
Na belgijskim rynku pojawił się nowy producent prefabryko-
wanych elementów betonowych: firma Larco Prefab S.A.
otworzyła nowy zakład produkcyjny w Welkenraedt 
w Belgii. Nowe przedsiębiorstwo z siedzibą na terenie
„East Belgium Park”, należące do belgijskiego koncernu
budowlanego G. Collard S.A., wybudowało fabrykę 
w strefie przemysłowej zlokalizowanej między miastami
Welkenraedt, Baelen, Eupen i Lontzen. Park przemysłowy
ma powierzchnię 320 ha i jest drugim największym 
obszarem przemysłowym w prowincji Liège, idealnie 
skomunikowanym z autostradą E40, łączącą Liège 
z Aachen w Niemczech.

Firma Larco zatrudnia 12 pracowników i produkuje najróżniejsze
prefabrykaty betonowe takie jak sprężone płyty kanałowe, słupy,
płyty ścienne, belki podwalinowe i płyty stropowe pełne.

Zamawiając linię technologiczną do produkcji sprężonych płyt
kanałowych i innych elementów sprężonych firma Larco po-
stawiła na rozwiązanie firmy Echo Precast Engineering z Hout-

halen, jednego z siedmiu przedsiębiorstw należących do gru-
py Progress – wiodącego dostawcy kompleksowych rozwiązań
dla branży prefabrykacji betonu.

Firma Echo dostarczyła pełną gamę maszyn i urządzeń: ślizgo-
wy system betonowania S-Liner®, podajnik mieszanki betono-
wej o konstrukcji bramownicowej, automatyczny ploter z zasi-
laniem akumulatorowym, piły do cięcia formowanych elemen-
tów i stwardniałego betonu, aspirator do betonu oraz wózek
wielofunkcyjny. Dzięki temu wyposażeniu firma Larco mogła
rozpocząć produkcję na czterech torach.

Sercem linii technologicznej jest ślizgowy system betonowania
S-Liner o konstrukcji modułowej. Urządzenie to umożliwia
zmianę wysokości elementów betonowych z tej samej serii 
w bardzo szybki i łatwy sposób – poprzez wymianę zestawu
rdzeni i profili formujących. Zmiana rodzaju produkowanych ele-
mentów odbywa się jeszcze szybciej – poprzez wymianę całego
modułu formującego. Firma Larco oferuje płyty kanałowe o gru-
bości 12, 15, 18 i 20 cm i szerokości 0,60 m i 1,20 m. E
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Nowe przedsiębiorstwo otwiera 
zakład produkcji sprężonych płyt kanałowych
w Belgii

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Belgia

Firma Larco produkuje sprężone elementy betonowe 
na czterech torach produkcyjnych. Sercem linii
technologicznej jest ślizgowy system betonowania S-Liner®
firmy Echo Precast Engineering.

Zakres dostawy od Echo Precast uzupełniły: piła do cięcia
elementów pod różnymi kątami, piła do wykonywania
otworów na rdzenie w formowanych płytach, automatyczny
ploter, podajnik mieszanki betonowej, aspirator do betonu
oraz wózek wielofunkcyjny do przygotowywania torów.



Firma Echo Precast dostarczyła również pozostałe elementy
wyposażenia uzupełniające proces produkcji.

Dane z komputera są przesyłane za pomocą pamięci USB lub
przez sieć bezprzewodową do automatycznego plotera, który

nanosi na produkowane elementy betonowe dane identyfika-
cyjne lub obrys otworu do wycięcia w płycie. Ploter może wyko-
nywać nadruk na górnej i bocznej powierzchni płyt. Otwory na-
kreślone ploterem są wycinane za pomocą dwóch różnych pił –
jednej do cięcia płyt w trakcie formowania i drugiej (model MAS),
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Piła MAS może przycinać płyty na odpowiednią długość
poprzecznie do toru, jak również wykonywać cięcia wzdłuż
toru oraz pod dowolnym kątem w zakresie 0 – 90 stopni 
i 90 – 180 stopni.

Automatyczny ploter nanosi na formowane płyty dane
identyfikacyjne lub obrys otworu do wycięcia w płycie. 

Firma Larco zatrudnia 12 pracowników i produkuje
najróżniejsze prefabrykaty betonowe takie jak płyty
kanałowe, słupy, płyty ścienne, belki podwalinowe 
oraz płyty stropowe pełne.

Ploter firmy Echo Precast umożliwia nanoszenie danych
identyfikacyjnych z boku elementów betonowych.



wykorzystywanej do cięcia stwardniałych płyt pod różnymi ką-
tami. Piła MAS może przycinać płyty na odpowiednią długość
poprzecznie do toru, jak również wykonywać cięcia wzdłuż
toru oraz pod dowolnym kątem w zakresie 0 – 90 stopni i 90 –
180 stopni. Prędkość cięcia jest regulowana automatycznie po-
przez system sterowania mocą silnika piły.

Wreszcie, w procesie produkcji wykorzystywany jest także wó-
zek wielofunkcyjny do przygotowywania torów produkcyjnych.
Wózek jest wyposażony w szczotki obrotowe, które czyszczą
tor, mechanizm do przeciągania cięgien wzdłuż toru oraz dy-
sze do natryskiwania środka antyadhezyjnego.

Firma Echo Precast towarzyszyła klientowi podczas całego pro-
cesu projektowania linii technologicznej oraz montażu i uru-
chamiania urządzeń. „Wybraliśmy firmę Echo ze względu na
jej wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn dosto-
sowanych do potrzeb klientów”, opowiada Georgy Collard,
prezes firmy Larco. „Dzięki naszej nowej linii technologicznej
jesteśmy doskonale przygotowani do tego, by zmierzyć się 
z rosnącym popytem na zindywidualizowane sprężone ele-
menty betonowe.”
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