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Title
Stærk - og nem at bruge

Maxx
Tungt modulopbygget ophængssystem

walraven.com

Maxx

Tungt skinnessystem

Hurtigt og nemt
at montere

Komplette løsninger

Gratis teknisk
rådgivning

Maxx I 3

Modulopbygget
skinnesystem
Fleksibelt og tungt skinnesystem,
med mulighed for 3D konstruktioner.
Et effektivt og økonomisk system.
Sikker og pålidelig med stærk
perforering og galvanisering.

walraven.com

Maxx Ophængssystemet
Modulopbygget skinnesystem

Et nyt modulopbygget ophængssystem, til konstruktion af tunge,
bærende rammer som kan bruges til mange installationsmuligheder.
Vores Maxx system er kompatibelt med vores øvrige ophængssystemer. Vi kan levere et
formonteret system eller i løse dele, for at lette transporten til byggepladsen. Vi tilbyder en
komplet Walraven løsning, uanset størrelsen på projektet.
Maxx tilbyder et alternativ til svejsning og boring af stålsystemer til tunge opgaver, det sparrer
dig tid og samtidig er det egnet til både inden- og udendørs opgaver. Produkterne er af høj
kvalitet lavet i varmgalvaniseret stål.
Som altid hos Walraven kan du forvente god service, og skal du bruge yderligere hjælp
kan du altid kontakte vores salgsteam, som er parate til at hjælpe.

Komponenterne
Maxx Profilskinne

Lukket profilskinne
Giver stabilitet til rørophæng og rammer
Med konstant perforering på alle sider
Tilgængelig i to størrelser

Maxx Endestykker

Til pæn afslutning af profilskinner
Nem at montere sikkert

Maxx U-formet beslag

Forøger styrken af samlingen ved at
forhindre defekter i skinnen
Til at fordele stramningskraft, når du
bruger Maxx boltsæt

100 x 100 x 3mm (# 65019610)
120 x 100 x 4mm (# 65019612)

# 6566810 / # 6566812

# 6589102

Maxx Vægbeslag

Maxx Bjælkeklemmer

Maxx 3D Beslag

U-profil på vægbeslag
Til fastgørelse af skinner på væg eller gulv

# 6581800 / # 6581801

For solid fastgørelse på stålkonstruktioner
Brug altid 2 bjælkeklemmer pr. fastgørelse

# 6589100

Til stabilisering af konstruktioner med tunge
skinnesystemer

# 6589900
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Et komplet system til alle tunge,
industrielle opgaver
Hurtig og nem at montere
Slip for montering eller svejsning på
byggepladsen
Gratis teknisk rådgivning og support på
byggepladsen

Maxx T-beslag

Nem montering grundet afrundede
kanter
Til konstruktion af tunge skinnesystemer

Maxx Profilbeslag 90°

Til 90° vinklet beslag
Med slidsede huller for nem montering

Maxx Overfald

Til konstruktion af tunge skinnesystemer

# 6589901

# 6681015

# 6589101

Maxx Lineær beslag

Maxx T-bolt

Maxx Bolte & møtrikker

Front beslag til tungt skinne profil
Brug altid to stykker af det lineærer
beslag
# 6589335

Formonteret og klar til brug
Tilgængelig i to størrelser
M12 x 40mm (# 65219204)
M12 x 70mm (# 65219207)

Til montering af Maxx Profilskinner
Et sæt inkluderer 25 bolte, møtrikker og
skiver
M12 x 140mm (# 614581213)
M12 x 160mm (# 614581216)
M16 x 140mm (# 614581614)
M16 x 160mm (# 614581616)
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Komplet estimering
af omkostningerne
Vi arbejder direkte fra
byggetegningerne. Detaljerede
tilbud giver en omkostningseffektiv
løsning, som sikrer materialelisterne,
eller mod økonomisk spild. Produkt
specifikationer. Specialiseret support
til komplekse opgaver.
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Teknisk rådgivning
Fra vores eksperter hos Walraven

Hos Walraven, stopper vores service ikke når du har
købt vores produkter.
Vi er stolte af vores opfølgende support og tekniske
rådgivning.
Maxx systemet er simpelt og nemt at bruge, ligesom
vores øvrige produkter. Men som med alle nye
produkter, ved vi at der kan forekomme spørgsmål.
Så uanset om du er fast Walraven kunde, eller ny
bruger, så er vi her for at hjælpe.
For mere information, besøg walraven.com/dk/
project-support/

Fra tekniske beregninger
til support på
byggepladsen.
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Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskevet i denne brochure? Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at finde
den bedste løsning til dit projekt? Så kontakt os i dag!

Nordic
Walraven Nordic AB
Nordenskiöldsgatan 6
211 19 Malmö (SE)
Tel. +46 (0)40 36 54 20
info.se@walraven.com
Tel. +45 46 37 05 10
info.dk@walraven.com

Walraven Group
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)
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Find ud af hvordan vi kan hjælpe

