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Firma Gamuda opiera swoją działalność na trzech podsta-
wowych zasadach: jakości, zrównoważonym rozwoju oraz 
wydajnej technologii budownictwa. Z tego powodu, będąc 
jednym z wiodących projektantów infrastruktury i architek-
tury krajobrazu w Malezji, nieustannie inwestuje w nowo-
czesne technologie do produkcji prefabrykowanych ele-
mentów betonowych. W 2016 r. niedaleko Kuala Lumpur 
uruchomiła nowy zakład prefabrykacji betonu wyposażony 
w linie technologiczne firm Ebawe i Progress Maschinen & 
Automation. Dzięki temu, przedsiębiorstwo wykonało 
ogromny skok, przechodząc od tradycyjnych technologii 
budowlanych do nowoczesnej produkcji prefabrykatów. 
Na kolejnym etapie inwestycji, firma Gamuda rozbudowała 
zakład, montując linię technologiczną do produkcji  
sprężonych elementów betonowych. Wszystkie maszyny  
i urządzenia, wraz z sercem linii w postaci ślizgowego  
systemu betonowania S-Liner®, dostarczyło belgijskie 
przedsiębiorstwo Echo Precast Engineering. Firma ta  
należy do grupy Progress, jednego z wiodących  
dostawców kompleksowych rozwiązań dla branży  
prefabrykacji betonu. 
 

Uruchomiony w 2016 r. zakład prefabrykacji o wysokim pozio-
mie zautomatyzowania został zaprojektowany przez firmę Pril-
hofer Consulting tak, aby posiadał bardzo duże możliwości 
produkcyjne, wynoszące rocznie 1 mln m2 pełnych płyt ścien-
nych i płyt stropowych typu filigran. Na głównego dostawcę 

Gamuda inwestuje  
w nową linię technologiczną do produkcji 
sprężonych elementów betonowych

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Belgia

Firma Gamuda rozbudowała zakład i zamontowała linię 
technologiczną do produkcji sprężonych elementów 
betonowych.

Firma Echo zamontowała cztery tory produkcyjne o długości 150 m i szerokości 2,40 m oraz ślizgowy system betonowania  
S-Liner.
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urządzeń firma Gamuda wybrała Ebawe Anlagentechnik oraz 
Progress Maschinen & Automation z grupy Progress. 
 
Firma Ebawe dostarczyła wyposażenie linii obiegowej, nato-
miast firma Progress była odpowiedzialna za system do zgrze-
wania kratownic i dźwigarów kratowych, a także za wszystkie 
inne maszyny do obróbki prętów zbrojeniowych i siatek. 
 
Rozbudowę zakładu o nową linię technologiczną do produkcji 
sprężonych elementów betonowych ponownie zaprojektowa-
ła firma Prilhofer Consulting. Celem tych działań było podnie-
sienie możliwości produkcyjnych do co najmniej 1 400 m2 
sprężonych elementów betonowych dziennie. Aby ten cel 
osiągnąć, firma Echo zamontowała cztery tory produkcyjne  
o długości 150 m i szerokości 2,40 m oraz ślizgowy system be-
tonowania S-Liner. 
 
Ślizgowy system betonowania S-Liner 
 
Ślizgowy system betonowania S-Liner firmy Echo Precast Engi-
neering umożliwia uniwersalną i elastyczną produkcję. Maszyna 
może być wykorzystywana do produkcji nie tylko sprężonych 

Możliwość jednoczesnej produkcji 2 płyt o różnej szerokości 
(0,8 m i 1,2 m) przesądza o elastyczności systemu S-Liner.

Ślizgowy system betonowania S-Liner firmy Echo Precast 
Engineering to idealne rozwiązanie umożliwiające 
uniwersalną i elastyczną produkcję.
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płyt stopowych, lecz także wielu innych elementów, takich jak 
dźwigary, nadproża, pale wbijane, rynny oraz sprężone płyty 
stropowe z izolacją lub zintegrowanymi systemami klimatyzacji. 
 
Taką uniwersalność zapewnia modułowa konstrukcja maszyny. 
Zmiany wysokości w ramach serii wyrobów mogą być realizo-
wane poprzez szybką i bezproblemową wymianę zestawu for-
mującego. Przestawienie maszyny na zupełnie inny rodzaj wy-
robów odbywa się teraz jeszcze sprawniej, poprzez wymianę 
całego modułu przeznaczonego dla danego wyrobu. 
 
Specyficzna konstrukcja ślizgowego systemu betonowania  
S-Liner i zastosowanie mieszanki betonowej o konsystencji 
gęstoplastycznej sprawiają, że maszyna stanowi rozwiązanie 
opłacalne, wygodne w obsłudze, a także niewymagające wielu 

czynności konserwacyjnych. Każdy typ maszyny jest dostępny 
w konfiguracji dla toru o szerokości 1,2 m, 1,5 m lub 2,4 m. Jak 
wspomniano wcześniej, firma Gamuda zdecydowała się na 
wariant dla torów o szerokości 2,4 m. 
 
Produkcja 2 płyt o różnej szerokości jednocześnie 
 
Firma Gamuda zdecydowała się na technologię ślizgowego 
systemu betonowania ze względu na jej dużą elastyczność. 
Możliwość jednoczesnej produkcji 2 płyt o różnej szerokości 
(0,8 m i 1,2 m) przesądza o elastyczności systemu S-Liner i jest 
jedną z ostatnich innowacji firmy Echo Precast Engineering. 
Dzięki temu Gamuda może zaoferować sprężone elementy 
stropowe o grubości 7, 9 cm lub 11 cm. 
 
Nowy wózek odbiorczy 
 
Firma Echo dostarczyła całe wyposażenie nowej linii techno-
logicznej, w tym także nowości, takie jak np. wózek odbiorczy 
o udźwigu 30 t. Za pomocą tego wózka prefabrykaty betono-
we są transportowane na plac składowy lub wskazane miejsce 
załadunku. Elementy betonowe układa się poziomo w stos  
na platformie wózka poruszającego się po szynach. 
 
Linię technologiczną uzupełniają takie maszyny i urządzenia, 
jak: wózek narzędziowy, urządzenia dźwignicowe, półautoma-
tyczny bramowy system podawania mieszanki betonowej  
z wózkiem betonu, a także wózek wielofunkcyjny do przygo-
towywania torów produkcyjnych. Wózek jest wyposażony  
w specjalne szczotki obrotowe do czyszczenia torów produk-
cyjnych, mechanizm przeciągający cięgna oraz system nano-
szenia na tory środka antyadhezyjnego. 
 
Firma Echo Precast Engineering towarzyszyła klientowi na 
wszystkich etapach inwestycji, począwszy od zaprojektowania 
nowej linii technologicznej w zakładzie, poprzez montaż, aż po 
uruchomienie maszyn. 

M

Nowością jest wózek odbiorczy o udźwigu 30 t.

Firma Gamuda oferuje sprężone elementy stropowe o grubości 7, 9 lub 11 cm.
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Echo Precast Engineering NV 
Industrieterrein Centrum Zuid 1533, 3530 Houthalen, Belgia 
T + 32 11 600800 
F + 32 11 522093 
info@echoprecast.com 
www.echoprecast.com 
 

 
 
 
 
 

Ebawe Anlagentechnik GmbH  
Dübener Landstr. 58, 04838 Eilenburg, Niemcy 
T +49 3423 6650 
F +49 3423 665200 
info@ebawe.de 
www.ebawe.de 

progress Maschinen & Automation AG  
Julius-Durst-Str. 100, 39042 Brixen, Włochy 
T +39 0472 979100 
F +39 0472 979200 
info@progress-m.com 
www.progress-m.com 
 

 
 
 
 
 
 

Prilhofer Consulting GmbH & Co. KG 
Münchener Str. 1, 83395 Freilassing, Niemcy 
T +49 8654 69080, F +49 8654 690840 
mail@prilhofer.com, www.prilhofer.com 
 

WIĘCEJ INFORMACJI

Rozbudowę zakładu o nową linię technologiczną do produkcji sprężonych elementów betonowych ponownie zaprojektowała 
firma Prilhofer Consulting.
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