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Firma Interconstech Co., Ltd wyznacza nowe standardy 
w zakresie technologii budownictwa poprzez nieustanny
rozwój i badania. Od początku swojego istnienia firma 
Interconstech Co., Ltd. (ICT) konsekwentnie parła naprzód
stawiając na jakość. Niezliczone inwestycje w badania 
i rozwój najnowocześniejszych technologii budownictwa
sprawiły, że firma zyskała opinię przedsiębiorcy budowla-
nego, który realizuje projekty przynosząc maksymalną 
satysfakcję klientom.

Umocnienie pozycji na rynku prefabrykowanych
dźwigarów betonowych

Technologia dźwigarów IPC, opracowana jako pierwsza w fir-
mie, zyskała znakomitą reputację w branży budowy mostów 
w Korei, gdyż znacznie ułatwia realizację projektów, a także
pozwala zredukować koszty i poprawić bezpieczeństwo na
budowie. Wykazując takie zalety technologia dźwigarów IPC
stała się najbardziej rozpowszechnioną metodą budowy mos-
tów w Korei Południowej.

W miarę adaptacji do zmieniającego się środowiska bizneso-
wego na etapie planowania i realizacji projektów wiele rzeczy
zmieniało się na rynku – obecnie dominuje rosnące zapotrze-
bowanie na obudowy tuneli i pale betonowe.
„Zmiany na świecie nie przeszły bez echa w firmie ICT“, za-
uważa Kim Jong-Hyun, dyrektor wykonawczy firmy ICT. 
Po czym dodaje: „Zaktualizowaliśmy nasze plany biznesowe
w zakresie nowej linii technologicznej do produkcji prefabry-
katów i dostosowaliśmy je do nowej sytuacji na rynku.“
Dynamiczny rozwój konkurencji i recesja na rynku budowla-
nym w ostatnich latach stały się dla firmy ICT motywacją do
umocnienia swojej pozycji poprzez budowę zakładu w Goe-
san. Budowę zakładu prefabrykacji ukończono w kwietniu
tego roku, 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Włoska firma MCT realizuje marzenia firmy ICT

„Mocno wierzymy w zalety technologii prefabrykacji, takie jak
wysoka jakość, niższe koszty utrzymania i trwałość konstruk-
cji“, wyjaśnia Kim Jong-Hyun. 

Reprezentowana przez pana Oh z firmy Hanin włoska spółka
MCT, której niezawodność potwierdziła się podczas wielolet-
niej kooperacji, ściśle współpracowała z firmą ICT przez cały
okres realizacji projektu, służąc radą i wsparciem we wszystkich
aspektach związanych z budową całkowicie nowego zakładu 
i wkroczeniem na nowy obszar rynku.

Wydajne i uniwersalne systemy dystrybucji
mieszanki betonowej i betonowania

MCT Italy Srl, 06084 Bettona, Włochy

Zasobnik mieszanki betonowej poruszający się 
po estakadzie, wyposażony w silniki sterowane przetwornicą
częstotliwości, prędkość 5 m/s.

Od lewej do prawej: Dyrektor produkcji Shin Hak-Jong,
Dyrektor Lee Young-Gil, Oh Eui-Rock (MCT Italy – Korea
Południowa), Dyrektor generalny Kim Jong-Hyun, Falchetti
Gabriele (Dyrektor sprzedaży), Dyrektor zakładu Jeon
Seung-Wan, Dyrektor produkcji Jo Dae-Ki.
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„Decydując się na dostawcę nowego wyposażenia do pro-
dukcji prefabrykatów betonowych należy wybrać silną do-
świadczoną firmę z wyspecjalizowaną strukturą umożliwiającą
stałą współpracę. Po tym jak negocjacje z firmą MCT nabrały
tempa, a nasi inżynierowie ds. technicznych i konsultacji po-
magali nam w porównywaniu różnych dostawców, bardzo
szybko przygotowaliśmy umowę“, dodaje Kim Jong-Hyun.

„Firma MCT dostarczyła nam szczegółowych informacji na
temat środowiska biznesowego. Pomagała naszemu zespoło-
wi i konsultantom nawiązując kontakty z ekspertami i zespoła-
mi ds. rozwoju na całym świecie, dzięki czemu mogliśmy pew-
nie postawić pierwsze kroki w branży budowlanej i pomyślnie
wprowadzić na rynek Korei Południowej rozwiązania prefab-
rykowane“, mówi Kim Jong-Hyun.

Urządzenia zapewniające maksymalną
uniwersalność i szybkość betonowania

Falchetti Gabriele, dyrektor ds. sprzedaży na rynek Korei Połu-
dniowej z firmy MCT stwierdza: „Aby znaleźć najlepsze roz-
wiązanie z zakresu technologii prefabrykacji, automatyzacji
produkcji i usług, należy przede wszystkim śledzić warunki
biznesowe na rynku i zapoznać się z potrzebami klientów. Na-
szym celem jest umożliwić firmie ICT utrzymanie wysokiej wy-
dajności przy optymalnym tempie produkcji.“

Kim Jong-Hyun zauważa: „ICT ma produkować beton o ma-
ksymalnej wytrzymałości na ściskanie sięgającej 1100 MPa.
Jesteśmy zdania, że poruszające się po estakadzie zasobniki
mieszanki betonowej oraz rozściełacze firmy MCT to najlep-
sze rozwiązanie do transportu mieszanki betonowej, zapew-
niające prędkość transportu do 5 m/s i umożliwiające produk-
cję wszystkich rodzajów elementów betonowych.“
Po czym dodaje: „Firma MCT jest dostawcą kompleksowych roz-
wiązań dla branży budowlanej i potrafi spełnić wszystkie wyma-
gania w zakresie technologii prefabrykacji betonu dostarczając
systemy z opcją późniejszej rozbudowy. Dzięki licznym spotka-
niom i modyfikacjom opracowaliśmy optymalny system produk-
cji, który pozwala wytwarzać elementy betonowe przy zatrudnie-
niu minimalnej liczby personelu. Ponadto wózki akumulatorowe
firmy MCT zostały zaprojektowane w taki sposób, by mogły szyb-
ko i bezpiecznie przewozić gotowe elementy na zewnątrz hali, co
również przyczynia się do maksymalizacji wydajności pracy.“ E

Zakład prefabrykacji betonu z widocznym zasobnikiem 
z funkcją rozściełacza mieszanki betonowej.
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Bezterminowa współpraca

Falchetti Gabriele, dyrektor ds. sprzedaży na rynek Korei Połu-
dniowej twierdzi, że zakład prefabrykacji betonu, który firma
MCT wyposażyła w Goesan jest pierwszym tego typu obiek-
tem w Korei Południowej. W ciągu ostatnich lat w Korei Połu-
dniowej zaszły zmiany, które wywarły korzystny wpływ na roz-
wój budownictwa, w szczególności dlatego, że nowi przy-
wódcy starają się rozwiązać problemy kraju. „W tej części
świata rośnie popyt na specjalne wyroby budowlane, produ-
kowane z wykorzystaniem najnowszych, specjalnych miesza-
nek betonowych. Technologia prefabrykacji to doskonałe roz-
wiązanie tego problemu. W MCT pomagamy klientom dosto-
sować się do zmieniającego się rynku i nowych możliwości
biznesowych pojawiających się podczas realizacji projektu.
Inwestycja zrealizowana przez firmę ICT jest doskonałym
przykładem tego podejścia“, wyjaśnia Falchetti.

Zakład prefabrykacji betonu to inwestycja długoterminowa,
więc trzeba pozostawić sobie miejsce na zmiany, szczególnie
biorąc pod uwagę niepewną przyszłość. „Chcemy zaofero-
wać klientom całe nasze 50-letnie doświadczenie i umiejętno-
ści, kontakty ze specjalistami oraz najbardziej elastyczne usłu-
gi w branży“, dodaje pan Oh z lokalnego zespołu MCT. Są to
między innymi usługi, które pozwalają klientowi odświeżyć 
i utrzymać umiejętności oraz wiedzę przez cały okres użytko-
wania linii technologicznej.

Kim Jong-Hyun podsumowuje: „Jesteśmy dumni z naszych
dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie podążając za na-
szym przywiązaniem do jakości, dzięki firmie MCT, która
uczestniczyła w realizacji tego nowego projektu, mamy pew-
ność, że przyszłość naszej firmy i naszych klientów będzie

jeszcze bardziej ekscytująca, pełna sukcesów i inspiracji niż
miało to miejsce w przeszłości.“
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Wózki akumulatorowe o udźwigu 80 t.

WIęCej INFOrMaCjI

Indywidualnie dopasowany zasobnik z funkcją rozściełacza
mieszanki betonowej z funkcją obrotu o 180° i regulacją
wysokości.


