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Na Malásia e no sul da Ásia, as lajes
alveolares estão cada vez mais populares
e são necessárias para um método de
construção econômico. A expansão da
construção no mercado local em ambos os
setores residencial e industrial contribuiu
para a que a SPC economizasse no uso de
recursos naturais como agregados e cimen-
to, portanto, a decisão de investir em equi-
pamento para produzir elementos pré-
fabricados foi a decisão mais óbvia.
O primeiro encontro entre a SPC Industries
e a Nordimpianti foi em 2011 após a apro-
vação do novo investimento pela empresa
parceira Kimlun. A excelente reputação no
mercado global, a qualidade das máqui-
nas, os serviços de pós-venda e suporte téc-
nico oferecido pela Nordimpianti impressio-
naram a SPC Industries. Dentro de alguns
meses o acordo foi formalizado para forne-
cer uma nova linha de produção de lajes
alveolares na fábrica de Johor Bahru.
A fábrica de produção da SPC Industries
cobre uma área de aproximadamente 30

acres com 3 edifícios para a fabricação de
um produto pré-moldado diferente. A nova
linha de produção para lajes alveolares
precisou da construção de um novo edifício
com 7 pistas de produção, cada uma com
150 m de comprimento. Uma nova central
de concreto de Skako e um sistema de dis-
tribuição automática de concreto foram ins-
talados para fornecer concreto de qualida-
de em todas as pistas de produção.
O investimento em uma nova central de
concreto foi imediatamente reconhecido
como uma necessidade: para produzir ele-
mentos pré-moldados superiores, a quali-
dade e a consistência do traço de concre-
to é muito importante. A nova instalação é
equipada com dois misturadores planetá-
rios que produzem 2 m3 de concreto a
cada 3 minutos, a central de concreto está
apta a fornecer um concreto com baixo
slump para a produção de lajes alveolares
e um concreto com slump maior para
outros produtos pré-moldados. A instala-
ção é equipada com os mais modernos sis-

temas de controle com soldas de umidade
localizadas em ambos os recipientes de
agregados e no misturador. 
A distribuição do concreto é confiada a
caçambas que transportam 2 m3 de con-
creto a uma velocidade de até 4,5 m por
segundo. A central de concreto, bem
como sua posição na fábrica foi cuidado-
samente planejada e aperfeiçoada para
cumprir com a produção eficiente de
variados produtos.
O escopo de entrega para a Nordimpianti
inclui 3 pistas de produção de aço cada
uma com 150 m de comprimento instalada
com um sistema de aquecimento. A máqui-
na para a produção de lajes alveolares
escolhida pela SPC Industries foi a nova

A SPC Industries Malásia, escolheu a 
tecnologia italiana para a produção 
de lajes alveolares protendidas

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália   

A SPC Industries é a unidade de fabricação da empresa de construção Kimlun, líder de mercado no setor imobiliário da Malária/Cingapura. A
SPC Industries tem sua sede em Johor Bahru próxima à Cingapura. Fundada em 2002 a empresa é hoje sem dúvidas a referência em pré-fabri-
cação de toda a região. Os principais produtos são elementos pré-moldados para tuneis, tubos de concreto, viga caixão, seções de aduela de
concreto e agora também lajes alveolares protendidas. A SPC Industries exporta mais de 90% de sua produção pré-moldada em Cingapura.

Visão geral da nova fábrica de alveolares
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Lajes alveolares feitas com a Máquina Extrusora

Serra de corte multiangular e Extrusora Nordimpianti em operação

Extrusora Nordimpianti EVO modelo E
120 com variados tipos de inserções para
produzir uma gama completa de lajes
alveolares 200, 265, 320, 400 e 500 mm
de altura. 
A decisão em investir no novo sistema de
Extrusora foi importante para SPC
Industries que durante as últimas décadas
desenvolveu uma especialidade técnica na
produção de lajes alveolares utilizando
máquinas moldadoras deslizante. Após
descobrir os muitos benefícios da nova
Extrusora Nordimpianti como a qualidade
dos produtos finalizados, a operação fácil
e o baixo custo em manutenção, não restou
nenhuma dúvida sobre a escolha entre os
sistemas de produção baseados em pro-
cessos de extrusão ou os sistemas de mol-
dadoras deslizante.
O fornecimento de concreto para as
máquinas de produção é realizado por

uma ponte volante de distribuição de con-
creto que também utiliza o mesma fonte de
energia para a extrusão. A distribuição do
concreto, a partir da central, por meio das
caçambas até a ponte volante é totalmente
automatizada e permite que a extrusão
seja constantemente abastecida com con-
creto durante todo o comprimento da pista. 
A SPC Industries também fez o pedido à
Nordimpianti de outras máquinas de pro-
dução essenciais. Uma serra de corte mul-
tiangular 500AM capaz de cortar elemen-
tos em todos os ângulos, inclusive cortes
longitudinais em profundidade de até 500
mm, uma pista multifuncional que limpa as
pistas de produção, aplica o óleo de des-
molde e também retira os cabos de todo o
comprimento da pista.
Além disso, a Nordimpianti também forne-
ceu todo equipamento auxiliar necessário
para tornar a produção o mais eficiente e
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segura possível, isso inclui um sistema de transporte para mover os
elementos para a área de armazenamento, todos os equipamen-
tos de destaque, grampos de elevação e malhas de cobertura
para a cura dos elementos.
Uma das características únicas da instalação é o eficiente sistema
de drenagem de água. O objetivo da Nordimpianti sempre foi o
de promover aos seus clientes as máquinas com qualidade de pri-
meira e também oferecer soluções personalizadas de engenharia
e ambientais. Soluções e características estas que a SPC Industries
considerou para instalar umas das fábricas mais modernas do sul
da Ásia.
O sistema de drenagem único é composto por raspadores em
uma correia de transporte dentro de um canal situado no final das
pistas. A água e os detritos da limpeza das pistas caem nesta cor-
reia e são levados até um tanque fora do edifício. Tudo isso é feito
automaticamente sem operadores, evitando ao máximo a manu-
tenção manual. 
Com esta nova linha de produtos, a SPC Industries será capaz de
fornecer à tempo lajes alveolares com custos de materiais e agre-
gados baixos, aumentar sua presença no mercado e sua reputação
especialmente no sul da Península da Malásia e em Cingapura.
O próximo objetivo da SPS Industries é o de instalar uma nova
linha de produção em Kuala Lumpur, onde a atividade de cons-
trução do grupo Kimlun se expande rapidamente. �

Área de armazenamento para lajes alveolares
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