
Firma Hoger Sp. z o.o. od kilkunastu lat aktywnie działa na
polskim rynku budowlanym jako dostawca materiałów bu-
dowlanych i prefabrykowanych elementów betonowych. 
Z powodu rosnącego popytu na tanie domy jednorodzin-
ne, firma zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę stawiając
na proste, ekologiczne domy o atrakcyjnym wyglądzie. 
Wykorzystując najnowocześniejsze technologie prefabry-
kacji i izolacji, firma jest w stanie zaoferować domy o po-
wierzchni użytkowej 99 m2 w bardzo konkurencyjnej cenie
65 000 EUR (bez działki).

Każdy dom składa się z salonu, kuchni, łazienki, przedsionka,
pomieszczenia technicznego i trzech pokoi. Opcjonalnie dom
może mieć taras. Elementy konstrukcyjne takie jak ławy funda-
mentowe, ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz dach są wyko-
nane z betonu lekkiego, produkowanego w nowym zakładzie
prefabrykacji. Do izolacji wykorzystywany jest styropian i płyty
z betonu lekkiego na bazie spienionego szkła. Płyty są produ-
kowane w firmowym zakładzie na zautomatyzowanej linii tech-
nologicznej.

Dzięki temu realizacja ładnego, dobrze izolowanego domu
jednorodzinnego trwa maksymalnie 3 miesiące od momentu
złożenia zamówienia. Montaż domu trwa tylko jeden dzień,
stąd motto firmy Hoger: „Codziennie nowy dom“.

Aby osiągnąć taki efekt, firma Hoger wykorzystuje najnowo-
cześniejsze i najbardziej wydajne technologie prefabrykacji
betonu. Muszą one być nie tylko efektywne, ale również łatwe
w zastosowaniu, ponieważ tylko tak można zagwarantować
krótki czas realizacji inwestycji. Wieloletnie, bogate doświad-
czenie firmy Construx w zakresie form, szalunków i automaty-
zacji, było dla firmy Hoger głównym czynnikiem przesądzają-
cym o wyborze tej firmy jako partnera projektu.

W ramach pierwszego etapu zdecydowano się na zakup od-
powiedniego systemu form do produkcji płyt ściennych. Za-
mówienie objęło 4 stoły uchylne do produkcji wewnętrznych 
i zewnętrznych płyt ściennych oraz 10-komorową formę bate-
ryjną do produkcji płyt warstwowych z wykończeniem archi-
tektonicznym.

4 stoły uchylne Construx (8 m x 4 m)

Z powodu stosowania bardzo grubych płyt na bazie spienio-
nego szkła, firma Hoger zdecydowała się na niezwykle wytrzy-
małe stoły uchylne firmy Construx. Mają one odporną stalową
ramę ze stalowym poszyciem o grubości 8 mm wykonanym 
z jednego arkusza blachy, co sprawia, że jest ona pozbawiona
spoin. Długie i szerokie płyty poszycia są toczone specjalnie na
potrzeby konstrukcji powierzchni szalunkowej. Ich idealnie gład-
ką powierzchnię firma Construx zapewnia poprzez proces pia-
skowania i polerowania za pomocą automatycznej szlifierki.

Aby rozformować płyty ścienne nie uszkadzając przy tym ich
krawędzi, przed zdjęciem ze stołu elementy są podnoszone
do pionu. Dzięki temu można je również składować w tej po-
zycji. Najlepszą metodą podnoszenia płyt ściennych są hyd-
rauliczne stoły uchylne. Stoły składają się ze sztywnej, górnej
konstrukcji zamontowanej przegubowo na uchylnej ramie.
Dzięki idealnie zsynchronizowanym siłownikom hydraulicznym
można odchylić blat stołu pod kątem 80°. Zastosowanie tech-
nologii siłowników wieloskokowych umożliwiło wyeliminowa-
nie wnęk w posadzce hali.

Stoły uchylne są wyposażone w wibratory o wysokiej częstot-
liwości z centralną przetwornicą częstotliwości. Ponadto mają
izolację i zamontowany od spodu system przyśpieszonego
dojrzewania w postaci wężownic.

Produkowane przez firmę Hoger zewnętrzne płyty ścienne za-
wsze mają tę samą grubość, więc zdecydowano się na stałe,

PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE

ZBI – Zakłady Betonowe International – 3 | 2017 www.cpi-worldwide.com164

Stoły uchylne i forma bateryjna 
do płyt ściennych dla tanich domów
jednorodzinnych

Construx b.v.b.a., 8531 Hulste, Belgia

Stoły uchylne firmy Construx (8 m x 4 m) do produkcji
skrajnych płyt ściennych.
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nieregulowane profile szalunkowe na dolnej i bocznej krawę-
dzi stołu. Elementy otworowe dla okien i drzwi są mocowane
do poszycia za pomocą magnesów skrzynkowych Construx 
o przyczepności 2000 kg.

10-komorowa forma bateryjna Construx 
do produkcji płyt ściennych 

Produkcja ścian wewnętrznych z obustronnym wykończeniem
architektonicznym wymagała formy bateryjnej, umożliwiającej
betonowanie w pozycji pionowej. Powierzchnia płyt ściennych
miała być niezwykle gładka i pozbawiona widocznych połą-
czeń blach poszycia formy. Powyższe wymagania spełniają
standardowe formy bateryjne firmy Construx przeznaczone 
do produkcji płyt ściennych.

Formy te są wygodne w użyciu, gdyż pomiędzy zawieszonymi
formami jest dużo wolnego miejsca do pracy. Kasety formy ba-
teryjnej są oparte za pośrednictwem rolek na konstrukcji
wsporczej umożliwiającej ich przesuw. 

Każda kaseta ma dwustronne poszycie o grubości 10 mm, wy-
konane z jednego kawałka blachy pozbawionej spoin. Ich

idealnie gładką powierzchnię zapewnia proces piaskowania 
i polerowania za pomocą automatycznej szlifierki. Stopień wy-
polerowania, a więc  jakość powierzchni, zależy od wymagań
klienta. Formy bateryjne firmy Construx są doskonale przysto-
sowane do produkcji prefabrykowanych płyt ściennych z obu-
stronnie gładką powierzchnią.

Ponadto skrajne płyty szalunkowe są wzmocnione w celu ogra-
niczenia liczby ściągów. Płytę skrajną oraz wszystkie płyty we-
wnętrzne przesuwa się manualnie za pomocą napędu łańcu-
chowego. Każda komora formy jest wyposażona w ogranicz-
niki wysokości i demontowalne boczne profile szalunkowe,
które można przykręcić w kilku zdefiniowanych miejscach.

Prawidłowe użycie magnesów umożliwia łatwe mocowanie
bocznych profili szalunkowych dla otworów okiennych i drzwio -
wych. Płyty wewnętrzne formy i obydwie płyty skrajne posia-
dają stalowe platformy robocze z poręczami ochronnymi i dra-
binami wejściowymi. M
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10-komorowa forma bateryjna firmy Construx do produkcji obustronnie gładkich warstwowych płyt ściennych.
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