
Fortrac SyStemen
eFFiciënte oploSSingen voor Steile hellingen en grondkerende conStructieS
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FORTRAC NATUUR

Grondkeringen en steile hellingen in gewapende grond met een natuurlijk 
uitzicht (groen)

 • Hellingshoek instelbaar met de voorgeplooide hoek of door het laagsgewijs opschuiven 
 •   Flexibele vormgeving (profi lering)
 •   In staat om eventuele restzettingen te volgen
 •   Alle soorten vegetatie in functie van de regio, de oriëntering en de hellingsgraad.
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Systeemmogelijkheden

Met geïntegreerd thermisch verzinkt staalnet

 •   Vormgeving en (variabele) bouwhoek van de grondophoging
 • Permanente bescherming van het zichtvlak 
 •   Verloren bekisting
 •   Voor moeilijk begroenbare oppervlakken.

Met geïntegreerd blank staalnet 

 •   Vormgeving en (variabele) bouwhoek van de grondophoging
 • Verloren bekisting.

Zonder stalen net 

 •   Met herbruikbare bekisting (éénmalige kost/ investering)
 • Omslagmethode zonder bekisting (fl auwere hellingshoeken).

 •   Vormgeving en (variabele) bouwhoek van de grondophoging
 • Verloren bekisting.

Zonder stalen net 

 •   Met herbruikbare bekisting (éénmalige kost/ investering)
 • Omslagmethode zonder bekisting (fl auwere hellingshoeken).

Systeemonderdelen

Fortrac geogrids Blank staalnet Therm. verzinkt 
staalnet

Haken Beplanting/ 
hydroseeding
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FORTRAC STEENVULLING

Grondkeringen en steile hellingen in gewapende grond met 
al dan niet structurele voorzijde in schanskorven of voorzetpanelen 
gevuld met stenen

 • Veel vrijheid in het ontwerp (materiaalkeuze) 
 •   Indien niet structureel, herstelbaar bij inpact
 • Bescherming van de onderliggende structuur tegen brand, vandalisme en UV-straling 
 •   In staat om eventuele restzettingen te volgen.
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The Fortrac Gabion system comprises earthworks reinforced by Fortrac geogrid layers and a facing made from 
corrosion protected steel-mesh units with custom designed stone fillings. Depending on the requirements, the 
filled steel-mesh units may be attached to or suspended in front of the reinforced earthworks, either as an active 
component in the overall structural system or as a passive protective element to enhance visual appeal. Our 
system solutions cater for inclinations of up to 90° as well as very tall structures. Rapid erection of the earthwork 
structure and the use of prefabricated, easy-to-fill (in some cases, even prefilled) gabions significantly boost the 
efficiency of site operations. In terms of noise control, the adoption of an appropriate system configuration has 
been shown to achieve a high level of sound absorption (category A 3 under German regulations). 

Wide variety of stone basket facing solutions

General benefits
 ¡Wide ranging design options
 ¡Rapid installation and easy repair
 ¡Fire, vandal and UV-resistant
 ¡Resistant to differential settlement
 ¡Low maintenance, with minimum costs for care and upkeep
 ¡Can be designed to meet German noise control category A 3

Tie rod system

 ¡Double-skin retaining structure with corrosion protected steel
 ¡Particularly suitable for settlement-prone subsoils
 ¡Staggered erection of earthworks and facing possible
 ¡Repair of individual facing sections possible (e.g. after impact)

Half-gabion facing

 ¡System with structural facing units
 ¡Steel mesh with tensioning hooks 
 ¡Custom-fabricated to fit slope inclinations

Full-gabion facing

 ¡Structural and non-structural facing units possible
 ¡Gabions can be factory-assembled and prefilled
 ¡Very short construction times in case of preassembled delivery to site
 ¡Easily replaceable facings (e.g. after impact)

Erosion and  
wash-out protec-
tion

Tie rod system 
components  
(corrosion pro-
tected)

Half and full-gabi-
on units (corrosion 
protected)

Compression and 
frost-resistant 
stone filling

Sound-absorbing 
mat (for noise 
control)

Fortrac Gabion

Fortrac Geogrids 

Component kit

Our system models

Systeemmogelijkheden

Niet-structureel

 •   Gewapende grond wordt gebouwd
 • De zichtbare structuur kan later gebouwd worden 

(verbonden aan de gewapende grond) 
 •   Ideaal in situaties waar zetting/ vervorming te verwachten is
 •   Mogelijkheid om het zichtbare gedeelte achteraf te wijzigen 

en/of te vervangen.

Structureel

 •   De staalnetten en de vulling maken deel uit van de opbouw van de 
gewapende grond

 • Vooraf te plooien volgens voorziene hellingshoek.

Schanskorven 

 •   Structureel of niet-structureel
 • Schanskorven kunnen op maat toegeleverd worden
 •   Schanskorven kunnen met vulling toegeleverd worden
 •   Zijn vervangbaar (enkel indien niet-structureel).

Systeemonderdelen

Fortrac geogrids Inlage (erosie) Koppelankers Schanskorven Staalnetten
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FORTRAC STAPELBLOKKEN

Zeer steile grondkeringen in gewapende grond met zichtzijde in stapelblokken

 • Mortelloos systeem 
 •   Blokken fungeren als bekisting voor de gewapende grond
 • In combinatie met PVA geogrids (gronden met kalk of cement) 
 •   Rechte en gebogen wanden
 •   Oplossingen worden op maat uitgewerkt.
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Systeemmogelijkheden

Met holle stapelblokken

 •   Sterke verankering met gebroken vulmateriaal
 • Sterk gedraineerd 
 •   Lichtgewicht blokken, manueel hanteerbaar
 •   Eenvoudig bouwen van geknikte en/of gebogen wanden.

Met volle stapelblokken

 •   Verankeringsdetail in de blokvorm
 • Drainagemateriaal achter de blokken.

Met grote betonblokken 

 •   Grote blokken versnellen de bouwtijd
 • Mogelijkheid om geogrids vooraf in te storten.

Systeemonderdelen

Fortrac geogrids Holle blokken Volle blokken Grote betonblokken Gebroken steen (drainage)
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FORTRAC BETONPANELEN

Gewapende grondstructuren met verticale wanden, al dan niet structureel

 • Economischer dan volle betonwanden om grond te keren 
 •   Gebruik van veel minder beton (footprint)
 • Prefab panelen, geen bekistingswerken ter plaatse
 •   Projectspecifi eke oplossingen, technisch en visueel.
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Systeemmogelijkheden

Actief model

 •   De panelen fungeren als bekisting en afwerking
 • Grote tussenafstanden tussen (sterkere) geogrids mogelijk
 •   Snellere opbouw van de gewapende grond (minder lagen geogrid)
 •   Mogelijkheid om geogrids vooraf in te storten.

Passief model

 •   Zeer geschikt om zettingen/ vervormingen te volgen
 • (Voorzet-) panelen worden pas geplaatst nadat de zettingen 

zijn opgetreden
 •   Schade (impact) aan de panelen heeft geen invloed op de stabiliteit
 •   Panelen zijn vervangbaar.

Systeemonderdelen

Fortrac geogrids Prefab panelen Verbinding (actief) Verbinding (passief) Staalnet
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