
A Speedy da Bianchi Casseforme A extrusora System da Nordimpianti em ação 
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Fundada em 1973 em Zaragoza, Espanha,
a Prainsa tem aproveitado firmemente as
últimas tecnologias para oferecer a seus
clientes serviços customizados e/ou com-
pletar soluções enquanto cresce como líder
na indústria da construção muito além das
fronteiras européias. De fato, o Prainsa
Group hoje possui 20 fábricas espalhadas
pela Espanha, França, Chile, Argentina,
Peru e recentemente inaugurou uma em
Damman, Arábia Saudita.  

Expandir no Oriente Médio tornou-se uma
realidade quando a Prainsa uniu-se com
um produtor de cimento baseado em
Damman. A fábrica possui uma área de
produção de 50.000 m², projetada para
lajes alveolares e vigas protendidas, pai-
néis de parece e elementos pesados de
pré-moldado. O sistema de entrega de con-
creto dentro da fábrica é servido com uma
máquina compacta, mas distinta, que per-
mite uma distribuição móvel de concreto.
Conhecida como Speedy e fornecida pela
Bianchi Casseforme S.r.l., essa máquina de
3-4m³ operada por 1 homem facilita tanto
a entrega como a concretagem úmida ou

seca sem atrasar o processo de produção.
Na verdade, a Speedy há muito tempo
provou ser a melhor na solução de proble-
mas com relação a distribuição e equaliza-
ção de carga interna de concreto garantin-
do uma rápida porém gradual descarga
de concreto em fábricas de pré-moldado
até mesmo em áreas com limitação de
espaço. O Eng. Miguel Amadeu Francisco,
Gerente Geral, diz: “É uma máquina muito
simples, mas muito eficiente”. 

A Prainsa na Arábia Saudita oferece know-
how junto com soluções inovadoras dentro
da indústria de pré-moldado, particular-
mente grandes vigas span para galpões
de até 50m de vão, pontes, etc. A história
de sucesso da empresa é inextricavelmen-
te relacionada com a Nordimpianti System
– o parceiro escolhido para a produção
de lajes alveolares variando de 150-200-
250-300-500 mm de altura. O Eng.
Miguel Francisco enfatizou que a tecnolo-
gia extrusora da Nordimpianti System era
a escolha óbvia, seguindo a trajetória da
empresa italiana tanto na fábrica européia
quanto na sul-africana. “O suporte e satis-

fação nas nossas negociações com a
Nordimpianti sempre foi realmente exce-
lente, afirma o Eng. Francisco, “A
Nordimpianti foi proativa na entrega, na
instalação e estágios de produção. Hoje,
também podemos testemunhar um excelen-
te serviço de suporte de engenharia e pós-
vendas da Philip A Tabone International
que está sempre disponível na área para
fornecer esse tipo de suporte”.  

Prainsa Group se estabelece em Damman,

Arábia Saudita 

Prainsa Saudi Arabia Precast Concrete Co., Dammam 31481, Arábia Saudita

A Prainsa Precast Concrete é um grande fabricante de alveolares e elementos de concreto pré-moldado com foco especial em arranha-céus,
prédios comerciais, centros de distribuição, shopping centers e construção de pontes. Hoje, ela é sinônimo de um grande arranjo de servi-
ços de qualidade que abrange planejamento técnico, engenharia civil, fabricação de elementos de concreto pré-moldado junto com seu
transporte, assim como montagem de telhado e acabamentos finais ao prédio. A Prainsa também fabrica dormentes de ferrovia como parte
de sua contribuição à infra-estrutura ferroviária. 

Eng. Miguel Amadeu Francisco



A fábrica com tecnologia de ponta em
Damman produz elementos de pré-molda-
do desde 2008 e começou a fornecer solu-
ções de pré-moldado para famosos proje-
tos como a nova fábrica da General
Electrics, Academic School em Riyad (vão
de 30 m), etc.

O Eng. Miguel Francisco anunciou que
durante este ano o grupo planeja estabe-
lecer uma nova fábrica em Madinnah,
onde esperam construir uma ponte com
vigas protendidas pré-moldadas e anteci-
pou que projetos ainda maiores serão con-
tratados em um futuro próximo. 

Perfeitamente em linha com a visão do
Grupo, a Prainsa em Damman atende às
necessidades dos clientes com um com-
prometimento de entregar conhecimento,
alta tecnologia e suporte para cumprir
datas de entrega e prazos. “O objetivo do
nosso trabalho é cumprir nossas promes-
sas, conquistando a confiança de nossos
clientes e permanentemente provando
nosso desejo de fornecer um serviço
honesto e de qualidade.” 
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Ponte Madinah

MAIS INFORMAÇÕES

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
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