
Gepuntlaste schanskorven 
voor infra en architectuur

Met de gepuntlaste Maccaferri® schans- korven van Texion wint 
u vele voordelen:
• dankzij de starre zijwanden behouden zij hun typische vorm
• bij voorkeur worden de stenen met de hand gestapeld zodat een vlak 

aspect ontstaat
• bescherming met zink (Zn) of Galfan (Zn95Al5) zorgt voor 

lange levensduur
• bestand tegen knaagdieren
• vragen weinig onderhoud
• continuïteit dankzij onderlinge verbinding bieden een architecturaal 

gewaardeerd aspect
• alle gebruikte materialen zijn duurzaam en eenvoudig te recycleren

Galfan®
Galfan® beschermt staal tegen corrosie. Diverse typen corrosie kunnen 
onderscheiden worden, waarbij verschillende chemische reacties een 
rol spelen.

De belangrijkste corrosiereactie is deze waarbij
zuurstof in de atmosfeer, in combinatie met water of vocht, reageert 
met ijzer of een ander metaal en dit terugbrengt naar de geoxideerde 
toestand waarin het H oorspronkelijk aanwezig was in de aarde.
U kan het corrosieproces vertragen.

U gebruikt gepuntlaste schanskorven voor:
• de bouw van grondkerende gewichtsmuren
• voorzorg tegen geluidsoverlast (geluidsmuur)
• decoratief of landschapselement
• verfraaiing van betonwanden en ter voorkoming van graffiti

Spenax® C-clips machine

Toepassingen
Gebruik Spenax om schanskorven samen te 
stellen en verschillende schanskorven aan 
elkaar te bevestigen.

De machine
De Spenax is een hechttoestel op perslucht. 
Het brengt de C-vormige klemmen uit het 
magazijn via een geleider naar de neus van 
het toestel en plooit ze kort om.

Voordelen
U kunt de schanskorven snel en efficiënt 
plaatsen dankzij de automatische toevoer 
van C-klemmen in de Spenax.

Uitvoering
U verbindt de samenkomende panelen 
(zijkanten, deksel, tussenschotten) van de 
schanskorven (zeskant of gepuntlast). 
De onderlinge afstand tussen de klemmen 
moet 10-20 cm zijn.

De C-klemmen
De C-klemmen zijn stalen draadklemmen. 
Afhankelijk van het type schanskorf zijn deze 
beschermd met zink (Zn) of zink-aluminium 
(Zn95Al5). Of ze zijn gemaakt uit roestvrij 
staal. De treksterkte van de staaldraad is 
groter dan 1700 N/mm². Texion levert de 
C-klemmen van de Spenax machine in dozen 
van 1600 stuks.
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Standaard specificaties

mazen 100 x 50 mm

draaddiameter 4,50 mm

bescherming Zn95Al5

maatwerk op aanvraag


