Painéis em U

Vigotas em duplo T
Invertido - 1000 mm Altura

res
alvéolos

Lajes alveolares
2400 mm

Lajes alveolares
1000 mm Altura

Degraus de bancada
de estádios

Lajes Alveolares de
fachada com inertes à vista
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Layout da Fábrica
Soluções Chave-Na-Mão
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FÁBRICA DE EXCELÊNCIA
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A Nossa longa experiência com cada tipo de produto em
uso em mais de 40 países nos dá-nos a capacidade de
projetar fábricas de concreto protendido até ao detalhe
mais pequeno, fornecedo o melhor layout para satisfazer
todas as necessidades do cliente.
A nossa planta, grande ou pequena, é projetada para
tornar o investimento de nossos clientes tão rentável
quanto possível.
Somos capazes de fornecer planta padrão com máquinas
de produção móveis até a fábrica altamente automatizada com sistema carrossel com
capacidade de produção muito elevada.
Além disso, oferecemos projeto, produção de software de gestão, ser viços de consultoria
e tudo o que Você pode precisar para configurar a sua fábrica de premoldados o mais
eficiente.

Nordimpianti ajuda suas idéias se tornar
oportunidades de investimento

• Pesquisa e aquisição dos dados do projeto
• Projeto da fábrica e respectivo 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 pelas peças de reposição
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
COLOCANDO VOÇÊ EM PRIMEIRO

S

E

R

V

I

C

E

Um dos valores fundamentais da NORDIMPIANTI
é o seu compromisso com o atendimento ao
cliente. A nossa equipe multilinguística estã
sempre prontas para apoiá-lo em todas as suas
necessidades.
Vendas, pós-venda, peças, solução de
problemas, formação e técnical back-up estão
todos à mão para Você confiar.

O nosso armazém tem milhares de componentes
de reposição para entrega imediata.
Nós usamos os correios com reputação mundial
para garantir que os seus componentes são
despachados o mais rapidamente possível em
qualquer parte do mundo onde Você esteja.
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NORDIMPIANTI NO MUNDO
PRESENÇA GLOBAL

G

L

O

B

A

L

Com mais de 35 anos de experiência em
equipamentos para produção de produtos de
concreto protendido, a NORDIMPIANTI tem
presença em mais de 40 países.
A sua rede própria de agentes de vendas,
significa que os nossos clientes recebem o
apoio necessário a nível local.

Actualmente, existem mais de 200 plantas
e máquinas operando em todo o mundo
produzindo uma grande variedade de produtos
de concreto protendido, a nossa reputação
internacional faz-nos um ponto de referência
para empresas em todo o globo.
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Companhia

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

adv | eventra.it

1.0 | VERSÃO EM PORTUGUÊS

