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Walraven taklösningar 
En stabil grund för en lyckad installation 

Taklösningar för Strutbaserade installationer

BIS Yeti®

The value of smart



BIS Yeti® 480

BIS Yeti® 335

BIS Ursus

Justerbar för 
att kompensera 
taklutning upp 
till 7°

360° vridbar 
insats

Optimerad
lastfördelning

Med unikt klicksystem

BIS Yeti® 130

Inspirerad av smarta lösningar redan från start

Walraven är ett globalt aktivt företag inom installationsbranschen, grundat 1942. Vi har alltid varit hängivna att underlätta ditt arbete som

installatör med smarta, effektiva lösningar, omfattande tjänster och utmärkt support.

Walraven. The value of smart



Walraven stödsystem
Ett stabilt och pålitligt fundament för alla installationer med

BIS Yeti® 480

BIS Yeti® 335

BIS Yeti® 130

BIS Ursus

BIS Yeti® I 3

Återvinningsbar

Yetistöden är tillverkade av återvunnet väderbeständigt och UV-beständigt 

material.

Du behöver inte borra

Förhindrar penetration av takmembran och minskar risken för läckage.

Optimerad lastfördelning

Optimal fördelning av lasten och reduktionen av dödvikten skyddar 

takets ytskikt.

Sparar tid och pengar

Ett stödsystem som är mycket användarvänligt.

Ljud och vibrationssäker

Med anti-glid och anti-vibrationsmatta

SG Bauakustik 

Nr. 1762-001-18

The value of smart

BIS Yeti®  480 är fl exibelt och anpassningsbart system för installationer på platta och låglutande tak 

(upp till 7°). De tåliga BIS Yeti®-fötterna används tillsammans med skenor och detaljer från RapidStrut®-

systemet. Extra vikter kan placeras på foten för ytterligare stabilitet och fi nns som tillbehör stability.

BIS Yeti® 335 är en mindre versionen av BIS Yeti® 480. Den är konstruerad för montering av installationer 

på plana tak eller andra plana ytor i kombination med BIS RapidStrut® skensystem.

BIS Yeti® 335 kan användas till både vertikal och horisontell montering och är försedd med en 360° 

vridbar hylsa som möjliggör exakt positionering. Den levereras med en med halkskyddande, ljudämpande

och avvibrerande gummimatta som förhindrar åverkan på takmembranet.

Stödsystem för lätta takinstallationer. Flexibel och kostnadseffektiv lösning för rör, kabelrännor,

luftkanaler etc. Med unik klickmekanism för snabb och säker installation.

Levereras med en halkskyddande, ljuddämpande och avvibrerande gummimatta som förhindrar

åverkan på takets ytskikt.

BIS Ursus är konstruerat för montage av mindre linjära rörsystem, ventilationskanaler, kabelstegar och 

är idealiskt för klimatinstallationer, gångbroar och liknande på plana takytor. BIS Ursus montagesystem 

är tillverkat av UV-motståndit och vulkaniserat gummi och inkluderar en BIS RapidStrut® skena med

ytbehandlingen BIS UltraProtect® 1000.

Funktioner och fördelar



The value of smart

For platta och 
låglutande tak



360°

Fa,z

20.000 N (41x41x2,5)

30.000 N (41x51x2,0 - DS5)

200 Nm

!

200 Nm

!

≤ 7°

Justerbar för exakt position och lämplig för tunga laster

Teknisk information

■ 360° vridbar insats

■ Med anti-glid och anti-vibrationsmatta

■ Justerbar för att kompensera taklutning upp till 7°

■ Stapelbara ballastblock för att öka stabiliteten

BIS Yeti® I 5

BIS Yeti® 480 

Maximalt tillåten last* 

Den högsta tillåtna lasten testas på plan betong med rak belastning.

För teknisk support eller råd om dessa produkter, eller vid användning

till något annat än betonggolv: Kontakta våra projektingenjörer.

* I kombination med RapidStrutskenor

Tel. +46 (0)40 36 54 20

walraven.com

BIS Yeti® 480

Art.nr. Modell Storlek

67685001 Vertikal 480 x 480 mm

67685101 Horisontell 480 x 480 mm

Ballastblock

Art.nr. Vikt I kombination med

67685401 8 kg Yeti® 480



The value of smart
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Flexibla

installationsmöjlig-

heter med BIS 

RapidStrut® Systemet
■   Kombinera med alla BIS Yeti® och 

BIS Ursus produkter

■   Omfattande utbud av skenor och tillbehör

■  Snabb och enkel montering

■  Mycket hög 

korrosionsbeständighet



The value of smart

For fl at roofs

För installation på platta 
tak med vertikalt eller 
horisontellt monterad skena



360°

200 Nm

Fa,z

20.000 N (41x41x2,5)

30.000 N (41x51x2,0 - DS5)!

Teknisk informationStativ

H-Set

■ 360° vridbar insats

■ Även tillgängliga som kompletta stativ.

Stödfötterna är tillverkade av WPC, en komposit gjord av återvunnen

plast och träfi ber. Resistent mot UV och kemisk påverkan.

■ Med anti-glid och anti-vibrationsmatta

■ Även tillgängliga som H-set (skenor är inte inkluderade).

BIS Yeti® I 9

Maximalt tillåten last* 

Den högsta tillåtna lasten testas på plan betong med rak be-

lastning.För teknisk support eller råd om dessa produkter, eller 

vid användning till något annat än betonggolv: Kontakta våra 

projektingenjörer.

* I kombination med RapidStrutskenor

Tel. +46 (0)40 36 54 20

walraven.com

Justerbar för exakt position

BIS Yeti® 335 

BIS Yeti® 335

Art.nr. Modell Storlek

67685201
För horisontella
och vertikala 
installationer

335 x 335 mm

# 67685501

# 67685302

4 st2 st

8 st 8 st



The value of smart

En fl exibel stödfot för
lättare installationer på tak
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BIS Yeti® 130 

Teknisk information

■  Tillverkade av WPC, en komposit gjord av återvunnen 

plast och träfi ber. Resistent mot UV och kemisk påverkan

■ Motståndskraftig mot UV och kemisk påverkan

■ 130 x 130 mm

■ För horisontella och vertikala installationer

■ # 67685130

■ Maximal belastning 2500 Newton

Horisontell användning 

Alla Strutskenor med standardhålmönster kan användas, 41 x 21

x 2,5 eller 41 x 41 x 2,5 rekommenderas. Du kan välja din egen

längd på det horisontellt stödet.

Vertikal användning

Strutskenor 41 x 21 kan användas för H-konstruktion för lättare

laster, adaptern är inte nödvändig, tryck bara i skenan BIS Yeti®

130 foten.

Installationer 

■    BIS Yeti® 130 som H-set för 

ventilationskanaler

■    BIS Yeti® 130 fötter för 

gångbanor

■   BIS Yeti® 130 fötter för 

kabelkanaler

■   BIS Yeti® 130 för rördragning 

Tel. +46 (0)40 36 54 20

walraven.com

Funktioner och fördelar

■ Lämplig för lätta installationer 

■ Med unik klickfunktion

■   Med ljudabsorberande, halkskyddande och avvibrerande 

gummimatta  

■  Flexibel att använda - bygg din egen lösning

■  Kostnadseffektiv men av hög kvalitet

Den unika klickfunktionen låser
skenan automatiskt

Med unik klickfunktion



BIS UltraProtect® 1000

The value of smart

1000 timmar

 Ytbehandlingen klarar enkelt ett 

 saltsprejtest under minst 1000 timmar*

    Lämplig i korrosiva miljöer

 (C1–C4 i enlighet med ISO 12944-2)

Optimalt skydd

Beviset efter 1000 timmars saltsprejtest

  Högre motstånd mot korrosion: 1000 

timmar* mot 300–600 timmar 

(med en lager-tjocklek på 50–80 μm)

  Även gängade produkter är mycket 

bra skyddade

  Produkterna är släta vid beröring och är 

dessutom visuellt tilltalande

Bättre än varmgalvaniserat

  Produkterna i BIS UltraProtect® 1000-

systemet är framtagna för att monteras 

tillsammans men kan också kombineras 

med förzinkade, förförzinkade och 

varmgalvaniserade produkter

Kompletterande system

*  Till dess att 5 % röd rost uppstår.

Blankförzinkat Varmgalvaniserat BIS UltraProtect® 1000

Max. 600 timmar

80 timmar
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Korrosionsbeständighet

 C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltsprejtest

 1000 timmer / ISO 9227

Kompletterande system

Kan kombineras med 

andra ytbehandlingar



The value of smart

För installationer av rörsystem, 
ventilationskanaler och
kabelkanaler



! Fa,z 
1.000 N  (# 67687250)
2.000 N  (# 67687400)
3.000 N  (# 67687601)

1. 2. 3.

BIS Yeti® I 15

Teknisk information

■ För lnstallationer med BIS RapidStrut systemet

■ Material: vulkaniserat gummi, svart
■  Motståndskraftig mot UV och kemisk

påverkan

1. BIS Ursus 250 x 130 mm - # 67687250
2. BIS Ursus 400 x 130 mm - # 67687400
3. BIS Ursus 600 x 240 mm - # 67687601

■  Hög korrosionsbeständighet, klarar minst 1000 timmar i ett
saltsprejtest

Maximalt tillåten last* 

Den maximalt tillåtna belastningen testas på en plan
betongyta under rak belastning. För teknisk support eller råd
om dessa produkter eller vid användning på allt annat än
betonggolv, vänligen kontakta våra projektingenjörer.
* I kombination med BIS RapidStrutskenor

Tel. +46 (0)40 36 54 20
walraven.com

För takinstallationer

BIS Ursus stödfot 

För takinstallationer

BIS Yeti® 335 Justerbar vinkel

Art.nr L B (mm) H (mm) h (mm) b (mm) s (mm)
67685414 40 70 228 125 42 4

Funktioner och fördelar

■  Justerbar koppling för skenor
■   Helt flexibel i både vinkel och riktning

eftersom insatsen i Yeti 335 är roterbar
■ Material: stål 1.0332
■ Lämplig för inom- och utomhusbruk Teknisk information



walraven.com

Sverige

Walraven Nordic AB

Nordenskiöldsgatan 6

211 19 Malmö (SE)

Tel. +46 (0)40 36 54 20

info.se@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Vill du veta mer om någon av de lösningar som beskrivs i denna broschyr? Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga

lösningen för ditt projekt? Kontakta oss idag!

Se hur vi kan hjälpa dig
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