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Situada na região de Tyumen, a 1800 km
de Moscou sobre os montes Urais, a
Concrete Product Plant (JBI-5) é um dos
principais produtores de lajes alveolares,
assim como de tubos de concreto, postes,
painéis de pavimentação e parede, colu-
nas e estacas de fundação.

A Rússia percebeu que uma das maneiras
de passar pela situação econômica atual é
dar maior apoio ao setor de construção a
nível nacional ou local, mas a região de
Tyumen foi uma exceção.
Nos últimos 10 anos, a região de Tyumen,
de acordo com o governo russo, tentou se

desenvolver nos setores de construção
civil e residencial. Além de realizar proje-
tos de edifícios comerciais e industriais de
grande formato usando tecnologia pré-
moldada e criar infra-estrutura como estra-
das, rodovias e pontes, ela também usou
pré-moldados para construir centros
esportivos e culturais para melhorar o
padrão de vida e dar à cidade siberiana
um novo sopro de vida.
O objetivo da JBI 5 é ser o líder do merca-
do, oferecendo um produto de qualidade e
tecnologicamente melhor a seus consumi-
dores. A crença neste objetivo pelos geren-
tes da empresa foi a força impulsora por
trás da pesquisa para modernizar e investir
na produção, introduzindo a mais moder-
na tecnologia em toda oportunidade.
No passado, a companhia russa usava fôr-
mas vibratórias para a produção de lajes
alveolares. O sistema tinha duas grandes
desvantagens: primeiro, a baixa qualidade
da superfície, que não atendia aos critérios
demandados pela moderna indústria de
construção e, segundo, a produtividade,
que não conseguia satisfazer o mercado.

Extrusora inovadora para lajes alveolares

de 1500mm de largura na Rússia 

Nordimpianti system srl, 66100 Chieti (CH), Itália

Tyumen, Rússia. 02-07-2009 – A primeira laje alveolar de 1500 mm é moldada da Extrusora fornecida pela Nordimpianti. A data marca o
importante início da produção de lajes alveolares adaptadas para atender os padrões russos de painéis de 1500 mm ao mesmo tempo incor-
porando a qualidade de compactação e acabamento de superfície que somente a tecnologia de extrusão pode oferecer. Este novo equipa-
mento foi construído na Sibéria, pela Concrete Product Plant - 5 (JBI-5), uma companhia russa que em 2007 fez decisões estratégicas que
os levaram a procurar por fortes parceiros internacionais e o que os permitiu entregar o projeto até sua produção.

A planta JBI-5

A procura por um parceiro internacional adequado com experiência
na tecnologia mais moderna no formato protendido (1500 mm de
largura) levou a JBI 5 à empresa italiana Nordimpianti

As duas empresas, mesmo com diferenças culturais, encontraram
uma língua comum para criar um investimento excitante e econômi-
co
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RÚSSIA,
A PRIMEIRA  FÁBRICA NO MUNDO
A UTILIZAR TECNOLOGIA EXTRUSORA
PARA FABRICAR LAJES ALVEOLARES
DE 1500 mm LARGURA
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Em 2006, em colaboração com uma empresa finlandesa, a JBI 5
aboliu o uso de fôrmas pela instalação de uma nova linha de pro-
dução de lajes alveolares usando nova tecnologia.
Os gestores russos perceberam que precisavam avançar o merca-
do russo e produzir uma laje alveolar que atendesse aos padrões
europeus de compactação e acabamento. Para fazer isso, a tecno-
logia de extrusão precisava ser desenvolvida ainda mais para ser
aplicada ao padrão mais largo russo, de 1500 mm. Não somente
isso, mas a empresa tinha que superar uma resistência à mudança
baseada em idéias e práticas construtivas antiquadas.
Em 2007, o crescimento de demanda levou a companhia a procu-
rar novos parceiros internacionais para desenvolver a solução cus-
tomizada para a produção de lajes alveolares de 1500 mm usan-
do a tecnologia extrusora, como eles já haviam feito para a produ-
ção de lajes de 1200 mm. Um elemento extrusado tem uma super-
fície de ótima qualidade e é mais forte que elementos produzidos
com outras tecnologias.

Um elemento extrusado tem uma qualidade de acabamento superior e
é mais resistente do que elementos produzidos com outras tecnologias

A Nordimpianti produziu para a JBI 5 uma máquina multifuncional
que pode simultaneamente limpar, lubrificar e assentar os vergalhões
nas pistas, um sistema de protensão de 250 t e uma serra para cor-
tar painéis de até 500 mm de altura 
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A procura por um parceiro adequado e com
a tecnologia mais moderna para este forma-
to os levou à empresa italiana Nordimpianti.
Demonstrando o expertise italiano, carac-
terizado elegantemente com o logo
“Made in Italy”, a Nordimpianti fornece

equipamentos e fábricas completas para
a fabricação de elementos protendidos. A
matriz da Nordimpianti fica em Chieti, no
centro da Itália e com fácil acesso a
Roma, na linha região de Abruzzo, 
onde sempre existiu um centro de 

atividades da indústria de pré-moldados.
A Nordimpianti sempre teve um papel
principal neste centro de excelência.
A empresa é uma das mais importantes
companhias nesse setor e, graças a 35
anos de experiência, os equipamentos

A JBI 5 tinha interesse não somente em encontrar um  parceiro que
garantisse o fornecimento de uma máquina para a pro dução de
lajes alveolares de 1500 mm, mas também uma tecnolo gia de extru-
são que já estivesse em uso na fábrica

Tyumen, Rússia. 02-07-2009 – A primeira laje alveol ar protendida
de 1500 mm foi moldada com a extrusora fornecida pe la
Nordimpianti

Nordimpianti (sistemas de moldadoras deslizantes e extrusoras)
conseguem produzir uma ampla gama de produtos, como postes
de vinha, vigas T, lintéis, painéis em U, até o painel duplo T de 1 m
de largura e lajes alveolares usadas nas mais exigentes aplicações.
A Nordimpianti começou suas atividades em 1974, mas foi nos
anos 80, graças a um time entusiasta, empreendedor e ambicioso,
que a companhia começou a procurar por novos desafios e criar
um network de parceiros comerciais locais para exportar a tecno-
logia para toda a Europa e todo o mundo. Hoje a empresa está
vibrante como nunca e é ativa em muitos países, em toda a Europa,
Rússia, Índia, Ucrânia, Arábia Saudita, Irã, Líbia, EAU e os merca-

dos emergentes de Burkina Faso e Gana. Esta cobertura geográfi-
ca permitiu à Nordimpianti investir e aumentar seu negócio.
A Nordimpianti e a JBI 5 se encontraram pela primeira vez na
Rússia em dezembro de 2007, quando a Nordimpianti estava
expondo seus produtos e sistemas na ICCX em São Petersburgo.
Este foi o debut da empresa no mercado russo e foi aí que a
Nordimpianti demonstrou que tinha a experiência e visão para adi-
cionar à sua ampla gama de equipamentos uma extrusora para
fabricar as lajes alveolares de 1500 mm. As duas empresas tiveram
sintonia imediata, tanto no nível técnico quanto pessoal e uma visi-
ta à Itália foi organizada pela JBI 5.
A viagem teve um impacto nos técnicos russos. Eles viram em pri-
meira mão as instalações de produção da Nordimpianti e também
para ver o desempenho das máquinas em alguns clientes italianos.
Embora os experts da JBI 5 já tivessem experiência com extrusão,
eles ficaram impressionados pela qualidade das máquinas
Nordimpianti e pela atenção aos detalhes permitiria à JBI 5 redu-
zir custos de manutenção e produção.
Após algumas reuniões, as duas empresas assinaram um contra-
to para o fornecimento de uma nova linhas de produção, incor-
porando nova tecnologia para produzir lajes alveolares de 
1500 mm de largura.
No total, além das duas extrusoras de 1500 mm, a Nordimpianti
produziu para a JBI 5 linhas de produção completas, consistentes
de cinco pistas de 102 m de comprimento com sistema de aqueci-
mento, uma máquina multifuncional que pode simultaneamente lim-
par, lubrificar e assentar os vergalhões nas pistas, um sistema de
protensão de 250 t e uma serra para cortar painéis de até 500 mm
de altura. A Nordimpianti forneceu ainda um equipamento de iça-
mento, não somente para as máquinas, mas também para a distri-

A JBI-5 é um dos maiores produtores de lajes alveol ares protendi-
das, assim como lajes de pavimentação, blocos de co ncreto, tubos,
colunas e pilares de fundação
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buição e transporte dos elementos acaba-
dos no depósito da fábrica.
Antes das novas instalações serem instala-
das, a JBI 5 produzia aproximadamente
60 m3 por dia. Agora, graças à nova linha
de produção, a companhia russa produz
até 160 m3 por dia usando mão-de-obra
mais eficientemente e sem mudar nenhum
padrão de trabalho. Mais que isso, com a
qualidade de compactação oferecida pela
tecnologia extrusora, a JBI 5 pode agora
elementos ainda mais longos com maior

resistência de carga que o sistema vibrado
anterior. As lajes alveolares podem ainda
ser cortadas em um ângulo de 45 a 90º do
eixo longitudinal.
O relacionamento da Nordimpianti com o
cliente não é baseado somente em estatís-
ticas e dados de produção, mas oferece
um serviço completo desde a consultoria
inicial ao design da fábrica e adaptação
da planta existente, passando pela insta-
lação e ao mesmo tempo formando um
forte laço entre os dois times técnicos. 

As duas empresas, mesmo sendo de 
diferentes culturas acharam uma língua
comum para criar um investimento excitan-
te e econômico.
Em 7 de agosto de 2009, uma cerimônia
oficial aconteceu na fábrica da JBI 5 para
inaugurar a nova linha de produção da
Nordimpianti. A importância desse evento
foi demonstrada pela presença do
Governador da região de Tyumen, Vladimir
Yakushev, que veio ver com seus próprios
olhos como a nova tecnologia extrusora de
lajes alveolares de 1500 mm funciona.
O investimento da JBI 5 foi recompensado
e significa que a empresa está bem posicio-
nada no mercado russo, principalmente
com o produto de 1500 mm e irá ajudar a
companhia a superar qualquer obstáculo
desse período difícil.
A empresa italiana, de seu lado, agora
tem uma posição exclusiva neste novo
mercado em abertura após a implementa-
ção de sua primeira planta russa. A
Nordimpianti terá a chance de trabalhar
com outras empresas russas, prontas para
modernizar o país através de projetos no
setor de construção.
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Em 7 de agosto de 2009, uma cerimônia oficial inaug urou a nova linha de produção da
Nordimpianti. A importância desse evento foi demons trada pela presença do Governador da
região de Tyumen, Vladimir Yakushev, que veio ver c omo a nova tecnologia extrusora de
lajes alveolares de 1500 mm funciona




