
AIRCRETE     LINHA DE CORTE SUPER LISO

PAINÉIS E BLOCOS

SUPERFÍCIE SUPER LISA

SISTEMA SIMPLES E SEGURO

SEM VIBRADOR, SEM SEPARADOR E NÃO ADERE!

ÚNICA 
TECNOLOGIA
HORIZONTAL!



Sistema de corte universal da AIRCRETE 
Engenharia e Qualidade Européia;

Capacidade de produção diária de 320 m3 até 1500 m3;

Capacidade de produção diária de 320 m3 até 1500 m3;

Possibilidade de aumento na capacidade de produção e da 

capacidade de diversificação de produtos;

Flexibilidade no mix de matérias-primas para a composição do 
produto final – areia e cinzas.
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•	
•	
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Tecnologia exclusiva - Fios duplos ocilantes
 
O fio cortador é seguido pelo segundo fio que suaviza a 
superfície - para uma superfície super lisa.

SUPER LISA
Superfície

Fios ociladores de alta velocidade(10-30 Hz)

Superfície média

Bolo sem cortes

Primeiro fio – Fio Cortador

Segundo fio –Fio SUPER LISO 

1            2

Sentido 
de entrada 
do bolo

Marca registrada da  
Aircrete Europa

Uma das mais importantes inovações trazidas no mercado pela 

Aircrete é o sistema de corte SUPER LISO que possibilita a produção 

de CCA de qualidade superior com um acabamento excepcional. A car-

acterística principal do produto é a sua superfície extremamente lisa que 

revolucionou a maneira que prédios são arquitetados e construídos.

O moderno portfolio de produtos de CCA consistem em blocos, painéis 

divisórios, painéis reforçados de parede/ teto/chão e painés de revestimen-

to e vergas. Uma fábrica é capaz de fornecer essa gama inteira de produtos de CCA para um 

projeto completo de construção - O SISTEMA DE CONSTRUÇÃO AIRCRETE.



Características da Tecnologia de Corte
Processo simplificado e alta flexibilidade na linha de produção

Características do Produto
Superfície de qualidade única e gama completa de produtos para mercados 
novos e mercados mais maturados

•	

•	

•	

•	

•	

•	

Sem bolos inclinados e desenclinados;

Sem produtos com superfície pegajosa - sem precisar separar;

Fios de ocilação dupla e estrutura de corte de alta velocidade;

A porta do molde não faz parte do processo de autoclavagem - sem corrosão e sem danos nos moldes;

Corte transversal preciso (topo e fundo) na fase de produção verde;

Mínimo manuseio do bolo - minimizando danos no bolo e perdas de material e de capacidade.

Blocos, painéis divisórios, painéis de parede/chão/ teto, fachadas de revestimento e vergas;

Superfície SUPER LISA;

Precisão Geométrica de 1mm - normas EU, DIN e TMLB;

Blocos & Painéis de espessura - 35mm à 500mm;

Portfólio flexível de products - qualquer tamanho e densidade pode ser 

fabridada entre 300 à 800 kg/m3.
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•	

•	

•	
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I. Guindaste II. Cortador Transversal

III. Cortardor Transversal de Alta Velocidade IV. Vácuo

Sistema de Corte de Bolo Liso da Aircrete

Comparação de Tecnologias

Bolo inclinado da concorrência

Separator com Branco        Separador com verde

Inclinando (900)

Cortando (Bolo vertical)

Autoclavamento vertical

Separaçao do ‘produto branco’
Botão ‘branco’ para remoção da crosta

Empacotamento

6 passos

Inclinando (900)

Cortando(Bolo vertical)

Desinclinando

‘Botão Verde’remoção da crosta

Separação do ‘produto verde’  

Autoclavamento plano

Empacotamento

7 passos  

Bolo liso da Aircrete 

Posicionando o guindaste

Cortando (Bolo Horizontal)

Autoclavamento plano

Empacotamento

4 passos



Moldura de Corte de Alta Velocidade- Corte Horizontal e Vertical

Crostas de topo e fundo 100% recicláveis

Crosta lateral 100% reciclável

Autoclavamento plano

Abrir moldura e Guindaste Moldura inclinada durante corte transvessal
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Eficiência Operacional
Desperdício eliminado, materiais reciclados e melhoramento do desempenho operacional da planta

Maior padronização de produção - flexibilidade no processo de produção e padronização no mix de matérias-primas;

Resíduo zero no processo - resíduos de produção 100% recicláveis;

Sem crosta de fundo - economia em matérias-primas;

Resíduo branco mínimo - menos de 1% para blocos, menos de 3% para painéis (baseados em dados de produção atual);

Autoclavamento Horizontal - penetração excelente de vapor;

Ciclo de produção rápido e eficiente - desempenhando capacidade plena na produção.
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Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED  Oldenzaal
Holanda

Tel: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.nl

Fique em contato conosco:

www.aircrete-europe.com
www.aircrete.com.br EN PT FR SP RU CN


