
G&J Industries geeft productiecapaciteit voor 60 cm brede 
voorgespannen kanaalplaatvloeren een impuls met een X-Liner® 
 

De toekomstgerichte fabrikant van voorgespannen betonelementen G&J Industries, een Belgisch 
familiebedrijf, heeft besloten de productie een impuls te geven met een Extruder X-Liner® van Echo 
Precast Engineering. G&J is in 1999 opgericht door eigenaar Gerard Oben, die inmiddels met zijn 
twee zonen Jan en Johnny in het bedrijf werkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in voorgespannen 
kanaalplaatvloeren, massieve vloeren, T-balken en volle en holle lateien. Het productieresultaat 
bestaat voor de helft uit voorgespannen kanaalplaatvloeren, en het familiebedrijf levert in heel 
België. Om de concurrentie voor te blijven en de productiecapaciteit te verhogen, heeft het bedrijf in 
2020 gekozen voor een nieuwe Extruder X-Liner® van Echo Precast Engineering, een in België 
gevestigd bedrijf dat deel uitmaakt van de Progress Group. Door deze nieuwe machine in te zetten 
op de 1,2 m brede productiebanen kunnen nu twee platen tegelijk worden geproduceerd, zodat de 
productie van de zeer gewilde 60 cm brede platen verhoogd kan worden.  

 

 

De verregaand geautomatiseerde productiemachine Extruder X-Liner® FC met 'shark screws' garandeert een 
ultieme verdichting. 

 

 

Productie van voorgespannen kanaalplaatvloeren - geautomatiseerd en efficiënt  

Het innovatieve bedrijf liet zijn prefab-elementen als eerste in België certificeren met de CE- en 
BENOR-markering, waarmee het liet zien dat zijn constante drang naar kwaliteit en processen zijn 
vruchten afwierp. 90% van de producten wordt op aanvraag geproduceerd, en slechts 10% ligt op 
voorraad. Het productieproces voor voorgespannen kanaalplaatvloeren, in een notendop, is simpel: 
het beton wordt door schroeven op de productiebaan gedrukt en verdicht, om vervolgens op de 
productielijn uit te harden. Als er geautomatiseerd moeten worden, is beproefde technologie 
cruciaal.  

G&J gebruikt normaal gesproken glijbekistingsmachines voor de productie, maar heeft nu besloten 
zijn machinepark uit te breiden met de Extruder X-Liner® van Echo Precast Engineering om zo de 



productie van de 60 cm brede platen te verhogen. Deze hoogwaardige machine is speciaal 
ontworpen om te voldoen aan de vraag van fabrikanten in de woningbouw- en commerciële sector 
naar platen die 0,6 m breder zijn dan de standaardplaten van 1,2 m, 1,5 m of 2,4 m. 

 

1,2 m brede productiebanen waar gelijktijdig twee voorgespannen kanaalplaatvloeren van 60 cm breed 
worden geproduceerd door een Extruder X-Liner®. 

 

The Extruder X-Liner®  

De Extruder X-Liner® FC (Flow Compaction) is ontworpen voor het geautomatiseerd produceren van 
voorgespannen kanaalplaatvloeren, en is eenvoudig te bedienen. De bij G&J Industries 
geïnstalleerde Extruder X-Liner® wordt ingezet op 1,2 m brede banen en produceert twee 60 cm 
brede voorgespannen kanaalplaatvloeren met een hoogte van 160 mm en een dikte van 180 mm. 
Door eenvoudig een paar onderdelen te vervangen, is de veelzijdige machine ook in staat 
voorgespannen kanaalplaatvloeren met een breedte tot 1,2 m te produceren. 

Met de X-Liner®-modules kunnen platen met een hoogte van 160 en 180 mm worden geproduceerd 
en kunnen er twee platen van 60 cm (met vier kanalen) tegelijk worden gemaakt. De unieke 
combinatie van schroeven en een middenvormstuk garanderen een uitstekende verdichting en 
kwaliteit voor 60 cm brede platen. De 60 cm brede voorgespannen kanaalplaatvloeren zijn zeer 
gewild in de woningbouwsector in België, maar zijn ook ideaal voor industriële bouwwerken, scholen 
enz.  

G&J heeft een X-Liner® met een product unit besteld om ook negen kanaalplaatvloeren van 160 x 
1200 mm en 180 x 1200 mm te kunnen produceren. 

 

60 cm brede voorgespannen kanaalplaatvloeren, die veel gebruikt worden in de bouwsector in België. 



Bedrijfseigenaar Gerard Oben over zijn nieuwe aankoop: „De kwaliteit van de voorgespannen 
kanaalplaatvloeren is echt goed - vergelijkbaar met die van de glijbekistingsmachine, maar dan extra 
mooi afgewerkt. De machine is heel goed en snel. Ze maakt weinig lawaai en er is geen bediener 
nodig. De machine wordt automatisch bestuurd, we hebben dus maar één persoon nodig die het 
beton naar de gietmachine brengt.” 

 

'Shark screws' voor topprestaties  

De onderhoudsvriendelijke, zeer flexibele X-Liner® kan afzonderlijk worden afgesteld en zo snel 
schakelen tussen verschillende plaathoogtes. Ook de overspanning van de vloerplaat kan worden 
bepaald door de betonkwaliteit en het wapeningspatroon af te stemmen op specifieke 
toepassingen. Bovendien wordt er tijd bespaard. Dankzij de speciaal voor deze machine ontworpen 
'shark screws' is er een betere betonstroom. De productiesnelheden zijn aanzienlijk verhoogd - dit 
alles met een betere verdichting en een langere levensduur.  

 

De Extruder X-Liner® heeft slechts één bediener nodig voor de betonaanvoer. 

 

  

De X-Liner® is uitgerust met het geïntegreerde softwaresysteem stabos van Progress Software 
Development, dat ook deel uitmaakt van de Progress Group, waarin de productiedata lokaal worden 
opgeslagen en vervolgens kunnen worden geïntegreerd in de webcliënt. De machine is daarnaast 
voorzien van een draadloze verbinding voor afstandsbediening vanaf elke locatie. 
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