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O crescente setor de construção e o desejo de ter uma
maior qualidade construção empurram as empresas vietna-
mitas para recorrerem a tecnologias novas, especialmente
de elementos pré-moldados. Uma destas empresas é a
Minh Duc Concrete & Construction Company, que colocou
em operação, há pouco tempo, uma nova fábrica moderna
para a fabricação de diversas lajes alveolares na técnica de
extrusão.

A Minh Duc foi fundada em 2005, em Hai Phong, e está ativa
em várias áreas do setor de construção, construções residen-
ciais e industriais. Ela foi a primeira empresa no Norte de Viet-
nam que fabricou estacas de fundação protendidas no pro-
cesso de centrifugação e sempre se mostrou aberta à impor-
tação de novas tecnologias do estrangeiro.
A qualidade e versatilidade dos produtos fabricados sob o
slogan da empresa “Solid for life” (“Dura uma vida toda”), aju-
daram na obtenção da posição no mercado e tornaram a em-
presa em uma referência de renome nos projetos de constru-
ção na região.
Hoje em dia, a Minh Duc está ativa em muitas áreas do setor
de construção e oferece a seus clientes vários produtos e ser-
viços, como:

• concreto usinado,
• produção de ferro, aço e materiais de construção,

• transporte de mercadorias em estrada e no mar,
• construções residenciais e industriais,
• compra e venda de parques industriais.

Recentemente, a Minh Duc expandiu sua oferta de produtos
para lajes alveolares.

Mercado crescente para 
lajes alveolares no Vietnam

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

Extrusora Evo durante o processo de concretagem A vista detalhada mostra a qualidade e planura da superfície
do produto imediatamente após a concretagem.

Visão geral da nova fábrica de produção para lajes 
alveolares em Hanói.
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+39 0871 540222 | nordimpianti.com

A Nordimpianti é capaz de fornecer uma única máquina ou tudo 
o que é necessário para uma fabrica completa, pronta para 
funcionar, sempre com o suporte da consultoria profissional e o 
serviço especializado de pós-venda do seu pessoal.

Com mais de 40 anos de experiência na indústria de concreto 
protendido, as máquinas da NORDIMPIANTI fabricam elementos 
de concreto em mais de 50 países.

A experiência da NORDIMPIANTI em fabricar máquinas e 
equipamentos de produção  confiáveis, rentáveis e de alta 
qualidade é comprovada internacionalmente.
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Desde sempre, a Minh Duc esteva focada na otimização dos
recursos e processos, uma equipe de especialistas recorre ao
Sistema de segurança de qualidade ISO 9001-2008 para 
garantir a maior qualidade de produto possível.
A Minh Duc deu mais um passo e, em 2010, implementou 
na produção e administração o 5S, um modelo de gerencia-
mento japonês. O modelo 5S é um método para a otimização
da eficiência empresarial e de procedimentos comprovados.
Um sexto “S” pode significar a Segurança, que a empresa ita-
liana Nordimpianti, fornecedora da nova linha de produção
à Minh Duc, integra nos seus projetos como parte integrante
da ADN da máquina.

A nova unidade de produção se encontra em Hanói. Devido
ao local estratégico da fábrica, a empresa pode fornecer à 
região toda as novas lajes alveolares.
A decisão a favor da Nordimpianti foi tomada depois da aná-
lise a outros potenciais fornecedores. A Nordimpianti, que ao
longo dos anos ganhou uma boa fama pelas suas máquinas
de alta qualidade e excelente acompanhamento dos clientes,

é muito bem conhecida no sudeste asiático. Após a visita de
várias fábricas na Ásia, onde se podiam observar de perto o
rendimento impressionante destas máquinas no trabalho, a
Minh Duc somente pode reforçar esta fama. Todos estes 
fatores eliminaram quaisquer dúvidas que indicassem que a
Nordimpianti não poderia ser o fornecedor ideal.
A nova fábrica foi projetada para uma capacidade de produção
de 300.000 metros quadrados de lajes alveolares por ano.

A área de produção principal consiste em seis pistas de 150
m cada, para a fabricação de elementos pré-moldados para
coberturas e divisórias não portantes.

Para a fabricação de lajes alveolares, a Minh Duc se decidiu
em favor da tecnologia de extrusão, com a extrusora Evo da
Nordimpianti, com dois conjuntos de moldes, com os quais
se podem fabricar elementos de uma altura de 150, 200, 250
e 300 mm. O escopo de entrega também inclui uma serra an-
gular universal, uma máquina de limpeza multifunções e o
equipamento para a protensão.

Máquina de limpeza multifunções durante a preparação 
da pista de produção.

Serra angular universal durante o corte do elemento.

Lajes alveolares com 8 e 5 espaços ocos. Não deve ser ocultada a compactação de alta qualidade em todos os pontos 
do elemento.
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Visto que a eficiência de uma empresa é fulcral, a Minh Duc não só investiu na qua-
lidade das máquinas, mas sim também em um software de gerenciamento abran-
gente que pode gerenciar o processo todo, do projeto da laje alveolar até à logís-
tica da produção.

A Minh Duc é um bom exemplo de como a Nordimpianti fornece seus produtos e
presta os seus serviços, satisfazendo as necessidades e expetativas com soluções
orientadas para o cliente. A nova fábrica foi colocada em serviço em fevereiro de
2017, o que não só foi um grande sucesso, mas sim também fortaleceu o respeito
mútuo entre as duas empresas durante o projeto. Após muitos anos de engaja-
mento, esta fábrica cimenta a pretensão da Nordimpianti em ser um dos líderes do
mercado no espaço asiático.

A empresa vietnamita expandiu sua oferta de produtos e pode assim oferecer aos
clientes numeras soluções, prestando sua contribuição para o crescimento do setor
de construção com produtos de alta qualidade.

A Minh Duc já desenvolveu análises prévias para aumentar a capacidade de pro-
dução para 600.000 metros quadrados por ano e para otimizar o abastecimento
territorial da região. �

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A, 66100 Chieti (CH), Itália
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

MINH DUC CONCRETE AND CONSTRUCTION CO., LTD
Thi Tran Minh Duc, Huyen Thuy Nguyen
Hai Phong, Vietnam
T +840 313748253, F +840 313850428
minhductba@gmail.com, www.betongminhduc.com

MAIS INFORMAÇÕES

Levantamento da laje alveolar da pista de produção.

ERP
• Solução tudo em um

• Uso intuitivo

• Visualização 3D

CAD/CAM
• Integração com Revit

• Segmentação e reforço automáticos

• Totalmente bidirecional

BIM
• Banco de dados compartilhado

• Informação em tempo real

• Integração total com BIM

idat.de

Solução de software 
tudo em um para a  
indústria do CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO 

Você está interessado em
• otimizar a produtividade
• aperfeiçoar seu processo de planejamento 
• facilidade de transmissão de dados entre
  Revit e CCAD 

Para mais informações, contate nosso Gestor 
de contas, o senhor Stephan Langhans

IDAT GmbH | T +49 6151 79030 | info@idat.de

Concrete Show South East Asia 2017 
September 13 - 16, 2017 | Booth C1-3
JIE Jakarta International Expo | Indonesia

ICCX Asia 2017 
September 22 - 23, 2017 | Booth 25
Marriott Parkview Hotel Shanghai | China

ICCX Middle East 2017
November 26 - 27, 2017 | Booth 30
Sharjah Expo Centre | United Arab Emirates
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