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A empresa tradicional Van Thuyne, de Waregem, na Bél-
gica, conta com uma longa história de sucesso: fundada
em 1880 como empresa de distribuição de materiais de
construção, hoje liderada pelos sócios-gerentes Tom Eeck-
hout e a sua mulher Fien Barra, a empresa rapidamente se
tornou um produtor de sucesso de produtos de elementos
de concreto pré-moldado, muito apreciados não somente
na Bélgica mas também na Holanda e França.

Mais de 60 funcionários cobrem uma gama de produtos
abrangente de elementos de concreto pré-moldado, come-
çando com lajes alveolares protendidas com uma espessura
de até 500 mm, passando por lajes finas protendidas com lar-
guras de 1,20 e 2,50 m (com armadura), até elementos de pa-
redes, pilares e vigas mestras. 

Duplicação da produção de concreto protendido

Com a recente decisão de construir uma nova produção de
lajes alveolares protendidas, a Van Thuyne iniciou um pro-
cesso geral de modernização, bem como um aumento das
capacidades de produção em 60% com um total de 12 pistas
de 160 m cada. Graças a este aumento significativo das ca-
pacidades de produção nos galpões de produção já existen-
tes para até 2300 m² de lajes alveolares protendidas diaria-
mente, o gerente Tom Eeckhout sente-se bem equipado para
o futuro: “A demanda por lajes alveolares protendidas au-
mentou visivelmente. Pretendemos usar este desenvolvi-
mento para o crescimento contínuo de nossa empresa e, por
isso, decidimos expandir as nossas capacidades bem como
modernizar as nossas máquinas de produção.”

A mais recente tecnologia de máquinas: 
dois produtos com um sistema de produção

A expansão da produção de lajes alveolares protendidas
ocorreu em colaboração com a belga Echo Precast Enginee-
ring, uma empresa do grupo Progress, um dos fornecedores
de máquinas líderes de mercado para soluções completas na
indústria de pré-moldados.

O cerne da nova instalação é a moldadora deslizante S-Liner
da Echo para uma necessidade de produção variada e flexí-
vel. Além das lajes alveolares protendidas, é possível produzir
estacas para fundação, placas de concreto maciço, vigas mes-
tras, dintéis, calhas e até mesmo lajes pré-moldadas finas com
isolamento e sistemas de aquecimento e refrigeração inte-
grados a pedido.
A estrutura modular das máquinas permite esta versatilidade:
é possível produzir, sem qualquer problema, alturas diferen-
tes dentro de uma série de produtos mediante a troca rápida
do conjunto de tubo e de molde. Uma troca para um produto
totalmente diferente pode ser ainda mais rápida, substituindo
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Empresa tradicional belga Van Thuyne investe
em fábrica para lajes alveolares protendidas

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Bélgica

Os sócios-gerentes Tom
Eeckhout e Fien Barra
estão extremamente sa-
tisfeitos com a nova pro-
dução de lajes alveola-
res protendidas da Echo
Precast Engineering,
bem como com a insta-
lação fornecida pela
Ebawe Anlagentechink e
pela Progress Maschi-
nen & Automation

A empresa familiar fundada em 1880 Van Thuyne sabe com-
binar valores familiares tradicionais excecionais com uma
gerência moderna.
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Os galpões de produção modernos com a mais recente tecnologia de produção são um elemento fundamental do sucesso
do grupo de empresas da Van Thuyne

o módulo específico da produção. Graças à sua construção
específica e à aplicação de concreto umedecido, a molda-
dora deslizante S-Liner é extremamente eficiente ao nível de
custos e bastante fácil de operar e de efetuar a manutenção.
Cada tipo de máquina pode ser concebido para uma largura
de pista de 1,2 m a 1,5 m ou de 2,4 m.

No caso da Van Thuyne, a empresa optou por uma produção
combinada de lajes de esferas ocas bem como de lajes treli-
çadas protendidas com uma largura de 1,2 m, de modo a ofe-
recer uma capacidade flexível da produção, adaptada às ne-
cessidades do mercado.

Precisão muito elevada mediante plotadora de pistas

A plotadora automática da Echo Precast Engineering permite
desenhar e imprimir dados como o ângulo de corte, descri-
ções do projeto e também áreas a separar nos elementos de
concreto pré-moldado. Tanto é possível imprimir na parte su-
perior como em ambos os lados dos elementos de concreto
pré-moldado. A máquina dispõe de um PC industrial. Os
dados são transferidos como arquivo PXML mediante um dis-
positivo de armazenamento USB ou uma conexão de rede
sem fios e controlados por um software especial antes da im-
pressão. Já que a plotadora automática funciona a bateria,
não necessita de quaisquer cabos para a produção.
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O cerne da nova instalação é a moldadora deslizante 
S-Liner da Echo para uma necessidade de produção 
variada e flexível.

Uma serra para concreto fresco e uma serra para concreto
endurecido asseguram uma preparação eficiente da produ-
ção e também um processo de produção sem problemas.

Ph
ot

o:
 V

an
 T

hu
yn

e 

06b-Precast_078-105_bra.qxp_Layout 1  09.05.18  15:46  Seite 96



ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

www.cpi-worldwide.com FCI – Fábrica de Concreto Internacional – 3 | 2018

A plotadora automática permite desenhar e imprimir dados
como o ângulo de corte, descrições do projeto e também
áreas a separar nos elementos de concreto pré-moldado.

Com a máquina de aspiração de concreto é removido o con-
creto não endurecido; ela é usada principalmente para a re-
moção do concreto em entalhes e aberturas, bem como
para a limpeza de superfícies de corte e intervalos ao longo
dos trilhos e entre as pistas de produção.

Com a serra para concreto fresco é possível processar lajes
alveolares protendidas sem qualquer problema imediata-
mente após o processo de produção.
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Van Thuyne Gewelven
Emiel Clausstraat 98
8793 Waregem, Bélgica
T +32 56 60 80 20
F +32 56 61 11 86
info@gewelven.be
www.gewelven.be

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen, Bélgica
T + 32 11 600800
F + 32 11 522093
info@echoprecast.com
www.echoprecast.com

EBAWE Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstraße 58, 04838 Eilenburg, Alemanha
T +49 3423 6650, F +49 3423 665200
www.ebawe.de, info@ebawe.de

Progress Maschinen & Automation AG
Julius-Durst-Straße 100, 39042 Brixen, Itália
T + 39 0472 979 100, F + 39 0472 979 200
info@progress-m.com, www.progress-m.com 

Progress Group GmbH 
The Squaire 15 Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main, Alemanha
T +49 6977 044044
F +49 6977 044045
info@progress-group.info
www.progress.group.info

MAIS INFORMAÇÕESMáquinas adicionais eficientes completam a produção

Um carro multifunções, uma máquina de aspiração de con-
creto bem como uma serra para concreto fresco e uma serra
para concreto endurecido asseguram uma preparação efi-
ciente da produção e também um processo de produção
sem problemas.

O carro multifunções que funciona a bateria, por exemplo, é
usado para a instalação de uma nova pista e dispõe de esco-
vas rotativas especiais para a limpeza das pistas de produção,
um dispositivo de estiramento de fio para o estiramento dos
fios da armadura, bem como um dispositivo para lubrificar as
pistas de produção.

O concreto não endurecido é removido com a máquina de
aspiração de concreto. Ela é usada principalmente para a re-
moção do concreto em entalhes e aberturas, bem como para
a limpeza de superfícies de corte e intervalos ao longo dos
trilhos e entre as pistas de produção.

Graças à serra para concreto fresco, bem como uma serra
para o concreto endurecido, é possível um corte dos elemen-
tos para a largura e o comprimento desejados em qualquer
fase de produção. Isto economiza tempo e custos e aumenta
a flexibilidade da produção geral.

Conclusão: Parceria no futuro

A empresa familiar ambiciosa Van Thuyne conseguiu imple-
mentar a modernização da produção de lajes alveolares pro-
tendidas com sucesso em pouco tempo. Segundo Tom Eeck-
hout: “Estamos muito satisfeitos por termos conseguido isso
com uma parceira como a Echo Precast Engineering, cujas
competências e apoio apreciamos ao longo de todo o pro-
jeto.”

Investimento recente igualmente na circulação e no
processamento de aço com o grupo Progress

Além disso, a colaboração em parceria com um grupo forte
de empresas foi muito importante para a Van Thuyne durante
o desenvolvimento contínuo da empresa, que além da mo-
dernização da produção de lajes alveolares protendidas tam-
bém incluiu um investimento recente em uma instalação de
circulação, bem como em um processamento moderno de
aço: “A Progress segue uma abordagem geral para a indústria
de pré-moldados. Isso nos convenceu. Além da nossa nova
produção de lajes alveolares protendidas, acabamos de con-
cluir a implementação da nossa nova instalação de circulação
com um robô de moldagem ultramoderno, juntamente com
a Ebawe Anlagentechnik GmbH e a Progress Machinen und
Automation, também empresas do grupo Progress. Também
estamos particularmente orgulhosos da muito boa integração
das máquinas de armaduras no processo global, especial-
mente do denominado Wire Center, bem como da máquina
de soldagem de treliças VGA Versa.” �
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