
A Sansiri Public Co., Ltd, na Tailândia, deu um passo para 
maior automatização do sistema de circulação, integrando 
uma máquina de soldagem do sistema BlueMesh M da 
progress Maschinen & Automation AG, um fornecedor 
completo líder em indústria de pré-moldados e uma das 
sete empresas do Grupo Progress. 
 
A nova instalação permite reduções significativas - até 25 % - 
em custos com pessoal e com desperdício. Há alguns anos, 
a Sansiri comprou à Ebawe, uma empresa que também per-
tence ao Grupo Progress, um sistema carrossel altamente au-
tomatizado para o fabrico de elementos de concreto pré-mol-
dado. Até então, havia ainda estações de trabalho manuais 
na produção de armaduras para aberturas nas telas. Com o 
novo sistema BlueMesh, as telas são agora fabricadas auto-
maticamente com as respectivas aberturas. Essa mudança 
para mais automatização na produção economiza mão de 
obra. No processo manual estavam envolvidos 20 trabalha-
dores e a Sansiri trabalha com dois turnos por dia. O novo sis-
tema automatizado BlueMesh funciona com somente duas 
pessoas por turno. Além disso, a nova máquina reduz o des-

perdício de tela em cerca de 25 %. Quando a máquina fun-
ciona com toda a capacidade, tal implica uma economia de 
quase 200.000 m² de tela por ano. 
 
Sansiri, com mais de 33 anos de experiência e centenas de 
projetos em toda a Tailândia, hotéis e um projeto de constru-
ção residencial em Kensington, Londres, é um dos desenvol-
vedores de projeto líderes em casas de luxo, moradias cita-
dinas e complexos residenciais na Tailândia. Com a constru-
ção de habitações meticulosamente planejadas e cuidadosa-
mente executadas, a empresa pretende melhorar a qualidade 
de vida das pessoas na Tailândia. A Sansiri é um desenvolve-
dor de projetos totalmente integrado na Tailândia e oferece 
uma ampla gama de serviços que vão além dos serviços con-
vencionais dos desenvolvedores. 
 
Uma grande parte dos projetos de construção residencial da 
Sansiri é realizada com elementos de concreto pré-moldado, 
pois com essa tecnologia podem ser fabricados elementos 
pré-moldados de alta qualidade que podem ser fácil e eficaz-
mente instalados no canteiro de obras. Com o novo sistema 
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Sistema de solda de tela possibilita econo-
mias significativas – a Sansiri investe em auto-
matização adicional do sistema de circulação 
para elementos de concreto pré-moldado

Progress Maschinen & Automation AG, 39042 Brixen, Itália

A Sansiri integrou um novo sistema BlueMesh-M, uma má-
quina de solda de tela da progress Maschinen & Automa-
tion, no sistema de circulação de elementos de concreto 
pré-moldado.

A máquina de soldagem é uma instalação de produção flexí-
vel para telas de armadura diretamente a partir da bobina, 
realizando assim especificações individuais.
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Sansiri Public Company Limited 
16th Fl. Siripinyo Bldg., 475 Sri Ayutthaya Rd., 
Rajthevi, Bangkok 10400 Tailândia 
T +66(0)2 201 3999 
www.sansiri.com 
 
 
 
  
 
 
Progress Maschinen & Automation AG 
Julius-Durst-Straße 100, 39042 Brixen, Itália 
T + 39 0472 979100 
info@progress-m.com 
www.progress-m.com 
 
 
 
 
  
 
EBAWE Anlagentechnik GmbH                                             
Dübener Landstraße 58 
04838 Eilenburg, Alemanha 
T +49 3423 6650, 
info@ebawe.de 
www.ebawe.de 

MAIS INFORMAÇÕESBlueMesh-M, a automatização da produção de elementos de 
concreto pré-moldado atinge um novo nível, pois uma insta-
lação de produção flexível para a soldagem de telas direta-
mente da bobina cumpre os requisitos individuais. Essas má-
quinas eficientes em termos de custos estão especialmente 
bem adequadas para fábricas que têm elevados requisitos 
de qualidade e não produzem em massa. Elas são energeti-
camente eficientes e precisam de pouco espaço. A instalação 
tem capacidade para, conforme as exigências específicas, do-
brar telas completas, fabricar gaiolas, dobrar barras de arma-
dura ou também fabricar curvas especiais para soluções in-
dividuais. �

Stand C3.303

Stand B1.313

As telas de armadura podem ser fabricadas automatica-
mente com aberturas para portas e janelas. Não é necessá-
rio qualquer corte manual. Isso economiza matérias-primas 
e custos com pessoal.

A Sansiri é o único desenvolvedor de projetos totalmente in-
tegrado na Tailândia e oferece uma ampla gama de serviços 
que vão muito além da oferta dos desenvolvedores conven-
cionais. Os elementos de concreto pré-moldado são fre-
quentemente usados em projetos da empresa, pois essa 
tecnologia de construção possibilita elementos pré-molda-
dos de alta qualidade que podem ser fácil e eficazmente 
montados no canteiro de obras.

A Sansiri adquirira já há alguns anos um sistema carrossel da 
Ebawe para produzir elementos de concreto pré-moldado 
para projetos de construção residencial.
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