
A empresa cazaque Uy Kurylys produz, em Aktobe, desde
o meio do ano de 2016, em uma instalação de circulação
universal Weckenmann, lajes, elementos sanduíche, pare-
des interiores, elementos de poços de elevador e escadas
de concreto, e quer assim contribuir para a solução da
grande demanda por espaço residencial nessa república
centro-asiática.

O Cazaquistão, com uma área de aprox. 2,7 milhões de qui-
lômetros quadrados, é sete vezes maior que a Alemanha.
Com 17,7 milhões de habitantes, o país tem uma densidade
populacional relativamente baixa, de 7 habitantes por quilô-
metro quadrado. A título de comparação: Na Alemanha,
moram 231 pessoas por quilômetro quadrado. A república
presidencial centro-asiática se situa entre a Rússia, a norte, a
Mongólia e a China, a leste, e o Uzbequistão e o Quirguistão,
a sul. Para a Alemanha, o Cazaquistão é um dos principais par-
ceiros comerciais na Ásia Central. O país, governado pelo
presidente Nursultan Nasarbajew, pertence ao chamado
grupo de estados de transformação bem-sucedidos. O Caza-
quistão possui grandes reservas de petróleo, mas gostaria de
diversificar e modernizar significativamente a economia no
decorrer da estratégia "Cazaquistão 2050", anunciada pelo
presidente. O objetivo é a entrada no círculo dos 30 países
mais desenvolvidos do mundo. 
Apesar de sua densidade populacional muito baixa em com-
paração com a Alemanha, o Cazaquistão, como muitas eco-
nomias emergentes, enfrenta a tarefa de cumprir, o mais ra-
pidamente possível, as enormes necessidades de espaço ha-
bitacional com boas habitações, mas que sejam também
acessíveis para sua população. “Sobretudo as cidades estão
a crescer muito rapidamente no Cazaquistão”, refere o ge-
rente Hermann Weckenmann, “sem a tecnologia de elemen-
tos de concreto pré-moldado, não será possível ter espaços
habitacionais econômicos a curto prazo.” 

A Weckenmann constrói a segunda 
instalação no Cazaquistão

O construtor suábio de máquinas e instalações Weckenmann,
já tinha, no início de 2016, colocado em funcionamento uma
das maiores fábricas de elementos de concreto pré-moldado
do Cazaquistão, para a empresa GLB, em Astana. Com a 
fábrica de elementos de concreto pré-moldado em Aktobe
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Fábrica de elementos de concreto 
pré-moldado no Cazaquistão produz, 
há 12 meses, elementos de concreto 
pré-moldado de alta qualidade

Weckenmann Anlagentechnik GmbH+Co.KG, 72358 Dormettingen, Alemanha

A nova instalação de circulação para elementos de concreto
pré-moldado, que a Weckenmann construi no Cazaquistão,
é generosamente dimensionada. 

Satisfeitos com a qualidade: Equipe de gestão e 
operadores de máquina da Uy Kurylys, no Cazaquistão. 
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(anteriormente Aktjubinsk), a quinta maior cidade do Caza-
quistão, foi inaugurada cerimoniosamente, a 30 de agosto de
2016, a segunda grande instalação da Weckenmann, pelo go-
vernador Berdylbek Spaparbaev. A fabricante de elementos
de concreto pré-moldado Uy Kurylys produz aí, desde o meio
do ano de 2016, lajes, elementos sanduíche, paredes interio-
res, elementos de poços de elevador e escadas.

103 novos postos de trabalho na fábrica de 
elementos de concreto pré-moldado

Esta grande instalação de circulação foi concebida pela Wec-
kenmann, em estreita cooperação com os parceiros caza-
ques, foi construída em Dormettingen, na Suábia, e montada
e colocada em funcionamento no local, em Aktobe, em so-
mente 26 semanas, pelos especialistas Weckenmann. A ins-
talação inclui 44 paletes, com as quais são produzidos ele-
mentos de concreto pré-moldado de alta qualidade, com
uma espessura de 80 a 400 mm. A Uy Kurylys conseguiu, com

a nova fábrica, criar 103 postos de trabalho para colaborado-
res motivados, que se orgulham de poder contribuir, com o
seu trabalho, para aliviar os problemas de espaço habitacio-
nal em sua região. Com a nova fábrica, podem ser construí-
dos, em 12 meses, 50.000 metros quadrados de espaço ha-
bitacional com os elementos de concreto pré-moldado, isso
corresponde a dez prédios residenciais de nove andares. A
empresa Uy Kurylys assume que o tempo de montagem de
um projeto de construção residencial com elementos de con-
creto pré-moldado da nova instalação Weckenmann pode ser
reduzido de doze para seis meses. 
“O papel da nova fábrica para região do Cazaquistão pode
ser visto no fato de que o governador Saparbaev realizou a
sua abertura a 30 de agosto, o “Dia da Constituição” do Ca-
zaquistão”, indica Hermann Weckenmann, “neste importante
feriado estatal no Cazaquistão, somente podem ser inaugu-
rados os objetos que têm significado para todo o país.”
4.100 quilómetros separam Dormettingen de Aktobe: não é
uma curta distância para 460 toneladas de peças de aço
dessa instalação. No entanto, os participantes do projeto da
Uy Kurylys e da Weckenmann enfatizam a estreita e muito
construtiva cooperação. E estão entusiasmados com o fato
de, no futuro, não somente habitações, mas também jardins
de infância, escolas, hospitais e outros objetos sociais serem
construídos com os elementos de concreto pré-moldado da
nova instalação de circulação. �
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MAIS INFORMAÇÕES

Totalmente prontas para montagem no canteiro de obras:
Paredes laterais de elementos de concreto pré-moldado
com as janelas já montadas. 
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