
Title

The improved Maxx I 1

walraven.comwalraven.comThe value of smart

Et modulært skinnesystem

Det ny og forbedrede Maxx        
En ny standard for tunge skinnesystemer

Den forbedrede version af det 
velkendte skinnesystem 



Hurtigt og let 
at installere

Gratis teknisk 
rådgivning

For heavy-duty 
installationer

Komplet løsning

Det ny Maxx

Inspireret af smarte løsninger fra starten

Walraven er en globalt aktiv virksomhed inden for installationsbranchen, der blev grundlagt i 1942. Vi har altid været dedikeret til at 

gøre vores kunders arbejde lettere og mere effektivt. Med enkle og smarte løsninger, omfattende services og fremragende support.

Walraven. The value of smart



walraven.com

Modulært 

skinnesystem

Et sikkert, fl eksibelt og 

korrosionsbestandigt 

system, designet til tunge 

skinneinstallationer.  
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Den nye version af dette alsidige skinnesystem til stålkonstruktioner, er udviklet til kraftige og 

bærende rammer, og giver stor merværdi i forhold til sin forgænger.

Udover forbedret installationstid og øget fl eksibilitet med hensyn til standard og tilpassede længder, er den nye Maxx velegnet til meget 

korrosive miljøer. Takket være sin modul opbygning kan systemet leveres direkte til byggepladsen, enten fuldt monteret off-site eller i løse 

dele, afhængigt af dine projektkrav. Maxx er et glimrende alternativ til svejsning og boring af konstruktionsbærende stålsystemer. Brugen af 

varmgalvaniserede stålkomponenter i høj kvalitet, sikrer korrosionsbestandigheden; derfor er systemet velegnet til både indendørs og udendørs 

installationer. 

Tilbehør

Funktioner og fordele

■ Lukket kvadratisk profi l

■ til tunge belastninger

■ vridningsstivhed for høj sikkerhed

■  skæring-på-mål service efter forespørgsel (kontakt 

venligst vores Tekniske Salgsafdeling)

Maxx profi lskinne (HDG / varmgalvaniseret)

Gør arbejdet på byggepladsen 

hurtigere og mere sikkert

Funktioner og fordele

■ For en ren fi nish af skinnen, dækker alle kanter. Let at montere

■ Materiale: PE (polyethylen), grøn

Maxx endeprop (PE)

MX80 = 80 x 80 x 3

MX100 = 100 x 100 x 3

MX120 = 100 x 120 x 4
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Funktioner og fordele

■  U-formet for ekstra stabilitet

■   Anbefalet til brug ved hængende profi ler fra loftet

 til fordeling af stramningskraft når du bruger Maxx Bolt Set

■  U-formet geometri sikrer anti-twist

Maxx U-formet skive (HDG / varmgalvaniseret)

Funktioner og fordele

■ U-profi l svejset på stor bundplade

■ Til installation af Maxx profi ler til væg, gulv eller loft

■ Hulmønster er kompatibelt med skinnens profi l

■ CO
2
 svejset

Maxx Væg/fodbeslag (HDG / varmgalvaniseret)



Funktioner og fordele

■  T-beslag til Maxx profi ler

■  anbefales altid at bruges på begge sider 

af profi len

■ Kan også bruges til at styrke Maxx

 konstruktioner med en ekstra samling

Maxx T-beslag (HDG / varmgalvaniseret)

Funktioner og fordele

■  Til lineær samling af Maxx-profi ler

■   #6589318 (til MX80) U-formet

 beslag, anbefales blive fastgjort fra alle

 3 sider

■  #6589300 (til MX100 og MX120) L-formet, 

skal anvendes i par og leveres i par

 (1 stk = sæt af 2)

Maxx Samlelaske sæt (HDG / varmgalvaniseret)

Funktioner og fordele

■  Til solid befæstelse til stålkonstruktioner uden at 

svejse eller bore

■  anvend altid 2 bjælkeklemmer pr. bjælke

Maxx bjælkeklemme (HDG / varmgalvaniseret)

Tilbehør
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Funktioner og fordele

■  Massivt beslag til Maxx-profi ler

■  2-huls beslag (6681010 til MX80)

■   3-huls beslag (6681018 til MX80;

 6681020 for MX100) tilgængeligt

■  Lavet af L-stål for ekstra stabilitet

Maxx Vinkelbeslag 90 (HDG / varmgalvaniseret)

En ny løsning til alle industrielle og tunge 
installationer fra Walraven

■ Nem installation muliggjort af Maxx Hammerfi x

■ Modulært system, ingen svejsning eller boring er påkrævet

■    Brugerdefi neret længde og præfabrikation, er tilgængelig

 ved forespørgsel

■ Gratis rådgivning, lige fra design, beregning, til konsultation 

 på stedet
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Tilbehør

Funktioner og fordele

■ for montage i profi lskinnen

■ består af 1 bolt, 1 møtrik og

 1 spændeskive

Maxx Montagebolt sæt (Zinkfl age)

Funktioner og fordele

■ Formonteret og klar til brug for hurtig

 og nem montering i profi lskinner med et 

 vrid på 90° 

■ Holder delene på plads inden den strammes

Maxx Hammerfi x (HDG / varmgalvaniseret)

Funktioner og fordele

■  Profi lsamler til Maxx profi ler

■ Kan også anvendes til samling af Maxx profi ler 

 til væg eller loft

Maxx profi lsamler (HDG / varmgalvaniseret) 
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Få et tilbud i dag

Hos Walraven kan vi hjælpe dig

med at lave projekttegninger,

beregninger og give dig et

detaljeret tilbud på realiseringen

af dit projekt. Vi sigter altid efter

at levere den mest omkostnings-

effektive løsning, der ikke går på 

kompromis med sikkerhed eller 

kvalitet.  
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Hos Walraven tilbyder vi ikke kun systemer, der er 

designet til at gøre dit arbejde lettere, men også ydelser 

fra starten til slutningen af dit projekt. Maxx-systemet 

er ikke anderledes. Uanset om du bruger det for første 

Teknisk rådgivning 
Fra eksperterne hos Walraven

At arbejde med BIM og digitale 3D-modeller er en af vores 

nøglekompetencer. Vi guider dig gerne gennem skabelsen af 

digitale installationer.

gang eller regelmæssigt, er vi her for at

hjælpe og støtte dig fra start til slut!

 

Besøg walraven.com for mere information. 
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Baseret på dine individuelle krav,

kan vores tekniske ingeniører give dig

specifi kke forslag, eksempelvis 

detaljerede belastnings- og 

vindberegninger, tekniske tegninger og 

materialelister. Alt sammen for at gøre 

dit arbejde lettere og mere effektivt.
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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) · Burlington (CA)

Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskrevet i denne brochure?

Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at fi nde den bedste løsning til dit projekt? Så kontakt os i dag!

Find ud af hvordan vi kan hjælpe!

Danmark

Walraven Nordic AB

Hyllie Stationstorg 31

215 32 Malmö (SE)

Tel. +45 46 37 05 10

info.dk@walraven.com


