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TECHNOLOGIA BETONU

Acico Industries Co.

Acico Industries Co. to jedna z najważniejszych grup przedsię-
biorstw w Kuwejcie. Została założona w 1990 r. i składa się z pię-
ciu przedsiębiorstw, w tym Acico Construction, obejmujących swoim
zakresem działalności różne gałęzie przemysłu i generujących łącz-
ne obroty wynoszące ponad 100 mln KWD (300 mln EUR) rocznie.
Acico Construction jest przedsiębiorstwem, które odnosi wybitne suk-
cesy realizując projekty w całym regionie Bliskiego Wschodu.

W ramach kolejnego wyzwania firma Acico współpracowała z naj-
lepszymi architektami, którzy zaprojektowali nową dzielnicę miasta
z budynkami mieszkalnymi, publicznymi, handlowymi i niezbędną
infrastrukturą.

Z myślą o szybkiej dostawie, sprawnym odbiorze i błyskawicznej
realizacji projektu, Acico zastosowała system konstrukcyjny gwa-
rantujący szybki przebieg etapu budowy przy wysokiej jakości wy-
konawstwa. Jedyną rozsądną opcją w tym przypadku była techno-
logia prefabrykacji.

Dynamiczny rozwój Kuwejtu

Wysokie budynki mieszkalne i towarzysząca im infrastruktura pub-
liczna będą stanowiły podstawę dynamicznego rozwoju Kuwejtu 
w najbliższych dekadach. Firma Acico Industries Co. przyczynia się

do tego osiągając prawdopodobnie najwyższy poziom przemysło-
wej prefabrykacji w tym kraju.

Pomyślna realizacja projektu przy tak wysoko podniesionej po-
przeczce w zakresie jakości i szybkości jest zadaniem przynoszą-
cym niewątpliwy prestiż. Dlatego Acico Industries Co. skontaktowa-
ła się z firmą Marcantonini Concrete Technology, włoskim konsul-
tantem w zakresie technologii prefabrykacji betonu i międzynaro-
dowym producentem o renomowanej opinii. Po szczegółowej ana-
lizie oferowanych urządzeń oraz ich wydajności i niezawodności, 
a także serwisu posprzedażnego i doświadczenia w regionie Bli-
skiego Wschodu, firma Acico Construction zdecydowała się posta-
wić w tym projekcie na technologię prefabrykacji firmy Marcantoni-
ni Concrete Technology.

Węzeł betoniarski z systemem dwóch mieszarek

W ramach tego projektu firma Marcantonini Concrete Technology
wyposażyła węzeł betoniarski w system dwóch mieszarek o jedno-
stkowej wydajności zarobu po 2 m3 oraz w automatyczny system
dystrybucji mieszanki betonowej na potrzeby produkcji prefabryko-
wanych elementów betonowych.

W zakładzie produkowane są wszystkie niezbędne elementy kon-
strukcyjne budynków, takie jak płyty kanałowe, zewnętrzne i wew -
nętrzne płyty ścienne, elementy warstwowe i schody.

Węzeł betoniarski firmy MCT. Stanowiska załadunku zasobników betonu o dużej prędkości
poruszających się po estakadzie.

MCT Italy Srl, 06084 Bettona, Włochy

Nowy węzeł betoniarski 
dla rynku prefabrykatów betonowych w Kuwejcie
Piętro za piętrem pięły się do góry nowe budynki mieszkalne wzdłuż alei i ulic nowej dzielny mieszkalnej Kuwejtu. Szybki i wydajny postęp
robót budowlanych był możliwy między innymi dzięki wysokiej jakości prefabrykowanym elementom betonowym wytwarzanym w jednym 
z największych zakładów prefabrykacji betonu, jakie powstały w pobliżu tego miasta.
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Zasobnik betonu poruszający się po estakadzie z prędkością 
240 m/min.

W okresie szczytowego zapotrzebowania wydajność dwóch mie-
szarek wynosi 100 m3 mieszanki betonowej na godzinę. Mieszarki
są wyposażone w automatyczny system dozowania pigmentów,
który pozwala na produkcję elementów z barwioną warstwą lico-
wą. Szybką, niezawodną i natychmiastową dostawę mieszanki be-
tonowej do urządzeń produkcyjnych zapewnia najnowsza wersja
zasobników do betonu firmy Marcantonini Concrete Technology po-
ruszających się po estakadzie z prędkością nawet do 240 m/min.

Oprogramowanie sterujące

Dostawa urządzeń dla firmy Acico Construction była odpowiednią
okazją do przetestowania nowego oprogramowania Compumat®

opracowanego przez firmę Marcantonini Concrete Technology.
Nowy system sterowania firmy MCT do zarządzania procesem pro-
dukcji mieszanki betonowej i betonowania jest stale rozwijany pod
kątem najnowszych wymogów zapewnienia jakości, które stają się
coraz popularniejsze i są coraz surowiej egzekwowane przez in-
stytucje rządowe na poziomie międzynarodowym.

Nowy system sterowania, wraz z innymi technologiami opracowa-
nymi przez MCT, zapewnia klientom wydajną produkcję prefabry-
katów betonowych przy minimalnej ilości błędów i odpadów, przy-
czyniając się tym samym do znacznej redukcji kosztów.

Oprogramowanie wzbogacono o szereg nowych funkcji, których
celem jest zmniejszenie liczby czynności wykonywanych manualnie
i zapewnienie jak najlepszych rezultatów. Firma MCT zapewnia 
w ramach oprogramowania aktywne wsparcie techniczne, które za-
pobiega błędom i pozwala zdalnie monitorować status produkcji 
z siedziby w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oprogramowanie
umożliwia łatwy eksport dużej ilości danych i ich transfer do dowol-
nego systemu ERP, BI czy systemu analizy danych.

Lider na Bliskim Wschodzie

Marcantonini Concrete Technology posiada solidną pozycję na
rynku i jest głównym dostawcą zindywidualizowanych węzłów be-
toniarskich i systemów dystrybucji mieszanki betonowej w regionie
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Bliskiego Wschodu. „Uważam, że nasze indywidualnie dopasowa-
ne węzły betoniarskie zajmują na rynku wiodącą pozycję w zakre-
sie wydajności produkcji i minimalizacji nakładów robocizny“,
stwierdza Gabriele Falchetti, dyrektor ds. sprzedaży w regionie Bli-
skiego Wschodu.

„Ogólnie rzecz biorąc widzimy, że ilość opcji na rynku Bliskiego
Wschodu zmniejsza się z powodu spadku cen ropy naftowej. Nie-
mniej jednak dzięki rozrastającej się sieci sprzedaży udaje nam się
utrzymać stały poziom zysków na tym rynku. Z naszego bilansu wy-
nika, że w 2017 r. dostarczymy wyposażenie do Egiptu, ZEA i Ara-
bii Saudyjskiej.“

Głównym aspektem w podejściu firmy Marcantonini do klientów jest
nacisk na zwiększenie wpływu i wartość dodaną automatyzacji
oraz sterowania komputerowego. Jak podkreśla Falchetti:

„Naszym najważniejszym celem jest stały rozwój produktów. Moc -
no w niego wierzymy. Rola oprogramowania i automatyzacji stale
rośnie, a w tym roku zebraliśmy owoce naszego nowego projektu 
w dziedzinie badań u rozwoju, mianowicie dzięki nowemu syste-
mowi Compumat® udało nam się zoptymalizować proces produkcji
mieszanki betonowej i umożliwić intuicyjną analizę danych produk-
cyjnych. Zdalny dostęp pozwala na niezwykle prostą aktualizację
oprogramowania, regularne kontrole, a nawet zarządzanie całym
procesem produkcji.“

Andrea Marcantonini, dyrektor wykonawczy przedsiębiorstwa i głó -
wny promotor oprogramowania Compumat®, dodaje: „Rozwijając
nasze produkty i stale doskonaląc to, co robimy i jak to robimy, kon-
centrujemy nasze wysiłki na łatwości obsługi naszego oprogramo-
wania niezależnie od tego, z jakiej części świata pochodzą nasi
klienci. W naszej kulturze biznesowej, a także bezpośrednio dla nas
liczy się pełna zaufania współpraca z klientem. Dążymy do tego, 
by naszą technologią móc zaoferować klientom najlepsze doś wiad-
czenie w dziedzinie produkcji i prefabrykacji betonu. Aby zrealizo-
wać ten cel, stale musimy stawiać na rozwój i innowacje.“

M

ACICO INDUSTRIES CO Sharq, Al-Hamra Business 
Tower, 34th floor 
P.O. Box 24079
SAFAT 13101, Kuwejt
T +965 1888811 
F +965 22422103
info@acico.com.kw  

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

Philip A. Tabone International
Europe: 
T +356 21346632
F +356 21319180
Dubaj: 
T +971 4 3197455
F +971 4 3303365 
dubai.office@patabone.com
www.concretemiddleeast.com

Nowe oprogramowanie firmy MCT. Dyrektor generalny MCT Middle East i kierownik
projektu ACICO.

WIĘCEJ INFORMACJI


