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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A El Seif, com sede em Riad, é uma das
empresas de construção líderes na Arábia
Saudita. Dos seus projetos faz parte a cons-
trução da Kingdom Tower em Riad, que
nessa altura era o edifício mais alto do país
e um emblema da cidade. Com cerca de
26.000 colaboradores, a El Seif é uma
força excepcional nos setores da constru-
ção subterrânea e de edifícios, da constru-
ção residencial, da construção industrial e
da construção de projetos de infraestrutu-
ras. O crescimento acentuado de constru-
ção econômica no novo milênio fez com
que se investisse maciçamente na produ-
ção industrial de elementos pré-moldados
na El Seif, com a abertura da sua primeira
fábrica de elementos de concreto pré-mol-
dados, em Al-Kharj, a sul de Riad, no ano
se 2008. Nessa fábrica são produzidos
diferentes elementos estruturais de concre-
to, como, por exemplo, vigas mestras, pila-
res, painéis de parede e lajes alveolares
protendidas.

A fábrica em Al-Kharj ganhou vida como
joint venture junto com o fabricante líder ita-
liano de concreto pré-moldado RDB SpA.
A RDB tem mais de 100 anos de experiên-
cia e 27 fábricas distribuídas por todo o
país. Por fim, essa colaboração levou a
uma fusão de ambas as empresas e à fun-
dação da RDB-EL Seif, que entretanto per-
tence totalmente ao Grupo EL Seif e é geri-
da pelo Dr. Renzo Arletti, o atual CEO e
antigo CEO da RDB SpA em Itália.
Toda a fábrica para a linha de produção
de lajes alveolares protendidas em Al-Kharj
foi fornecida pela Nordimpianti, uma
empresa com forte presença em muitos
Estados do Golfo e que já forneceu fábri-
cas para vários locais. Duas máquinas de
concretagem trabalham em simultâneo
durante um turno de oito horas, para pro-
duzir um rendimento de produção de cerca
de 1500 m² de lajes alveolares protendi-
das. A instalação fornecida à RDB El Seif é
composta por oito linhas de produção,
cada uma com um comprimento de 165 m,
todas equipadas com um eficiente sistema
de cura rápida de concreto.

Entrada excepcional no mercado de uma produção
de lajes alveolares protendidas na Arábia Saudita

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

Ambas as empresas líderes nos seus respectivos mercados na Arábia Saudita e na Itália, El Seif e Nordimpianti System, trabalharam nova-
mente juntas na construção de uma das maiores instalações de produção de lajes alveolares protendidas na Arábia Saudita, solidificando,
com isso, sua parceria de confiança. A nova fábrica foi construída na cidade de Jizan, localizada a cerca de 1200 km ao sul de Riad, e 
representa para El Seif um local estratégico para grandes projetos.

Vista aérea dos seis novos galpões em Jizan para a produção de lajes alveolares protendi-
das. Os elementos estruturais são concretados com as máquinas EVO da Nordimpianti.

Vista do primeiro galpão de produção para lajes alveolares protendidas da RDB EL-Seif, 
em Al-Kharj, a sul da capital, Riad.

Vista de duas áreas de produção, cada uma com 8 linhas de produção de 165 m, 
da fábrica em Jizan.
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A extrusora EVO da Nordimpianti durante
a concretagem de lajes alveolares protendi-
das de 150 mm de altura.

As primeiras lajes alveolares protendidas de 150 mm altura, produzidas pela extrusora 
EVO da Nordimpianti.

O dispositivo de limpeza de pista de multifunções durante a limpeza
da pista.

A serra de esquadria universal 500 AM cortando lajes alveolares
protendidas na pista.

A versão automática da serra transversal 500 TR serrando as lajes
alveolares protendidas sobre a pista.

Máquinas de produção operacionais em uma das duas áreas de
produção da nova fábrica em Jizan.
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Para os trabalhos de concretagem, a
Nordimpianti forneceu 2 extrusoras EVO
com diferentes insertos de moldes. Esse
equipamento possibilita a produção de
lajes alveolares protendidas com alturas de
150, 200, 265, 320, 400 e 500 mm com
uma largura padrão de 1200 mm. A
Nordimpianti também desenvolveu e forne-
ceu um inserto de molde especial para a
produção de elementos mais estreitos, com
larguras de 900 mm e 1100 mm, bem
como com uma altura de 200 mm.
Isto possibilitou à RDB El Seif satisfazer os
requisitos técnicos para um projeto grande,
com que os elementos tinham de ser forne-
cidos com as larguras divergentes da
norma. O desenvolvimento e produção
desta máquina especial é um bom exemplo
da abordagem flexível com que a
Nordimpianti beneficia seus clientes. Eles
ouvem com atenção as necessidades de
seus clientes e satisfazem-nas mediante a
implementação de soluções à medida, em
que a experiência tem um papel importan-
te. O novo local de produção em Jizan
estende-se ao longo de um terreno de
250.000 m², dos quais 25.000 m² são
cobertos. Após a importante certificação
por parte do Ministério do Interior (MOI –
"Ministry of Interior"), que fez da RDB-EL
Seif a escolha de eleição para a constru-
ção de alguns milhares de unidades resi-
denciais, inclusive moradias, apartamentos
e edifícios anexos, o local é parte do cres-
cimento econômico da RDB-EL Seif. Esse
projeto lucrou com a experiência no setor

da indústria de pré-moldados do Dr. Renzo
Arletti e seu pessoal de engenheiros italia-
nos que tornou possível construir e colocar
em funcionamento uma das maiores e
avançadas fábricas de pré-moldados na
Arábia Saudita, em tempo recorde. O obje-
tivo era atingir um rendimento de produção
de mais de 1.200.000 m² de lajes alveo-
lares protendidas, em somente 18 meses.
Por esse motivo, a instalação foi projetada
e equipada com 16 pistas, cada uma com
165 m de comprimento.
Dessa vez, a Nordimpianti forneceu 4
extrusoras EVO para a aplicação simultâ-
nea nas estações de concretagem, para
poder atingir os objetivos de produção
ambicionados. A Nordimpianti também for-
neceu 4 máquinas de serra com modo
automático, 2 máquinas de serra de esqua-
dria, 2 máquinas de serra transversal, 3
máquinas de limpeza multifunção, um siste-
ma de aquecimento controlado para a
cura rápida de concreto, bem como outros
equipamentos adicionais, para completar
a instalação.
Foi com grande honra que tanto a
Nordimpianti, como também a sua repre-
sentação no Médio Oriente, a Tabone, foi
novamente selecionada como fornecedora
para esse novo e importante projeto no
ano de 2015, em Jizan. Durante anos de
estreita colaboração, ambas as empresas
ganharam experiência adicional que lhe
possibilitou ultrapassar novos desafios. Por
exemplo, a produção de elementos estrei-
tos indisponíveis até à data. Para a El Seif,

a nova instalação de produção em Jizan é
uma prova da capacidade da empresa de
cumprir seus compromissos junto dos clien-
tes, como, por exemplo, o Ministério do
Interior (MOI) e de ir ao encontro de novos
compromissos com a mesma atitude, já
demonstrada, de "nós conseguimos". �

MAIS INFORMAÇÕES  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) – Itália
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

RDB-ELSEIF Co. Ltd.     
El-Seif Engineering & Contracing Co. Head Office    
First Floor, South Side Building, Exit-9, Al Hamra Area, Khalid
Bin Al-Waleed St.  
P.O.Box 5161, Riyadh-11422, Arábia Saudita
T +966 11 5107150
info@rdb-elseif.com

TABONE 
Escritórios do Dubai
T +971 4319 7455, F +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com, www.concretemiddleeast.com
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