
 

Orçamento_Olmet Italy S.r.l. Unipersonale 

Preencha o formulário em todos os seus campos. Você vai receber uma resposta em breve. 
*Campo obrigatório 

 
1.Dados da empresa cliente * 
 
Nome da Empresa: 
Sede social: 
Endereço da fábrica: 
Coordenador do projeto: 
Telefone:       Fax: 
E-mail:        Website: 

 
2. Tipo de máquinas exigidas * 

Sistemas para painéis  Máquinas para lajes alveolares  Sistemas para vigas  

Sistemas para pilares  Sistemas de produçao de estacas  Fôrmas para elementos 

monolíticos Sistemas para superestruturas Sistemas magnéticos Outro:  
 
3. Sistema de produção preferido ou necessário (por exemplo baterias carrossel verticais, de uma peça, 
linhas duplas) 

 
 
 
 

4. Todas as especificações disponíveis * (especificar gama de setores e tamanhos) 
 
Comprimento:    Largura:   Altura / espessura: 

5.Envie os seus desenhos/especificações/layout /foto para estero@olmetitaly.com Sim, envio 
anexos 
 
6. Pedido de produtividade (por turno de 8 horas) * (Especifique em m2/m3) 

 
 
 
 

7. Turnos por dia * 1    2    3  
 
8.Peso max. aceitável do artigo (em kg) * (limitações de peso devido à capacidade de transporte ou de 
levantamento) 
 
9.Isolamento (se houver) (Especifique o tipo, a localização e a espessura) 
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10.Tipologia de inserções (se houver) (Por favor, especifique, por exemplo. ganchos para elevação, 
componentes elétricos, etc.) 

 
 
 

11.Inserimento armadura *   Lenta   Protendida 
 

12.Tipo de concreto usado *  Usual   Aliviado   Auto-compactável   Outro: 
 
13.Metodo de compactação do concreto * 

Nenhum (uso de concreto compactado)  Vibração pneumática  Vibração eléctrica 

 Oscilação (em horizontal)    A percussão 
 
14.Tempo necessário ou esperado antes da cofragem (Especifique o tempo com e sem maturação) 

 
 
 

15.Máquinas especiais pedidas (Indique também mais de uma resposta) 

Distribuidor de concreto com ponte rolante Máquina distribuidora de concreto (com autopropulsão)  

 Acabadora/vibradora  Alisadora/espátula (helicóptero)  Máquina limpadora/lubrificante 

Basculante    Central de protensão e de desprotensão  Pontes rolantes 

Outro:  
 

16.Elenco instalações existentes * 

Planta de concreto    Equipamento de elevação Máquinas para a armadura  

 Sistemas de aquecimento/maturação  Outras linhas de pré-fabricação         Outro:  
 

17.Especificar em que data 
é necessário o orçamento *:   está previsto o orderm *: 
é necessária a entrega *:   está prevista a iniciaçao da produção na planta *: 

  
18.Quaisquer condições meteorológicas extremas e fatores ambientais (por exemplo, temperatura max e 
min, umidade max e min, Altitude, ambiente marinho, etc.) 

  
 

19. Indicação de pedidos de orçamento para o equipamento * (Especifique o máximo do orçamento em 
Euro) 

 
 
 

20. Informações adicionais 
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