
Com uma serra multiangular (MAS) da Echo Precast Engi-
neering, Bélgica, o produtor de materiais de construção da 
Francônia, Dennert, está se focando em uma maior automa-
ção na produção de lajes alveolares protendidas. Na fábrica 
de Schlüsselfeld, a empresa produz, há muitos anos, lajes 
alveolares protendidas em cinco pistas. Os elementos pré-
moldados de 1,20 m de largura com a parte inferior de su-
perfície lisa são utilizados sempre que é necessário um es-
paço livre, uma vez que permitem a conexão de vãos XXL 
sem perturbar as colunas ou as paredes portantes. Além 
disso, têm propriedades de isolamento acústico e proteção 
contra incêndios muito boas e, por isso, são particularmente 
adequadas para edifícios de vários andares. São montados 
rapidamente e podem ser carregados imediatamente, o 
que leva a tempos de construção encurtados e à correspon-
dente economia de custos. 
 
No investimento em uma nova serra multiangular, a Dennert 
decidiu-se por um modelo MAS da Echo Precast Engineering, 
Houthalen, uma das sete empresas do Grupo Progress, um 
fornecedor completo líder na indústria de pré-moldados. As 
duas empresas estão ligadas por uma parceria empresarial 
duradoura. Há muitos anos que a Dennert utiliza uma molda-
dora deslizante S-Liner® da Echo. “Quando precisávamos in-
vestir numa nova serra, fomos à procura de uma máquina de 

serrar de alta qualidade que apoiasse a nossa produção no 
futuro”, explica Bernd Schwarz, diretor de fábrica da Dennert. 
“Como a Echo Precast é um fornecedor e parceiro que já co-
nhecemos bem há muito tempo, pedimos-lhe conselho e des-
cobrimos rapidamente uma solução.” 
 
Uma grande vantagem na decisão de investir na MAS 1100 
foi o maior nível de automação em comparação com proces-
sos de produção anteriores. A máquina está equipada com 
uma conexão à internet e com um touchpad lateral para fácil 
manuseio. Corta elementos de concreto curado com uma es-
pessura de até 40 cm. Além disso, são possíveis cortes de 0 
ou 180 graus, bem como cortes diagonais entre 0 e 90 graus, 
ou entre 90 e 180 graus. A velocidade de corte é automatica-
mente regulada pelo controle electrónico de potência do 
motor. Além disso, também foi ampliada com um módulo de 
automação avançada, que permite o processo de corte se-
miautomático. Além do software de alta qualidade, esse mó-
dulo contém também um sistema de posicionamento com um 
dispositivo de codificação para as rodas. A MAS 1100 trabalha 
de forma completamente eletrônica, sem qualquer sistema hi-
dráulico. Possui ainda uma proteção contra colisões e um laser 
de alta qualidade para um corte preciso nos ângulos neces-
sários. “Com esta máquina de serra da Echo, vamos tornar a 
nossa produção de elementos pré-moldados de concreto 
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Produção de lajes alveolares  
mais automatizada

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Bélgica

Na Dennert, o MAS 1100 da Echo Precast garante um nível 
mais elevado de automação e uma produção mais eficiente 
de lajes alveolares de concreto protendido (Figura: Dennert).

A máquina de serra multiangular possui uma conexão  
à Internet e um touchpad de operador do lado de fora  
(Figura: Dennert).
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protendido ainda mais eficiente no futuro.” resume Bernd 
Schwarz. “Completamente de acordo com o estilo da Den-
nert: com as mais altas exigências de qualidade dos nossos 

elementos pré-moldados e de pré-fabricação aperfeiçoada 
para oferecer aos construtores um apoio a longo prazo e de 
alto nível.” �
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Além da serra para elementos de concreto pré-moldado  
curado, a Dennert também usa a moldadora deslizante  
S-Liner da Echo Precast Engineering em suas cinco pistas 
(Figura: Dennert).

Desde a década de 1970, a Dennert fabrica lajes alveolares 
de concreto protendido em Schlüsselfeld, na Francônia, para 
aplicações versáteis (Figura: Dennert).
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