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Innowacyjny producent sprężonych elementów betonowych, 
G&J Industries, rodzinna firma z Belgii, zdecydowała się  
na zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez inwe-
stycję w ekstruder X-Liner® firmy Echo Precast Engineering. 
Firmę G&J założył w 1999 roku Gerard Oben, który obecnie 
pracuje z dwoma synami – Janem i Johnnym. Firma specja-
lizuje się w produkcji płyt kanałowych, pełnych płyt stropo-
wych, belek teowych, pali oraz nadproży pełnych i skrzynko-
wych. Rodzinna firma dostarcza swoje produkty –  z których 
50% stanowią płyty kanałowe – na terenie całej Belgii.

Aby wyprzedzić konkurencję i zwiększyć możliwości produk-
cyjne, w 2020 roku firma postanowiła zainwestować w nowy 
ekstruder X-Liner firmy Echo Precast Engineering spółki  
z grupy Progress z siedzibą w Belgii. Teraz dzięki nowej maszy-
nie na torze produkcyjnym o szerokości 1,2 m możliwa jest jed-
noczesna produkcja dwóch płyt, co pozwala na przyśpieszenie 
produkcji bardzo poszukiwanych płyt o szerokości 60 cm.

Zautomatyzowana i wydajna produkcja płyt 
kanałowych

Ta innowacyjna firma była pierwszą w Belgii, która uzyskała 
dla swoich prefabrykatów certyfikaty CE i BENOR, pokazując,  
że ciągłe dążenie do jakości i ulepszanie procesów technolo-
gicznych przynosi sukcesy. 90% produktów jest produkowa-
nych na zamówienie, a tylko 10% w magazynie, dostępnych 

od ręki. Zasadniczo proces produkcji płyt kanałowych wygląda 
prosto: mieszanka betonowa jest dociskana śrubami do toru 
produkcyjnego, zagęszczana, a następnie może dojrzewać na 
torze. Gdy potrzebna jest automatyzacja, kluczowa staje się 
sprawdzona technologia.

Firma G&J zwykle używa do produkcji ślizgowych systemów 
betonowania, ale teraz zdecydowała się rozszerzyć swój 
asortyment maszyn o ekstruder X-Liner firmy Echo Precast  
Engineering i w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne  
w zakresie płyt o szerokości 60 cm. Ta wysokowydajna ma-
szyna została zaprojektowana specjalnie z myślą o potrzebach 
producentów z sektora mieszkaniowego i komercyjnego, 
którzy wymagają szerokości 0,6 m, oprócz standardowych 1,2 m, 
1,5 m lub 2,4 m.

Ekstruder X-Liner

Ekstruder X-Liner FC (Flow Compaction), przeznaczony do 
zautomatyzowanej produkcji płyt kanałowych, jest łatwy w ob-
słudze dla operatora. Ekstruder X-Liner zamontowany w zakła-
dzie firmy G&J Industries pracuje na torze o szerokości 1,2 m  
i produkuje podczas jednego przejazdu dwie płyty kanałowe 
o szerokości 60 cm i wysokości 160 mm lub 180 mm. Po 
wymianie kilku komponentów ta uniwersalna maszyna może 
także produkować płyty kanałowe o szerokości do 1,2 m.

G&J Industries zwiększa możliwości 
produkcyjne w zakresie płyt kanałowych  
o szerokości 60 cm

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Belgia

Wysoko zautomatyzowany ekstruder X-Liner FC ze śrubami 
„rekinowymi” gwarantuje bardzo dokładne zagęszczenie 
mieszanki betonowej.

Tor produkcyjny o szerokości 1,2 m, na którym ekstruder 
X-Liner jednocześnie produkuje dwie płyty kanałowe  
o szerokości 60 cm.
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Moduły ekstrudera X-Liner mogą produkować płyty o wysoko-
ści 160 mm lub 180 mm, czyli dwie płyty o szerokości 60 cm  
(z 4 kanałami) podczas jednego przejazdu. Unikalne połą-
czenie śrub i środkowego elementu formy dzielącego płyty 
gwarantuje doskonałe zagęszczenie mieszanki betonowej  
i wysoką jakość płyt o szerokości 60 cm. Płyty kanałowe o sze-
rokości 60 cm są bardzo popularne w budownictwie mieszka-
niowym w Belgii, ale mogą być też z powodzeniem stosowane 
w budownictwie przemysłowym, szkołach, itp. 
Firma G&J zamówiła ekstruder X-Liner z uniwersalną jed-
nostką formującą, umożliwiającą też produkcję płyt o wymia-
rach 160 mm x 1 200 mm i 180 mm x 1 200 mm, z dziewię-
cioma kanałami.

Gerard Oben, właściciel firmy, tak komentuje swój nowy na-
bytek: „Jakość płyt kanałowych jest naprawdę świetna – to 
ta sama jakość, jaką zapewnia ślizgowy system betonowania, 
z dodatkowym estetycznym wykończeniem na górnej po-
wierzchni płyt – po czym dodaje: - maszyna jest bardzo dobra 
i szybka. Podoba nam się to, że nie hałasuje i nikt nie musi nią 
kierować, ponieważ posiada możliwość samodzielnej jazdy – 
dzięki temu do jej obsługi wystarcza jedna osoba, która tylko 
przywozi mieszankę betonową”.

Śruby „rekinowe” dla wysokiej wydajności

Niewymagający wielu nakładów konserwacyjnych ekstruder 
X-Liner, zapewniający dużą elastyczność w produkcji, może 
być indywidualnie regulowany i w krótkim czasie przestawiony 
na produkcję płyt o innej wysokości. Ponadto stosunek obcią-
żenia do rozpiętości produkowanych płyt może być regulo-
wany poprzez zmianę parametrów wytrzymałościowych be-
tonu i układu splotów zbrojenia, co pozwala dostosować płyty 
do określonego rodzaju zastosowania. W następstwie tego 
skraca się czas produkcji, zmniejsza zużycie, a cały proces, 
pomijając zaoszczędzony czas, jest łatwiejszy do zaplanowa-
nia i obsługi. Dzięki śrubom „rekinowym”, zaprojektowanym 
specjalnie dla tej maszyny, możliwe jest zminimalizowanie 
wstecznej rotacji materiału wewnątrz ekstrudera, co oznacza 
mniejszą moc potrzebną do zagęszczania. Wydajność produk-

cji znacznie wzrosła – a wszystko to przy lepszym zagęszczeniu 
i dużej odporności na zużycie. 
 
Ekstruder X-Liner jest wyposażony w zintegrowany system 
oprogramowania Stabos firmy Progress Software Develop-
ment, innej spółki należącej do grupy Progress. Stabos prze-
chowuje dane produkcyjne lokalnie, ale może być zintegro-
wany z klientem internetowym. Dodatkowo maszyna posiada 
połączenie bezprzewodowe umożliwiające zdalne sterowanie 
z dowolnego miejsca.  n

WIĘCEJ INFORMACJI

G&J Industries 
Heesterveldweg 9 
3700 Tongeren, Belgia
+32 12 391 380
info@gj-industries.be, www.gj-industries.be

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen, Belgia
T +32 11 600 800
info@echoprecast.com, www.echoprecast.com

Dzięki firmie PROGRESS GROUP wszyscy 
czytelnicy ZBI mogą bezpłatnie pobrać  
niniejszy artykuł w formacie pdf. 
Można to zrobić wchodząc na stronę  
www.cpi-worldwide.com/channels/ 
progress-group którą można również 
otworzyć w smartfonie skanując kod QR.

Płyty kanałowe o szerokości 60 cm, często stosowane  
w belgijskim budownictwie.

Do obsługi ekstrudera X-Liner wystarczy jeden operator, 
który zajmuje się podawaniem mieszanki betonowej.


