
www.cpi-worldwide.com ZBI – Zakłady Betonowe International – 2 | 2016 241
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Firma RDB-El Seif, lider wśród producentów
wyrobów betonowych grupy El Seif, stała
się czołowym producentem elementów pre-
fabrykowanych w kraju. Zakrojona na sze-
roką skalę produkcja ropy naftowej w połą-
czeniu z bardzo młodą i rozwijającą się po-
pulacją (która przewidywalnie podwoi się
do 2050 roku) to główne powody, które
przyczyniają się do ogromnego rozwoju
Arabii Saudyjskiej w ostatnim czasie.

Ponadto rząd wspierał dotychczas rozwój
silnego przedsiębiorstwa RDB-El Seif działa-
jącego w sektorze prywatnym budownict-
wa mieszkaniowego, któremu przyznano
kontrakt na usługi projektowe, inżynieryjne,
kompletację dostaw, usługi budowlane
oraz usługi w zakresie przeprowadzania
badań i oddawania obiektów do użytku na
obszarze południowej granicy Królestwa
Arabii Saudyjskiej o łącznej liczbie 4 520
lokali mieszkalnych, w tym 628 apartamen-
towce, 832 wille, szkoły, przedszkola dla
dziwecząt i chłopców, kluby sportowe, me-
czety, centra handlowe, stacje benzynowe
oraz budynki wojskowe i policyjne.  

Niezawodność, elastyczność 
i dopasowanie do potrzeb klienta –
kluczowe cele Marcantonini Concrete
Technology

Zakłady El Seif zrealizowały imponującą
liczbę projektów w Arabii Saudyjskiej i Emi-

ratach Arabskich, a obecnie są jedną z naj-
większych grup budowlanych w regionie.
Biorąc pod uwagę silną bazę zamówień
RDB-El Seif wzdłuż południowej granicy
kraju, przedsiębiorstwo zdecydowało się
os tatnio na wybudowanie nowych zakła-
dów prefabrykacji betonu w Dżizan: part-
nerem przedsięwzięcia było włoskie przed-
siębiorstwo Marcantonini Concrete Techno-
logy (MCT) pozostające w ścisłej współpra-
cy z lokalną agencją Philip A. Tabone.

Dla RDB-El Seif wyróżnikiem marki MCT jest
zdolność projektowania i opracowywania
całego procesu w zakładzie produkcji pre-
fabrykatów: zakłady betoniarskie i system
dystrybucji były całkowicie zintegrowane 
z dostawami sprzętu Hollow Core oraz Bat-
tery Moulds & Moulds dla wszystkich ro-
dzajów prefabrykatów. W ten sposób
przedsiębiorstwo MCT oferuje projekt „pod
klucz”, który stwarza klientowi możliwość
wyprodukowania konkrentego i kompletne-
go rozwiązania. Gama wyrobów marki
RDB-El Seif obejmuje: płyty kanałowe, ścia-
ny działowe, słupy, biegi schodowe oraz
belki.

Przedsiębiorstwo Marcantonini Concrete
Tech nology zostało wybrane na głównego
wykonawcę z uwagi na owocne i długo-
trwałe relacje z RDB-El Seif, których począt-
ki sięgają 2007 roku. Wybudowano wów-
czas zakłady prefabrykacji betonu w Rija-

dzie, w których produkcja mieszanki beto-
nowej wynosi niezmiennie 600 m3 dziennie
i wykorzystywana jest do produkcji prefab-
rykatów, w tym płyt kanałowych, płyt ścien-
nych oraz innych elemenów prefabrykowa-
nych stosowanych w budownictwie prze-
mysłowym.

Przedsiębiorstwo Marcantonini Concrete
Technology działa w branży prefabrykacji
betonu już od 49 lat, czemu zawdzięcza
olbrzymie zasoby wiedzy i doświadczenia
oraz doskonałą reputację wśród dostaw-
ców wyrobów betonowych i sprzętu. Biorąc
pod uwagę wysoki poziom dostosowania
do potrzeb klientów oraz złożoność projek-
tu, kierownictwo RDB-El Seif uznało, że Mar-
 cantonini będzie najwłaściwszym dostawcą
usług podczas realizacji projektu.

Słońce świeci nad Dżizan

Ilość sprzętu dostarczonego do nowych za-
kładów RDB-El Seif jest ogromna i umożli-
wia on klientowi produkcję do 760 m3 mie-
szanki betonowej dziennie wykorzystywa-
ną do wyrobu prefabrykatów oraz 420 m3

mieszanki betonowej dziennie do produkcji
płyt kanałowych przy pełnej zdolności pro-
dukcyjnej.
Produkcja płyt kanałowych odbywa się z wy-
 korzystaniem 18 torów po 150 m każdy, a wę -
zeł betoniarski MCT może dostarczać mie-
szankę betonową dzięki niebywale spraw-
nie działającemu systemowi dystrybucji.
Węzeł betoniarski wyposażony jest w 6 za-
sobnikiów na kruszywo o łącznej pojemno-
ści 180 m3 oraz w 2 mieszarki planetarne

Widok na wszystkie trzy węzły betoniarskie produkujące mieszankę betonową dla płyt
kanałowych i innych prefabrykatów.

Słońce nad Dżizan, Królestwo Arabii
Saudyjskiej.

MCT Italy Srl, Bettona- 06080 (PG), Włochy

Nowy wymiar prefabrykacji betonu 
w Arabii Saudyjskiej
Kilka znaczących trendów oddziałowuje obecnie na rozwój rynku prefabrykacji betonu w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Prym wśród 
ulepszeń wiedzie koncern El Seif Group, wiodąca prywatna grupa przedsiębiorstw założona w 1975 w Królestwie Arabii Sudyjskiej. Przez
kilkadziesiąt lat koncern El Seif dostarczał wyroby wysokiej jakości spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki nieustannym
sukcesom grupa stała się niekwestionowanym liderem w terminowej realizacji projektów w ramach założonego budżetu dla wymagających
klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.
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3000/2000. Mieszanka betonowa jest transportowana za pomo-
cą 2 niezwykle szybkich wózków szynowych AV 2000, które po-
dają mieszankę betonową do 2 rozściełaczy bramowych, które do-
starczają materiał do 2 ekstruderów w pełni zautomatyzowanym
procesie.
System dystrybucji mieszanki betonowej wykorzystywany przez za-
kłady MCT to rezultat wielu lat wysiłków inżynierów nastawionych
na osiągnięcie maksymalnej funkcjonalności, wydajności i nieza-
wodności w szybkim transporcie mieszanki betonowej. Wózki szy-
nowe dostarczane do zakładów RDB-El Seif mogą przetransporto-
wać mieszankę betonową z prędkością 240 m/min w szybki i kon-
trolowany sposób tak, aby dotarła do celu sprawnie i bez zmiany
żadnej ze swoich właściwości.
Najnowocześniejszy system sterowania Wi-Fi synchronizuje pracę
węzła betoniarskiego z wózkami szynowymi oraz pracę rozścieła-
czy bramowych z ekstruderami. Dzięki temu operator węzła może
nadzorować pozycję i status każdego urządzenia w czasie rzeczy-
wistym. 
Linię produkcyjną do wyrobu prefabrykatów złożoną z 8 form ba-
teryjnych, 120 stołów uchylnych oraz innych pomniejszych elemen-
tów wspierają pozostałe dwa węzły betoniarskie MCT, a każdy 
z nich jest wyposażony w 2 mieszarki planetarne typu 3000/2000.
Łączna liczba 12 zasobników na kruszywo umożliwia klientowi
składowanie 360 m3 surowców, co daje możliwość znacznej nie-
zależności procesów produkcyjnych.
Jedną z najbardziej cenionych właściwości technicznych, które skło-
niły RDB-El Seif do ponownego obdarzenia zaufaniem włoskiego
przedsiębiorstwa, jest to, że wszystkie trzy węzły betoniarskie dzia-
łają w oparciu o system dozowania kruszyw z własną, mobilną
wagą dozującą, która:

Węzeł betoniarski do produkcji płyt kanałowych.

System dystrybucji mieszanki betonowej MCT.

• jest całkowicie kompatybilna z ewentualnym montażem
dodatkowego kosza zasypowego lub mieszarki;

• gwarantuje największą dokładność dozowania pod względem
ilości kruszywa dzięki obniżonej masie własnej (w porównaniu
z tradycyjnym systemem dozowania);

• zmniejsza koszty związane z robotami fundamentowymi;
• umożliwia klientowi całkowitą elastyczność w zakresie

ustawień pozycji mieszarki.

Do ukończenia projektu „pod klucz” MCT wykorzystuje kontenery 
z lodem łuskowym i maszyny chłodzące, które są w stanie obniżć
temperaturę mieszanki betonowej do 26°C, co jest ściśle wymaga-
ne i codziennie kontrolowane przez głównego wykonawcę. Trzy
wytwornicelodu łuskowego i maszyny chłodzące w każdym z trzech
węzłów betoniarskich mogą jednocześnie dostarczać lód łuskowy
oraz zimną wodę do każdej mieszarki w następujących ilościach:
• łącznie 110 t lodu łuskowego dziennie;
• łącznie 243 m3 zimnej wody o temp. 4,0°C dziennie.

W trosce o przestrzeganie limitu temperatury i zagwarantowanie
najwyższych standardów produkcji mieszanki betonowej, MCT sto-
suje oprogramowanie sterujące systemem chłodzącym oraz ogólne
oprogramowanie Compumat. Oprogramowanie Compumat jest 
w całości opracowane i przebadane wewnętrznie przez MCT, 
a dzięki wysokiemu stopniowi dopasowania do potrzeb klientów
umożliwia monitorowanie wszystkich aspektów i etapów całego
procesu produkcji mieszanki betonowej oraz systemu dystrybucji.

Przewidywanie i kształtowanie przyszłości

Podczas negocjacji w sprawie nowych zakładów betoniarskich oba
przedsiębiorstwa zgodziły się, że w Arabii Saudyjskiej wciąż istnie-
je popyt, jednak to na rękach producentów prefabrykatów spoczy-
wa odpowiedzialność za budowanie zaufania w taki sposób, aby
klient końcowy mógł na nich polegać. „Przeanalizowaliśmy całe
mnóstwo odręcznych szkiców i rysunków CAD zanim wyłoniła się
przed nami wizja, którą uznaliśmy za rozwiązanie doskonałe z pun-
ktu widzenia wydajności i elastyczności” zauważył Renzo Arletti,
prezes zarządu RDB-El Seif.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat El Seif rozwinęło się bardzo
mocno pod względem finansowym, jak i w zakresie produkcji beto-
nu. Arletti dodał: „Zawsze, gdy inwestowaliśmy w istniejące lub

Wózek szynowy firmy Marcantonini: 
może przejeżdżać do 240 metrów na minutę.



nowe obiekty obserwowaliśmy rynek w po
szukiwaniu odpowiedniego partnera dla in-
westycji. Wybór przedsiębiorstwa Marcan-
tonini Concrete Technology potwierdził dłu-
gotrwałe partnerstwo w ciągu ostatniej de-
kady, niejednokrotnie obejmujące pojedyn-
cze urządzenia, a czasem całe linie pro-
dukcyjne”.

Plan nowego zakładu sporządzono 
w oparciu o prawdziwie partnerską relację
z klientem. Marcantonini ufa, że tylko dzię-
ki temu można zapewnić pełny zakres tech-
nologii prefabrykacji. Gabriele Falchetti,
kierownik regionalny MCT na Bliski
Wschód mówi: „Jesteśmy w stanie dostar-
czyć i sporządzić ogólny projekt obejmują-
cy wysokiej jakości maszyny i sprzęt na po-
trzeby nowego projektu realizowanego
przez RDB-El Seif wraz z przebadaniem 
i wyprodukowaniem wszystkich jego ele-
mentów zgodnie ze szczegółowymi potrze-
bami i wytycznymi klienta”. Falchetti pod-
kreśla: „Naszym celem jest zaproponowa-
nie skrojonych na miarę potrzeb klienta roz-
wiązań i dostarczenie sprzętu, z posiada-
nia którego nasi klienci byliby dumni. Dzięki
naszemu doświadczeniu oraz wiedzy tech-
nicznej zdobytej na przestrzeni 50 lat mo-
żemy zaoferować produkty, które umożli-
wią naszym klientom rozwój przedsiębior-
stwa na najwyższym poziomie: wydajna
produkcja, lepsza jakość budownictwa 
i szybszy zwrot z inwestycji.

Lamberto Marcantonini, prezes MCT, do-
daje: „Dzięki naszemu wieloletniemu do-
świadczeniu jako dostawcy rozwiązań 

i sprzętu na rynek prefabrykacji betonu, po-
trafimy realizować takie skomplikowane
projekty. Chciałbym szczerze podziękować
panu Arlettiemu za zaufanie, jakim obda-
rzył on nasze przedsiębiorstwo i cały ze-
spół MCT, który ciężko pracował, by osiąg-
nąć wspaniały rezultat i dotrzymać wszyst-
kich terminów uzgodnionych z klientem”. 
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•  Wymienialne koncowki 
slimakow  
zredukowany czas 
nieprodukcyjny, mniejsze 
koszty utrzymania

•  Ksztaltowanie Dynacore   
transmituje wibracje bardziej 
bezposrednio

•  Bardziej efektywne 
profile plyt   
mniejsze zuzycie materialow, 
ulepszona jakosc

•  Maszyna uniwersalna  
10 minutowa zmiana produktu, 
ktory moze byc podlaczony do 
glownej czesci maszyny

CHCIELIBYSMY PRZEDSTAWIC 
PANSTWU MASZYNE

SPIROLL 
VORTEX 
EXTRUDER

ODWIEDZ NAS HALA C1,STANOWISKO 203

MCT Italy Srl 
Via Perugia 105  
06084 Bettona, Włochy
T +39 075 988551 
mail@marcantonini.com 
www.marcantonini.com 

Philip A. Tabone International
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Khalid Bin Al-Waleed St.
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