CATÁLOGO

Soluções em Extrusão de

Perfis de Concreto

. QUEM SOMOS .
Atuando desde 1992 no setor da
metalurgia, na fabricação de Equipamentos
para Construção, a IMB tornou-se a maior
fabricante de Extrusoras de Perfis de Concreto
do Brasil.
Instalada em Campina Grande do Sul,
no Estado Paraná em uma área de 16.000m²,
onde conta com uma planta fabril moderna e
versátil projetada para atender com rapidez e
eficiência as necessidades de seus clientes.
A IMB conta com uma equipe técnica focada no desenvolvimento e
aprimoramento de seus equipamentos, sempre na vanguarda para oferecer ao
mercado os melhores produtos, com qualidade, robustez, baixo custo de
manutenção, melhor desempenho e com a garantia da marca mais solida do
seguimento com mais de 20 anos de experiência.
Com uma estrutura comercial focada para atender as necessidades de seus
clientes, a IMB investe no treinamento dos seus colaboradores para oferecer o
melhor atendimento, com o melhor custo benefício do mercado, menor prazo de
entrega e um Pós-Venda eficiente.
As Extrusoras de Perfis de Concreto IMB são projetadas e preparadas para
substituir e aprimorar os métodos convencionais utilizados na construção de perfis
de concreto, nos mais diferentes seguimentos de obras, como infraestrutura
urbana, loteamentos, rodovias, ferrovias, barragens hidrelétricas ou qualquer
outro projeto que necessite de perfis de concreto moldados "In Loco" oferecendo
grande versatilidade, tornando-se o modo mais eficiente e econômico na
execução de perfis de concreto moldados ''In Loco'' como: meio-fio simples, guias
e sarjetas, muretas divisórias de tráfego, calçadas, canaletas de concreto,
barreiras de concreto tipo New Jersey, além de perfis especiais desenvolvidos
para atender às necessidades de cada cliente.
A IMB também conta com uma frota nova e moderna de Extrusoras
disponíveis para Locação e uma Equipe de Técnicos qualificados e capacitados
sempre prontos para auxiliar seus clientes com treinamentos e capacitações, além
de uma área de serviços destinada a manutenção e reforma de equipamentos
usados.
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. POLÍTICA DE QUALIDADE .
A política da qualidade na IMB tem como objetivo principal, garantir a
satisfação de todas as pessoas envolvidas no processo de fabricação de
máquinas Extrusoras de Perfil de Concreto, a partir de:

•

Priorizar o respeito e a motivação no relacionamento com seus
colaboradores.

•

Buscar a otimização e o aprimoramento contínuo do sistema de gestão.

•

Fornecer produtos com a maior confiabilidade e segurança.

•

Produzir assegurando o respeito com a natureza e comunidade onde
está inserida.

•

Atender as expectativas dos clientes frente às exigências do negócio.

O desenvolvimento, a implementação e a manutenção desta Política é
um compromisso da Alta Direção da organização e uma responsabilidade
compartilhada com os colaboradores, terceiros e fornecedores.

. CONHEÇA A IMB .
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. INDICE .
Equipamento / Modelo:
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- IMB 300 BANTAM
Extrusora mecânica para execução de meio-o simples e muretas de concreto
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- IMB 400 ECONOMIC
Extrusora mecânica para execução de meio-o simples e guias e sarjetas de pequeno porte
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- IMB 700 COMPACT
Extrusora mecânica para execução de meio-o simples, guias e sarjetas e muretas divisórias de trafego
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- IMB 800 COMPACT
Extrusora mecânica para execução de meio-o simples, guias e sarjetas, muretas divisórias de trafego e
calçadas até 1,20 metros de largura
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- IMB 900-G MASTER
Extrusora mecânica para execução de meio-o simples, guias e sarjetas, muretas divisórias de trafego,
calçadas e canaletas tipo U
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- IMB 900-G MASTER COM EMBREAGEM
Extrusora mecânica para execução de meio-o simples, guias e sarjetas, muretas divisórias de trafego,
calçadas, canaletas tipo U e pers especiais
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- IMB 900-G STC
Extrusora mecânica para execução de canaletas de concreto tipo trapezoidal, triangular, Tipo V e Tipo U
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- IMB 900-G NEW JERSEY
Extrusora mecânica para execução de barreiras de concreto simples ou dupla
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- IMB 900-G CT
Extrusora mecânica para execução de taludes e contenções de concreto
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- IMB 500HD
Extrusora hidráulica para execução de meio-o simples, guias e sarjetas e muretas divisórias de trafego
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- IMB 1400HD
Extrusora hidráulica para execução de meio-o simples e guias e sarjetas de pequeno porte
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- IMB 2000HD
Extrusora hidráulica para execução de meio-o simples, guias e sarjetas, muretas divisórias de trafego,
calçadas e canaletas tipo U
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- IMB 5500HD
Extrusora hidráulica para execução de muretas de concreto (tipo New Jersey) com e sem armadura de aço,
meio-o simples, guias e sarjetas, muretas divisórias de trafego, calçadas e canaletas tipo U

19
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IMB 300 BANTAM

A IMB 300 Bantam é uma extrusora de pequeno porte, com baixo custo de aquisição, baixa manutenção, destinada a
fabricação de pequenos perfis de concreto, para trabalhos em centros urbanos e loteamentos.
Permite troca de formas para execução de diferentes modelos de perfis, com capacidade de executar meio-fio simples
e pequenas muretas de concreto permitindo também trabalhar em locais com pavimento existente.

Especicações Técnicas
Motorização : Diesel ou Gasolina
Combustível : Diesel - 5CV
Gasolina - 7CV
Transmissão : 1:85
Sist. Partida : Elétrica
Direção
: Manual
Voltagem
: 12V
Chassi
: Mb. Aço 1045/1020
Peso
: 330kg
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IMB 400 ECONOMIC

A versão IMB 400 Economic foi desenvolvida para atender as necessidades dos construtores que buscam um
equipamento compacto e de fácil manuseio que possibilite trabalhos rápidos com grande produtividade e
qualidade em loteamentos ou mesmo obras urbanas.
Desenvolvida sobre uma estrutura compacta, a IMB 400 Economic possibilita a produção de perfis de concreto
moldados “In Loco” como guias e sarjetas, meio-fio simples e muretas de concreto, com consumo máximo de
concreto de até 0,055m³/m.
Largura máxima do perfil a ser executado: 450 mm.

Especicações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 6CV
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 410Kg
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IMB 700 COMPACT

A versão IMB 700 Compact apresenta uma excelente relação Custo x Benefício para a produção de perfis de concreto
moldados “In Loco” como guias e sarjetas, meio-fio simples ou mesmo muretas divisórias de tráfego. Com baixo custo
operacional e uma motorização dimensionada para atender as necessidades do equipamento, essa extrusora torna-se apta
para obras de loteamento e pavimentações urbanas.

Especicações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 10,5CV
: Diesel
: 1:38
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 580Kg

Calçada
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IMB 800 COMPACT

A versão IMB 800 Compact apresenta uma excelente relação Custo x Benefício para a produção de perfis de concreto
moldados “In Loco” como guias e sarjetas, meio-fio simples, muretas divisórias de tráfego e calçadas. Com baixo custo
operacional e uma motorização dimensionada para atender as necessidades do equipamento, essa extrusora torna-se apta
para obras de loteamento e pavimentações urbanas.

Especicações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 13CV
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 600Kg

Calçada
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IMB 900-G MASTER

A versão IMB 900-G Master é considerada a top de linha quando comparada com as outras versões de extrusoras voltadas à
produção de perfis de concreto “In Loco”.
Com um motor de maior potência, permite que o cliente execute todos os perfis da linha convencional: Meio-fio
simples, guias e sarjetas, muretas divisórias de tráfego, canaletas de água tipo U, calçadas e outras modelos de acordo
com a necessidade de sua obra.

Especicações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 14CV
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 710Kg

Max. 1500mm

Calçada
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IMB 900-G MASTER
Com Embreagem

A versão IMB 900-G Master com embreagem é uma ótima opção para atender clientes que trabalham com um consumo de
concreto elevado e/ou trabalham com perfis especiais. Além de atender a todos os modelos de perfis convencionais, a
Master com embreagem possui um maior controle na descarga do material.

Especicações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 14CV com embreagem
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 800Kg

Max. 1500mm

Calçada
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IMB 900-G STC

A versão IMB 900-G STC permite a execução de vários modelos de canaletas de concreto, como trapezoidal, triangular, tipo
U, tipo V e circular. Além da facilidade de adaptação para cada projeto, esse equipamento tem uma excelente relação Custo x
Benefício. A IMB 900-G STC pode ser utilizada em diferentes tipos de obras, como: rodovias, ferrovias, irrigação, canais de
desvios, fazendas e outro tipo de obra em que possa ser aplicada uma canaleta de concreto.

Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 14 CV com embreagem
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 950kg*

*
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* Largura e peso final variável conforme projeto da forma.

Especicações Técnicas

IMB 900-G NEW JERSEY

A versão IMB 900-G New Jersey foi projetada para a execução de barreiras divisórias de tráfego simples ou dupla.
Com uma produtividade média estimada em até 300 metros de barreira extrusada por dia, proporcionando uma excelente
produtividade com baixo custo operacional e a utilização de uma equipe reduzida de trabalhadores.

Especicações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 14 CV com embreagem
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 1.100Kg
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IMB 900-G CT

A versão IMB 900-G CT é um equipamento robusto, dimensionado para atender grandes obras. Com um baixo custo
operacional e uma grande produtividade, este equipamento é destinado para obras de grande porte na construção de
barragens em usinas hidrelétricas, construção de taludes com processo construtivo tipo enrocamento, CCR, ou outros
perfis para contenção de materiais.

Especicações Técnicas
* Largura final variável conforme projeto da forma.

Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 14CV com embreagem
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Manual
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 1.100Kg
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IMB 500HD

A versão IMB 500HD é uma nova concepção de extrusora, com tecnologia moderna, que reduz mão-de-obra e facilita o
trabalho na execução de perfis de concreto.
O equipamento conta com sistema de suspensão e direção hidráulica e sistema eletrônico que controla automaticamente a
direção, a altura e o nívelamento reduzindo assim as interferências do operador durante a realização do trabalho.
Uma nova concepção para a produção de perfis de concreto moldados “In Loco”, como guias e sarjetas, meio-fio simples e
divisórias de tráfego.

Especificações Técnicas
Motor
Combustível
Transmissão
Sist. Partida
Direção
Voltagem
Chassi
Peso

: 13CV
: Diesel
: 1:40
: Elétrica
: Eletrônica
: 12V
: Mb, aço 1045/1020
: 700Kg

Automação:
Extrusora equipada de serie com sistema de controle eletrônico que permite o equipamento trabalhar de
forma automatizada ou manual, com sensores eletrônicos que controlam automaticamente:
- Direção e orientação.
- Sensor de nível.
- Regulagem de altura.

Calçada
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IMB 1400HD

PATEN
TE
REQU

ERIDA

Descritivo Técnico:
- Motorização: Yanmar Diesel 2TNV, 2 cilindros, 14CV, 2.200RPM, refrigeração liquida e partida elétrica.
- Auto propelida, sistema de tração hidráulica.
- Direção hidráulica automatizada por sensor controlado por software de controle*.
- Acionamento Manual de deslocamento, altura e direção.
- Equipada com 01 vibrador de imersão hidráulico Wyco - 10.000RPM.
- Tanque de Combustível - Capacidade aprox. 25 litros.
- Tanque de Óleo Hidráulico com visor de nivel - Capacidade aprox. 50 litros.
- Bateria 12V.
- Chassi monobloco em aço SAE 1010/1020.
- Acabamento em pintura industrial.
- Incluso 01 molde** a ser definido pelo cliente.
- Caçamba de concreto com acionamento hidráulico de altura de até 300mm.
- Capacidade de produção de até 12 metros lineares por minuto.
- Peso Teórico: 1.100KG.
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IMB 1400HD

(Medidas em Milímetros)

Automação:
Equipamento equipado de serie com Sistema de Controle eletrônico que permite o equipamento trabalhar de forma
automatizada, com sensores eletrônicos que controlam automaticamente:
- Velocidade de deslocamento.
- Direção e orientação.
- Regulagem de altura manual.
- Sensor de raio traseiro que permite fazer raios de até 80cm (Opcional).
- Sensor de nivelamento (Opcional).
* Software IMB.
** Capacidade de extrusão: Perfil de concreto com Largura máxima de 450mm e Altura máxima de 350mm.
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IMB 2000HD

PATEN
TE
REQU

ERIDA

Descritivo Técnico:
- Motorização: Yanmar Diesel 3TNV, 3 cilindros, 22CV, 1.800RPM, refrigeração liquida e partida elétrica.
- Auto-propelida, sistema de tração hidráulica.
- Direção hidráulica automatizada por sensor controlado por software de controle*.
- Suspensão traseira acionada hidraulicamente com regulagem independente.
- Acionamento Manual de deslocamento, altura e direção.
- Equipada com 02 vibradores hidráulicos de imersão para concreto marca Wyco 10.000RPM.
- Tanque de Combustível – Capacidade aprox. 25 litros.
- Tanque de Óleo Hidráulico com visor de nivel – Capacidade aprox. 80 litros.
- Bateria 12V.
- Chassi monobloco em aço SAE 1010/1020.
- Acabamento em pintura industrial.
- Incluso 01 molde a ser definido pelo cliente.
- Caçamba de concreto com acionamento hidráulico de altura de até 300mm com sistema de regulagem de altura automática.
- Capacidade de produção de até 9 metros lineares por minuto.
- Peso Teórico: 1.900KG.
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IMB 2000HD

Automação:
Equipamento equipado de serie com Sistema de Controle eletrônico que permite o equipamento trabalhar de forma
automatizada, com sensores eletrônicos que controlam automaticamente:
- Velocidade de deslocamento.
- Direção e orientação.
- Sensor de nível.
- Regulagem de altura.
- Sensor de raio traseiro que permite fazer raios de até 80cm.
* Software IMB.
Características Básicas para o Traço de Concreto:
Areia media – 1365kg
Brita 1 (3/4) – 375KG
Brita 0 (3/8) – 180KG
Cimento – 300KG
Água – 250L
Opicional:
Aditivo Plastificante – 2 Litros
Incorporador de Ar – 2% a 3%
Referência para 1M3

Especiﬁcações Técnicas do Tipo de Concreto:
As Extrusoras da linha HD utilizam um processo de
extrusão, tipo forma deslizante com auxilio de
vibradores que auxiliam na compactação do concreto
e também no acabamento do perfil extrusado.
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IMB 5500HD TITAN

Descritivo Técnico:
- Motorização: Yanmar Diesel 4TNV - 4 Cilindros - 55CV - 1800rpm, refrigeração liquida, partida elétrica;
- Auto propelida com sistema de tração hidráulica 3x3;
- Sistema de freios negativos (acionamento hidráulico);
- Direção hidráulica;
- Sistema de suspensão hidráulica com acionamentos independentes;
- Monitoramento via Software IMB, para direção dianteira e traseira, altura e nivelamento;
- Acionamento manual de deslocamento, direção e altura;
- Tanque de combustível – Capacidade: 130 litros;
- Tanque de óleo hidráulico – Capacidade: 190 litros;
- Tanque de água para limpeza e homogeneização do concreto Capacidade: 230 litros;
- Equipada com 05 vibradores hidráulicos de 10.000rpm;
- Equipada com lavadora de alta pressão para limpeza e homogeneização do concreto;
- Equipada com esteira transportadora de concreto;
- Bateria 12V;
- Chassi monobloco em aço 1010/1020;
- Pintura industrial;
- Equipada com 01 (um) molde com acionamentos hidráulicos para as réguas laterais;
- Comando hidráulico para deslocamento lateral do molde/forma em até 300mm;
- Capacidade de produção:
- Perfis de pequeno porte (MF / GS / MDT) até 6 metros lineares/min.*
- Perfis tipo canaleta, calçada, NJ - média de 1 metro linear/min*
* Variável de acordo com o modelo do perfil a ser executado.
- Peso Teórico com Esteira – 5400kg
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IMB 5500HD TITAN

Automação:
Equipado de serie com Sistema de Controle eletrônico que permite o equipamento trabalhar de forma automatizada, com
sensores eletrônicos que controlam automaticamente:
- Velocidade de deslocamento
- Direção e orientação
- Sensor de nível
- Regulagem de altura
- Sensor de direção dianteira e traseira.
* Software IMB

Equipamento desenvolvido para executar obras de muretas de concreto com ferragem armada (barreiras tipo
New Jersey), guias, sarjetas, canaletas e outros perfis de concreto de acordo com a necessidade de cada obra.
Entre as principais características da Extrusora IMB 5500HD Titan está o Sistema de Controle Eletrônico que
permite o equipamento trabalhar de forma automatizada, com sensores eletrônicos que controlam
automaticamente a velocidade de deslocamento, direção e orientação, sensor de nível, regulagem de altura,
entre outros.
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Galeria de Fotos
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Galeria de Fotos
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MODELOS DE PERFIS

GS465 - (Padrão americana)
C=0,06 m³/m R=16,66 m/m³

EXECUÇÃO DE CURVAS
Distância de 3m entre hastes
quando trabalhando em linha reta

Raio Máximo 3m

Detalhe A
Escala 2 : 33

Distância de 0.7m entre hastes
quando trabalhando em raios

Perﬁl Extrusado
Obs.: Medidas em Metros

Recomendamos o seguinte Traço de concreto
para as Extrusoras IMB - Linha Mecânica

Projetos especiais
Sob Consulta.
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EXECUÇÃO COM
PAVIMENTO PRONTO

Imagens meramente ilustrativas - As extrusoras poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

Representante

Rua Clovis Rogério da Silva Maschio, 787 - CEP 83430-000
CICAMP - Campina Grande do Sul - Paraná - Brasil
Fone: +55 (41) 3679.8050
Whatsapp: +55 (41) 98849.0341

www.imb-brasil.com.br - contato@imb-brasil.com.br

