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Firma Outback Sleepers Australia z siedzibą w Adelaide 
została założona w styczniu 2000 r. i niedawno rozszerzyła 
swoją działalność o rynek Melbourne. Michael Ineson,  
dyrektor wykonawczy i założyciel Outback Sleepers, posiada 
osobiste doświadczenie w pracy z prefabrykowanymi  
elementami murów oporowych, gdyż na początku swojej 
kariery zawodowej pracował jako wykonawca tego typu 
małej architektury. Bezpośrednia praca z systemami murów 
oporowych i innymi prefabrykatami betonowymi w latach 
90. stała się dla Michaela inspiracją do zaprojektowania  
i wyprodukowania kolorowych elementów betonowych,  
z różnymi wzorami i rodzajami wykończeń, które stanowią 
obecnie główny profil działalności przedsiębiorstwa. 
 
Początki produkcji były raczej skromne. Odbywała się ona na 
tyłach domu, przy użyciu betoniarki wolnospadowej z manual-
nym dozowaniem pigmentu i zagęszczaniem elementów be-
tonowych. Wydajność produkcji wynosiła wtedy 10 elementów 
tygodniowo. Obecnie, oferta firmy Outback Sleepers obejmu-
je szereg różnych wyrobów betonowych z najróżniejszym wy-
kończeniem, w tym również prefabrykowane stopnie betono-
we i płyty ścienne. 
 
W sprzedaży jest także bogata gama materiałów pomocni-
czych, takich jak np. gazony i stalowe słupki ogrodzeniowe. 
 

W zakładzie Outback Sleepers pracuje ponad 20 osób, a firma 
znana jest na rynku ze swojej niezawodności i satysfakcji klien-
ta, a także szybkich dostaw w całej Australii Południowej i Wik-
torii. 
 
Węzeł betoniarski MCM – rozwiązanie plug&play 
 
Szybko rozwijający się rynek i wysokiej jakości betonowe ele-
menty murów oporowych wykorzystywane w dużych projek-
tach infrastruktury do kształtowania architektury krajobrazu,  
a także budowa mniejszych murów ogrodowych, skłoniły firmę 
Outback Sleepers do modernizacji sprzętu wykorzystywanego 
w zakładzie. Po szczegółowym rozważeniu szeregu ofert, firma 
Outback Sleepers wybrała na dostawcę węzła betoniarskiego 
firmę MCT Italy, która w sposób kompetentny przedstawiła 
wszystkie rozwiązania technologiczne wyróżniające przenośny 
węzeł betoniarski MCM 3.1.25. 
 
Głównym wymogiem klienta była inteligentna konstrukcja 
węzła, której montaż wymaga jak najmniej robót fundamento-
wych i inżynieryjnych, a także minimalnego wykorzystania żu-
rawia i narzędzi, przy jak najkrótszym przestoju produkcji. Dla 
MCT Italy, firmy z 53-letnim doświadczeniem w produkcji 
skomplikowanych betonów, przedstawione zadanie było jak 
najbardziej wykonalne. 
 

Wyjątkowy projekt dla zakładu produkującego 
elementy murów oporowych w Australii

MCT Italy S.r.l., 06084 Bettona, Włochy

Węzeł betoniarski firmy MCT Italy w Adelaide, SA. Lej spustowy mieszarki w węźle MCM.
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Węzeł dostarczono pod koniec stycznia 2019 r., zamontowano 
w wyznaczonym miejscu w zakładzie w Adelaide w Australii Po-
łudniowej i natychmiast uruchomiono. 10 lutego 2019 r. goto-
wy węzeł betoniarski zaczął produkować beton, co w głównej 
mierze było zasługą jakości i technologii produkcji wyposaże-
nia węzła, a także wynikiem wsparcia technicznego inżynierów 
z firmy MCT, wysłanych do klienta w celu zamontowania i uru-
chomienia nowych urządzeń. 
 
Nick Monchgesang, kierownik produkcji w firmie Outback 
Sleepers, potwierdza: „25 lutego 2019 r. zakład osiągnął nowe, 
niespotykane wcześniej moce produkcyjne, co wynikało prze-
de wszystkim z wysokiej jakości usług, doradztwa techniczne-
go oraz produktów, które otrzymaliśmy na wszystkich etapach 
procesu realizacji zamówienia, począwszy od złożenia zamó-
wienia aż po przejęcie sterowania produkcją.” 
 
Przestawny węzeł betoniarski do zautomatyzowanej 
produkcji wysokiej jakości mieszanek betonowych 
 
Węzeł betoniarski MCM 3.1.25 wyposażony jest w systemy po-
miaru wilgotności, konsystencji i współczynnika wodno- 
cementowego, które zapewniają produkcję mieszanek beto-
nowych spełniających najwyższe wymagania. System pomiaru 
wilgotności automatycznie rejestruje zawartość wody na po-
czątku dozowania kruszywa, a także po dodaniu wody zarobo-
wej. Po dołożeniu domieszki, program odczytuje i określa kon-
systencję mieszanki betonowej. Wszystkie parametry wyświet-
lane są na ekranie w kabinie sterowniczej, a operator może 
nadzorować proces produkcji w czasie rzeczywistym lub na 
podstawie automatycznie zapisywanych raportów. 
 
Przeciwbieżna mieszarka planetarna wyposażona jest w system 
automatycznego mycia, czujniki wilgotności i czujnik pomiaru 
konsystencji mieszanki betonowej. Mycie można uruchomić  
zarówno z kabiny operatora, jak i bezpośrednio z platformy  

Wysokiej jakości wyroby betonowe firmy Outback Sleepers.

Automatyzacja 
pakowania
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betoniarki na panelu obsługi zamontowanym przy mieszarce. W 
opisywanym projekcie wybrano mieszarkę 1500/1000 l jako opty-
malną do produkcji mieszanek z wydajnością ok. 40 – 45 m3/h.  
 
Owocna współpraca wszystkich stron 
 
Wsparcie projektu zapewnił zespół firmy Bennett Equipment, 
który zorganizował dostawę urządzeń firmy MCT Italy do Au-
stralii. 
 
Firma Bennett Equipment podzieliła się następującą opinią na 
temat węzła betoniarskiego: „Węzeł betoniarski MCM 3.1.25 
jest świetny pod każdym względem. Po pierwsze, jest kompak-
towy, łatwy w transporcie i montażu. Po drugie, jest wyposażo-
ny w najlepsze podzespoły, które gwarantują jego trwałość.  
Po trzecie, jest łatwy w utrzymaniu, a jego najbardziej skompli-
kowana część, czyli system sterowania, nie psuje się, gdyż 
Compumat jest stale monitorowany przez specjalistę MCT Italy 
za pośrednictwem zdalnego dostępu. Wreszcie, węzły beto-
niarskie tej firmy z powodzeniem pracują w Australii już od po-
nad 7 lat.” 
 
„Odsetek odrzucanych mieszanek betonowych jest minimalny. 
W dużym uproszczeniu, technologia prefabrykacji betonu to 
inteligentna kombinacja optymalnie wykorzystanych surow-
ców naturalnych i wydajnej technologii produkcji. Dzięki no-
wym metodom produkcji i nowoczesnym maszynom, nie ma 
już czegoś takiego jak beton gorszej jakości” – podsumowuje 
dyrektor ds. sprzedaży na region Australii z firmy MCT Italy. 
 
W całym procesie widać było wieloletnie doświadczenie firmy 
MCT Italy, z którego skorzystała firma Outback Sleepers, ucząc 
się nowego, wydajnego i opłacalnego sposobu produkcji be-
tonu wysokiej jakości. 
 
Nick Monchgesang kontynuuje: „Otrzymaliśmy nieporówny-
walnie duże wsparcie w tym projekcie. Poziom organizacji, 
umiejętności i dostępna wiedza przekroczyły nasze wszelkie 
oczekiwania, a współpraca między zespołami z Australii  
i Włoch układała się tak dobrze, że nie było wyzwania, z którym 
byśmy sobie nie poradzili.” 

Nie ma projektów ani zbyt dużych, ani zbyt małych 
 
Michael Ineson, dyrektor wykonawczy Outback Sleepers, pod-
sumowuje: „Nasze produkty trafiają w każdy gust i budżet. 
Jako lokalny producent, możemy szybko przetwarzać zamó-
wienia, mamy dużo produktów w magazynie i sprawnie reali-
zujemy dostawy do Adelaide i Australii Południowej, Melbo-
urne, Wiktorii i Nowej Południowej Walii.  
Dla nas, a także dla MCT Italy, żaden projekt nie jest ani zbyt 
duży, ani zbyt mały! Dzięki nowemu wyposażeniu, firma Out-
back Sleepers będzie mogła umocnić swoją pozycję na rynku 
i spełniać wszystkie wymagania wykonawców murów oporo-
wych.” 

M

Od lewej do prawej: Diego De Marco - inżynier mechanik MCT, Nick Monchgesang - kierownik produkcji Outback Sleepers, 
Gabriele Falchetti - dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży na rynek Australii MCT Italy, Carl Wildman - kierownik Bennett 
Equipment.

OUTBACK SLEEPERS AUSTRALIA PTY LTD  
Lindsay road, Lonsdale, Adelaide, SA 5160, Australia  
www.outbacksleepers.com.au  
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