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Maxx

Nehézgerenda rendszer
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Bemutatjuk

a Maxx nehézgerenda
rendszert
Új, moduláris acélgerenda tartórendszer nehéz és ipari tartók, ill. keretek
építéséhez.
A Maxx rendszer kompatibilis a többi rendszerünkkel, ezáltal komplett
rendszermegoldást kínálunk a feladat vagy projekt méretétől függetlenül. A keretek
előre daraboltan és előszerelten is rendelhetők , megkönnyítve a szállítást és az
összeépítést.
A Maxx kiváló alternatívája lehet a hegesztett acél tartóknak, megoldható vele a
nehéz és ipari léptékű terhek alátámasztása. Összeépítéséhez nem szükséges fúrás,
használatával időt takaríthat meg. Az elemek tüzihorganyzottak, ezért beltérre és
kültérre egyaránt alkalmasak.
Ahogyan mindig, a Walraven ezúttal is megfelelő műszaki hátteret és szolgáltatásokat
kínál; ha szükséges, mérnökeink készségesen segítenek Önnek.

Rendszerelemek
Maxx nehézgerenda profil

Maxx végzáró dugó

■ Acél zártszelvény
■ Csövek és szerelvények tartózásához
■ Minden oldalon folyamatos perforációval
■ Kétféle méretben kapható:
100 x 100 x 3mm (6501 9 610)
120 x 100 x 4mm (6501 9 612)

■ Profilvégek lezárására
■ Könnyen szerelhető, biztos tartás
Cikkszám: 656 6 810 / 656 6 812

Maxx gerendatalp

Maxx függesztő rögzítő

■ Alaplemezre hegesztett U-szelvény
■ Gerendák falhoz és padlóhoz történő
rögzítéséhez

■ Acél szerkezetekhez történő
csatlakozáshoz
■ Mindig párban kell használni

Cikkszám: 658 1 800 / 658 1 801

Cikkszám: 658 9 100

Ajánlatért és műszaki tanácsért hívjon minket: (+36 1) 920 2458

Maxx 3D sarokösszekötő

■ Maxx nehézgerendák összekapcsolásához
Cikkszám: 658 9 900

Teljeskörű megoldás
ipari és nehéz
alkalmazásokhoz
■ Gyorsan és egyszerűen
szerelhető
■ Nem szükséges hegeszteni
vagy fúrni
■ Ingyenes műszaki
tanácsadás és helyszíni
tanácsadás

Maxx T gerendaösszekötő

Maxx 90°-os gerendaösszekötő Maxx gerendakengyel

■ Egyszerű szerelés az oválfuratoknak
köszönhetően
■ Gerenda csatlakozásokhoz

■ Nehézgerendák 90°-os
csatlakozásához
■ Előfúrt, könnyű csatlakozási pont

■ Gerenda csomópontok
kialakításához

Cikkszám: 658 9 901

Cikkszám: 668 1 015

Cikkszám: 658 9 101

Maxx gerendatoldó

Maxx kalapácsfejű
gyorscsatlakozó

■ Gerendák toldására
mindig párban kell használni
Cikkszám: 658 9 335
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■ Előszerelt, használatra kész
■ Kétféle méretben kapható:
M12 x 40mm (652 19 204)
M12 x 70mm (652 19 207)

Maxx csavarok és anyák

Maxx csavarok M
 12 x 130mm (614 591 213)
M12 x 160mm (614 591 216)
M16 x 140mm (614 591 614)
M16 x 160mm (614 591 616)
Maxx anyák

M
 12 (612 59 12)
M16 (612 59 16)
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Műszaki tanácsért keresse a
Walraven mérnökeit
A Walraven szolgáltatásai nem merülnek ki a termékek eladásában, folyamatos
mérnöki hátteret biztosítunk a termékeink mellé.
A Maxx rendszer is egyszerű, könnyen szerelhető, ugyanúgy, mint a többi rendszerünk. De ahogyan az új termékeknél lenni szokott, ezernyi kérdés merülhet fel.
Amennyiben Ön új, vagy akár régi vásárlónk, számíthat segítségünkre.

■ Műszaki megoldási javaslatok
és termékek ajánlása
tervdokumentáció alapján
■ Költséghatékony megoldást
részletező ajánlatok
■ Anyagkigyűjtések, konszignációk
■ Összetett megoldásokhoz
hozzáértő, mérnöki konzultáció
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További információért látogasson el honlapunkra:
www.walraven.com
vagy kérje mérnök tanácsadóink segítségét:
info.hu@walraven.com
(+36 1) 920 2458

Teljes körű megoldás ipari
és nehéz alkalmazásokhoz

Magyarország
Románia

Walraven Kft.
1139 Budapest (HU)
Váci út 95.
Tel. (+36 1) 920 24 58
Fax (+36 1) 920 24 56
info.hu@walraven.com
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