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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Nordimpianti produziu uma máquina de moldagem via úmida
(WF) há mais de 15 anos. Desde então, a filosofia da Nordimpianti
é garantir que as suas máquinas possuem a mais elevada qualida-
de e correspondem à tecnologia de ponta atual. Em 2014, a
Nordimpianti lançou um novo modelo da máquina de moldagem
via úmida, que foi um sucesso mundial. Esta nova máquina de mol-
dagem via úmida WF já está em funcionamento em vários países,
como no México, na Tunísia e na Índia, e também é muito bem-
sucedida na Itália.

Esta máquina destaca-se em vários aspetos. Por exemplo, tem a
capacidade de produzir diversos elementos de concreto protendi-
do com a ajuda de diferentes tipos de formas. Também estão dis-
poníveis formas na versão hidráulica, para que seja possível pro-
duzir produtos que correspondam aos regulamentos de construção
de edifícios no que diz respeito a terremotos, como, por exemplo,
na África do Norte.
A primeira máquina de moldagem via úmida instalada na Itália foi
colocada em funcionamento na Primavera Prefabbricati, cliente da
Nordimpianti desde os anos 90. A primeira máquina fornecida à
Primavera era uma instalação completa, com moldadora deslizan-
te, para a produção de vigas de concreto protendido para tetos.
Esta instalação tinha a capacidade de produzir 1,8 milhões de
metros lineares por ano.

Máquina de moldagem via úmida para produção 
de elementos de concreto protendido

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

A empresa Nordimpianti System, que se ocupa há mais de 40 anos na construção de máquinas e no fornecimento de soluções técnicas para
elementos de concreto protendido, está implementando a sua nova versão da máquina de moldagem via úmida. A Nordimpianti aplicou todo
o seu know-how e experiência nesta nova versão da nova máquina de moldagem via úmida.

Nova máquina de moldagem via úmida (Ansa Prefabricados,
México) durante a concretagem de uma laje alveolar protendida

Visualização detalhada da concretagem de placas maciças na
fábrica da Ansa Prefabricados, no México

A primeira máquina de moldagem via úmida instalada na Itália foi
colocada em funcionamento na Primavera Prefabbricati, cliente da
Nordimpianti desde os anos 90. 

06b-Fertigteile_126-151_bra_Layout 1  15.01.15  16:47  Seite 144



+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Nada
melhor
do que

feita
sob

medida

Para a produção de elementos de concreto protendido
a Nordimpianti projeta e fabrica máquinas
e instalações adaptadas à cada cliente

Instalação de fabrica, com pistas de 
produção fixas e máquinas móveis 
que pode ser configurada para 
uma produção pequena ou grande 
para satisfazer as necessidades de 
sua empresa.

Exclusivo para  a Nordimpianti a 
Série Sf Slipformer, é capaz de 
produzir grandes lajes alveolares 
de até 1000 mm de altura.

Planta especial carrossel com pistas 
de produção móveis e máquinas 
fixas para elevado volume de 
produção que exige apenas o 
mínimo de pessoal.
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Após dez anos de produção ininterrupta, a
recessão no setor da construção impulsio-
nou a Primavera a investir na produção de
postes de concreto protendido, usados na
agricultura, em vinhas e pomares.

Já existiam no mercado postes quadrados
de concreto protendido, mas estes eram,
na maioria dos casos, produzidos com a
ajuda de moldadoras deslizantes. Estas
moldadoras deslizantes trabalham com
uma mistura de concreto mais seca e, por
isso, não obtêm a mesma superfície curva e
lisa possível com as máquinas de molda-
gem via úmida. As superfícies curvas e lisas
são mais adequadas para os métodos de
colheita em que são usadas máquinas de
colheita automáticas.

Por esse motivo, a Primavera dirigiu-se à
Nordimpianti, cuja máquina de moldagem
via úmida pareceu ao cliente como a
máquina mais adequada para a produção
deste tipo especial de elementos de con-
creto protendido. Com a nova máquina de
moldagem via úmida, a Primavera produz
agora dois milhões de metros lineares de
postes de concreto protendido, com as
dimensões 6 x 6, 7 x 7 e 9 x 9 cm.

Uma outra empresa que optou pela
Nordimpianti como sua fornecedora foi a
empresa SSDF, com sede na Tunísia. Há
muitos anos que a empresa procurava uma
máquina que tivesse a capacidade de pro-
duzir vigas de concreto protendido com os
cabos tensores a sobressair nas extremida-
des, conforme exigem os regulamentos tuni-
sinos.

Após muitas discussões com várias empre-
sas que fornecem este tipo de máquinas, a
SSDF optou pela máquina concebida e
produzida pela Nordimpianti. A Nordim -
pianti forneceu uma série completa de
máquinas novas, incluindo uma máquina
de moldagem via úmida WF 300, uma
máquina de corte transversal, uma máqui-
na para aplicação os cabos tensores, bem
como acessórios para o transporte do con-
creto, tensores de cabos e aparelhos de
elevação para o transporte dos elementos
prontos para o local de armazenagem.

No México, a Nordimpianti fornece a
empresa Ansa Prefabricados. A empresa
fundada em 1987 produz 80.000 metros
lineares de elementos de concreto por mês
e é a empresa líder no estado de Morelos.
O seu engenheiro-chefe, o senhor
Andrade, que conhecia muito bem as con-
dições do mercado, fez muito bem em
desenvolver produtos, como placas maci-
ças e painéis de concreto protendido, tanto

Concretagem de postes de concreto protendido para a utilização agrícola na instalação 
da Primavera

Visualização detalhada dos postes de concreto protendido com superfícies redondas.

Visualização detalhada da máquina de moldagem via úmida durante a concretagem.
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para paredes como também para tetos. Ele
confiou uma vez mais, sem hesitar, na
Nordimpianti para a aquisição de novas
máquinas de moldagem via úmida.

Graças a este novo investimento, alcançou-
se não somente um dos seus objetivos, mas
o avanço na produção de placas maciças
também permitiu a introdução destas no
mercado doméstico, o que, por sua vez,
tornou possível oferecer novas alternativas
para os projetos de construção dos clien-
tes. Graças à nova produção de placas
maciças, os edifícios são agora construídos
com vãos maiores e com custos de produ-
ção significativamente reduzidos.

Além disso, graças à versatilidade da
máquina, a Ansa aumentou a sua oferta de
produtos com a produção de painéis de
concreto protendido para paredes e tetos
para edifícios pré-moldados. A máquina de

moldagem via úmida e os outros dois tipos
de máquinas de produção, a extrusora e a
moldadora deslizante, mostram que a
Nordimpianti pode oferecer as três técni-
cas de concretagem, de modo a que os
clientes possam escolher de entre a oferta
a máquina mais adequada para eles.

A decisão de desenvolver todos estes siste-
mas de produção reflete o objetivo da
Nordimpianti de garantir que os seus clien-
tes possam escolher livremente no que diz
respeito à técnica de concretagem. Graças
à sua experiência de muitos anos, a
Nordimpianti sabe que não existe uma
máquina adequada para a produção de
todos os elementos, pelo menos quando é
fornecido o modo mais eficiente de todos.
Por esse motivo, os engenheiros da própria
Nordimpianti trabalharam intensamente no
desenvolvimento de máquinas de alto
desempenho confiáveis que possam produ-
zir elementos pré-moldados com custos de
produção reduzidos. �

MAIS INFORMAÇÕES 

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Itália
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Ansa Prefabricados
Carretera Federal a Cuautla Km. 10.5, Jiutepec Morelos. 
T +1 777 319 2390
F +1 777 319 1208 
info@ansaprefabricados.com
www.ansaprefabricados.com

Primavera Prefabbricati
Contrada Sterparo, 1
66036 Orsogna (CH), Itália
T +39 0871 86108
F +39 0871 869528
info@primaverapref.it
www.primaverapref.it

Societe Sud Des Dalles Prefabriques (SSDF)
Route de Gabes - KM 2
Kebili, Tunísia

A máquina de moldagem via úmida 
durante a produção de vigas de concreto
protendido, em Túnis, na fábrica da SSDF.

Visualização detalhada da produção 
de vigas de concreto protendido com 
vergalhões em Túnis, na fábrica da SSDF.
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