
O mercado belga dispõe de uma nova figura nos elemen-
tos de concreto pré-moldado: recentemente abriu o local 
de produção da Larco Prefab S.A. em Welkenraedt, Bélgica. 
A nova empresa com filial no “East Belgium Park” faz parte 
da empresa de construção G. Collard S.A., Bélgica, e erigiu 
a fábrica na zona industrial entre os municípios de Welken-
raedt, Baelen, Eupen e Lontzen. Com uma área de 320 hec-
tares, ela é a segunda maior zona industrial na província de 
Liège e está bem conectada à autoestrada E40, que une 
Liège a Aquisgrano (Alemanha). 
 
A Larco, com seus 12 funcionários, fabrica uma vasta gama 
de elementos de concreto pré-moldado, bem como, por ex., 
lajes alveolares protendidas, pilares, elementos de parede, 
plintos e lajes maciças e sólidas. 
 
Para a instalação da produção de lajes alveolares protendidas 
e elementos de concreto protendido, a Larco confia nas má-
quinas da Echo Precast Engineering, Houthalen, uma das sete 
empresas do Grupo Progress, um fornecedor completo líder 
na indústria de pré-moldados. 

A Echo forneceu toda a gama de máquinas e equipamentos: 
com uma moldadora deslizante S-Liner®, um distribuidor de 
concreto completamente automático, uma plotadora auto-
mática e acionada a bateria, diversas máquinas de serra para 
concreto úmido e curado, um aspirador de concreto e um 
carro multifuncional, a Larco está equipada para produzir em 
quatro pistas. 
 
A máquina fundamental da produção é a moldadora desli-
zante S-Liner, com sua estrutura modular de máquina: é pos-
sível efetuar alterações em altura na mesma série de produto 
mediante uma troca rápida e isenta de problemas do tubo e 
conjunto de moldes. A troca para um produto completa-
mente diferente pode agora ser efetuada de modo ainda 
mais rápido mediante a substituição do módulo relacionado 
com o produto. A Larco oferece lajes alveolares protendidas 
com uma espessura de 12, 15, 18 e 20 cm, bem como largu-
ras de 0,60 m ou 1,20 m. 
A Echo Precast foi o parceiro preferido para o fornecimento 
de equipamento adicional que complementa o processo de 
produção. 
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Novo fornecedor abre local de produção  
para lajes alveolares protendidas na Bélgica

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Bélgica

A Larco fabrica elementos de concreto pré-moldado proten-
didos em quatro pistas de produção. O coração da produ-
ção é a moldadora deslizante S-Liner® da Echo Precast Engi-
neering. 

Uma serra multiangular, uma serra para concreto fresco, 
uma plotadora automática, um distribuidor de concreto, um 
aspirador e um carro multifunções complementam o equi-
pamento de produção fornecido pela Echo Precast.
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Um computador transfere os dados mediante um dispositivo 
USB ou mediante a rede sem fios para a plotadora automática 
que desenha o modelo ou os dados de identificação do pro-
jeto para as áreas que têm que ser recortadas das placas. Ele 
desenha tanto por cima das placas como em suas laterais. 

Duas máquinas de serra diferentes, uma para concreto fresco 
e uma serra multiangular (MAS) para concreto curado, recor-
tam as áreas marcadas pela plotadora. A serra multiangular 
tem capacidade para cortar os comprimentos pretendidos 
em um ângulo de 90°, longitudinalmente a 0° ou 180°, e  
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A serra multiangular tem capacidade para cortar os compri-
mentos pretendidos em um ângulo de 90°, longitudinal-
mente a 0° ou 180°, e diagonalmente em todos os graus 
entre 90° e 0°, bem como 90° ou 180°.

A plotadora automática desenha os modelos ou dados de 
identificação do projeto para essas áreas que têm que ser 
recortadas das placas.

Com a plotadora da Echo Precast, os elementos de con-
creto podem ser marcados nas laterais com detalhes de 
identificação.

A Larco, com seus 12 funcionários, fabrica uma vasta gama 
de elementos de concreto pré-moldado, bem como, por ex., 
lajes alveolares protendidas, colunas, painéis de parede, 
plintos e elementos de piso sólidos.
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diagonalmente em todos os graus entre 90° e 0°, bem como 
90° ou 180°. A velocidade da serra é adaptada automatica-
mente mediante o controle eletrônico da potência do motor 
da serra. 
 
O carro multifunções complementa o processo e é usado 
para a preparação das pistas de produção. Ele está equipado 
com escovas rotativas para a limpeza das pistas e puxa os cor-
dões e fios ao longo das pistas, depositando o óleo desmol-
dante. 
 
A Echo Precast acompanhou todo o processo do planeja-
mento do local de produção, da instalação e da implemen-
tação da maquinaria. “A Echo foi nosso parceiro ideal, pois 
tem um nível elevado de experiência em desenvolvimento 
de máquinas de acordo com as necessidades do cliente”, diz 
Georgy Collard, gerente da Larco. “Com nossa nova linha de 
produção, nós estamos bem equipados para responder à 
crescente demanda de elementos de concreto pré-moldado 
protendidos específicos.” �

ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Larco Prefabrication S.A. 
East Belgium Park, Rue de l'Economie 9 
4840 Welkenraedt, Bélgica, T +32 87 315410 
info@larco.pro, www.larco.pro 

 
 
 
 
 
 

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

 
  
 

Progress Group GmbH  
The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Alemanha 
T +49 69 77044044 
info@progress-group.info, www.progress-group.info

MAIS INFORMAÇÕES

Stand B1.313

Stand B1.313
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