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Handmatige buigmachine voor het profileren van wapeningsnet van 
gegalvaniseerde staalvezel met zeer hoge bestendigheid GeoSteel G600 – 
1200 – 2000 – 3300.

Met de buigmachine kan het wapeningsnet geprofileerd worden om 
verbindingen van gewapend beton, van metselwerken hout te realiseren met 
GeoSteel Hardwire™ wapeningsnetten, door buigradii van minimaal 20 mm 
te realiseren, d.w.z. dat wat wordt aangeduid in het uitvoerende ontwerp, 
zonder dat de mechanische eigenschappen van het wapeningsnet veranderd of 
aangetast worden. Dankzij het beperkte gewicht is het ideaal om het ook voor 
werkzaamheden op hoogte, op steigers te gebruiken.

Buigmachine voor GeoSteel

• Tast de mechanische kenmerken van de 
wapeningsnetten GeoSteel niet aan

• Maakt het mogelijk om de door CNR-DT 200 R1/2013 
vereiste buighoeken te verkrijgen om verbindingen van 
balken en pilaren te realiseren

PRODUCTVOORDELEN

Materiaal waar de Buigmachine GeoSteel uit bestaat:
- basis draadgetrokken C40 behandeld met bruinering
- guillotine, dwarsbalk, steunen Fe 360 B behandeld met bruinering
- onderdelen (buig- en bevestigingshendels) aluminium Anticorodal 6082 behandeld met zilver anodisering  
Max. belasting 150 kg (met handduwkracht van 10 kg) 
Max. breedte van het wapeningsnet GeoSteel Hardwire™ 300 mm
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LIJN BOUW / Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk
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De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot Juni 2019 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL 
SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische 
specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens 
van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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1 - Buighendels
2 - Buigende guillotine
3 - Bevestigingshendels van het wapeningsnet
4 - Transferbalk materiaal
5 - Drukwieltje
6 - Wapeningsnet GeoSteel

TECHNISCHE SCHEMA’S
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Gebruik van de Buigmachine GeoSteel
1. Het wapeningsnet GeoSteel invoeren
2. De bevestigingshendels van het wapeningsnet bedienen
3. De buighendels een of meer keren bedienen afhankelijk van het te bereiken resultaat
4. Nadat het wapeningsnet met een aantal slagen gebogen is, de bevestigingshendels loszetten
5. De band aan de tegenovergestelde kant dan die waar hij ingevoerd is verwijderen

GEBRUIKSAANWIJZING

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- opslag op de bouwplaats: bewaren op een overdekte en droge plek, uit de buurt van stoffen die de integriteit ervan kunnen schaden
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com


