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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

De modo a implementar em 2013 o plano
nacional ao nível regional, a empresa
"Batys Alliance Stroy" decidiu expandir a
sua oferta de produtos e serviços, aumen-
tando a sua fábrica já existente para a pro-
dução de elementos de concreto pré-mol-
dado. A Batys Alliance já possui experiên-
cia suficiente na construção residencial,
comercial e de edifícios industriais, para
também poder produzir elementos estrutu-
rais de concreto protendido.

No âmbito de uma vasta expansão da
fábrica, a Batys Alliance apostou em uma
linha de produção para lajes alveolares. O
primeiro passo foi encontrar uma empresa
para a concepção e o fornecimento do
equipamento para a linha de produção de
elementos de concreto protendido. A Batys
Alliance Stroy optou pela empresa italiana
Nordimpianti System SRL.

A Nordimpianti está representada em mais
de 36 países, entre eles a Rússia, Ucrânia,
Arábia Saudita, Irã, Líbia, Emirados, Brasil,
México, Coreia do Sul, Índia, Malásia,
Argentina e Tunísia, bem como nos merca-
dos emergentes de Burkina Faso e Gana.

Foi atribuída à Nordimpianti a tarefa de
concepção e construção de uma máquina
de concretagem, que possa produzir lajes
alveolares com as larguras de 1200 mm e
1500 mm em uma única pista de proten-
são. Há muito que o mercado CEI usa as
larguras 1200 mm e 1500 mm no mercado
da construção. De modo a cumprir esta
tarefa, a Nordimpianti melhorou tecnolo-
gia já existente. Para a produção de lajes
alveolares, o cliente optou por uma extru-
sora, para poder produzir lajes alveolares
com as melhores características técnicas e
econômicas e, além disso, ter custos mais
reduzidos com a manutenção de máqui-
nas.

Outros fornecedores ofereciam uma varie-
dade de soluções para máquinas de con-
cretagem para a produção de lajes alveo-
lares com 1200 mm de largura em uma

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

A Nordimpianti colocou uma outra fábrica para a produção de lajes alveolares em funcionamento. A nova instalação foi construída para a
"Batys Alliance Stroy" LLC, na cidade Atyrau, na República do Cazaquistão. O Cazaquistão aposta em setores-chave para o desenvolvimen-
to social e econômico do país, como o setor da construção, esperando-se um crescimento elevado nos próximos anos.

Para a produção de lajes alveolares, o cliente optou por uma extrusora, para poder produ-
zir lajes alveolares com as melhores características técnicas e econômicas e, além disso, ter
custos mais baixos com a manutenção de máquinas.

Novo projeto de construção para insertos de molde para a produção de lajes alveolares
com 1200 m de largura em uma pista de protensão de 1500 m de largura.

Nova linha de produção para lajes alveolares na
Batys Alliance Stroy, na República do Cazaquistão
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pista de protensão com uma largura de
1500 mm. No entanto, essas soluções não
eram adequadas para o operador da
fábrica, já que, durante a concretagem das
lajes mais estreitas de 1200 mm, a pasta
de concreto podia chegar à folga entre a
pista de protensão e os moldadores late-
rais vibratórios, podendo, assim, danificar
a superfície da pista de protensão.

A extrusora da Nordimpianti resolveu o
maior problema da produção de lajes de
1200 mm de largura em uma pista de pro-
tensão de 1500 mm de largura de forma
bem-sucedida: a saída de pasta de concre-
to é reduzida para o mínimo, não danifi-
cando, assim, a superfície das pistas de
protensão e, simultaneamente, proporcio-

nando a produção de elementos pré-mol-
dados com uma aresta lateral excelente.

Devido à abordagem inovadora da
Nordimpianti, o cliente pode baixar os cus-
tos de material e de trabalho e podem ser
produzidas lajes alveolares de diferentes
dimensões na mesma máquina: 220 mm
de altura; 1200 mm e 1500 mm de largu-
ra. Desse modo, a Batys Alliance Stroy dis-
põe de uma abordagem flexível, de modo
a oferecer soluções otimizadas para proje-
tos diferentes do setor da construção.

A linha de produção foi colocada em fun-
cionamento em janeiro de 2014. A instala-
ção é composta por quatro pistas de pro-
tensão de 75 m de comprimento com vigas

de suporte de carga para a fase de pro-
tensão. A Nordimpianti também forneceu
uma máquina multifunções para limpeza e
lubrificação das pistas, assim como para a
instalação de fios, uma máquina de pro-
tensão, uma serra para pedras, uma
caçamba para o transporte de concreto e
uma travessa de elevação com grampos
especiais para a elevação de elementos
pré-moldados com 1200 mm e 1500 mm
de largura. A capacidade de produção da
instalação é de 420 m! de lajes alveolares
por turno, com necessidades reduzidas de
pessoal.

Além disso, após a colocação em funcio-
namento desta primeira linha de produção
no Cazaquistão, a Nordimpianti encontra-
se em uma boa posição inicial para, recor-
rendo ao seu know-how e inovação, pro-
cessar novos e diferentes desafios para
projetos de construção no Cazaquistão.

!

MAIS INFORMAÇÕES 

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Itália
T +39 0871540222, F +39 0871562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

LLP «Batys Alliance Stroy»
Govorova st. 50 “B” 060005, Atyrau
República do Cazaquistão

A nova extrusora Evo e150 da Nordimpianti A Nordimpianti também forneceu uma máquina multifunções para
limpeza e lubrificação das pistas, assim como para a instalação de
fios, uma máquina de protensão, uma serra para pedras, uma
caçamba para o transporte de concreto e uma travessa de elevação
com grampos especiais para a elevação de elementos pré-moldados
com 1200 mm e 1500 mm de largura.

A capacidade de produção da instalação é de 420 m! de lajes alveolares por turno, com
necessidades reduzidas de pessoal.
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