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

In overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn Wetsbesluit 
n. 17/10 (2006/42 16) kan met de buigmachine het wapeningsnet geprofileerd 
worden om omwindingen van elementen van gewapend beton, metselwerk en 
hout te realiseren met wapeningsnetten GeoSteel Hardwire™, waarbij buigradii 
van 20 mm tot 50 mm verkregen kunnen worden, d.w.z. dat wat wordt aangeduid 
in het uitvoerende ontwerp, zonder dat de mechanische eigenschappen van 
het wapeningsnet veranderd of aangetast worden. Dankzij de druk die door 
de zuigers uitgeoefend wordt kunnen er snelle en nauwkeurige buigingen 
uitgevoerd worden; ideaal voor grote bouwplaatsen of waar deze handeling 
vaak moet worden herhaald.

• Voorzien van CE-markering
•  De pneumatische buigmachine GeoSteel blijkt in 

overeenstemming te zijn met de geharmoniseerde 
normen: UNI EN ISO 12100/2010, UNI EN 349/2008, UNI 
EN 574/2008, UNI EN ISO 13857/2008 en UNI EN ISO 
4414/2012. Blijkt dus conform te zijn voor het gebruik voor 
wat betreft de veiligheid van de machine en de gebruiker

•  Makkelijk en snel uitvoeren van het buigprocédé
• Kan door 1 persoon worden toegepast

•  De nauwkeurigheid van de buiging maakt een adequate 
omwinding van het te versterken element mogelijk

• Na het buigen blijven de mechanische kenmerken van de 
wapeningsnetten GeoSteel Hardwire™ behouden

• Persluchttoevoer: via de speciale compressor die bij 
de buigmachine wordt geleverd of via rechtstreekse 
aansluiting op de persluchtleiding

PRODUCTVOORDELEN

Technische gegevens van de machine
Gewicht 70 kg
Druk toevoerzone 6 – 10 bar
Duwkracht cilinder (op basis van de luchtdruk) 150 - 250 daN
Maximum ponsslag 50 mm
Minimum ponsslag 20 mm
Maximum breedte van het wapeningsnet GeoSteel Hardwire™ 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Pneumatische buigmachine GeoSteel
LIJN BOUW / Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk

 ETA

EUROPEAN TECHNICAL
ASSESSMENT

n° 18/0314



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2018 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.

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

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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De machine bestaat uit een draagframe van aluminium profielen, een opbouw die uit het buigsysteem bestaat en de pneumatische installatie. In de 
afbeelding wordt getoond welke aanblik de machine aan de bediener biedt. 
Geschikt voor:
1 - Pneumatische cilinders voor beweging van pons
2 - Voorste afscherming
3 - Snelkoppeling voor persluchttoevoer
4 - Draagframe
5 - Voetpedaal voor bediening van pons (omlaag)
6 - Steunblad voor wapeningsnet GeoSteel Hardwire™

7 - Hendeltje voor keuze van soort buiging van wapeningsnet
8 - Plaatje met CE-markering
9 - Resetknop pons (omhoog)

TECHNISCHE SCHEMA’S

Gebruik van de buigmachine GeoSteel
1. De machine op de 220 V stroomleiding aansluiten om de compressor van stroom te voorzien of op een geschikte persluchtbron
2. Controleren of de machine goed functioneert
3. De gewenste buigdiepte instellen met de speciale hendeltjes (7)
4.  De strook van het wapeningsnet GeoSteel Hardwire™ in de machine doen en het te buigen gedeelte onder de pons leggen
5. De pons met de speciale knoppen voor de omlaaggaande beweging bedienen zodat het buigprocédé uitgevoerd wordt
6. De knoppen loslaten
7. De knop voor de omhooggaande beweging van de pons bedienen
8. De gebogen strook GeoSteel Hardwire™ verwijderen

GEBRUIKSAANWIJZING

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
-  zich houden aan de voorschriften en de risico’s die in de gebruiksaanwijzing van de pneumatische buigmachine GeoSteel zijn 

vermeld
-  de aanwijzingen voor het onderhoud en afstellen in acht nemen die in de gebruiksaanwijzing van de pneumatische buigmachine 

GeoSteel zijn vermeld
-  de aanwijzingen voor het demonteren en weggooien in acht nemen die in de gebruiksaanwijzing van de pneumatische buigmachine 

GeoSteel zijn vermeld
- de machine mag uitsluitend gebruikt worden voor het buigen van wapeningsnetten GeoSteel Hardwire™
- 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


