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Sterk en gemakkelijk 
te installeren

Maxx
Modulair support systeem voor zware toepassingen



Snel en gemakkelijk 
te installeren

Technische 
ondersteuning

Voor zware 
toepassingen

Complete oplossing

Maxx
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Modulair support systeem
Maxx is een fl exibel railsysteem 

voor zware toepassingen dat veilig, 

betrouwbaar en corrosiebestendig is en 

tevens de mogelijkheid biedt voor het 

maken van 3D constructies. 



Een nieuw modulair support systeem voor het bouwen van zware 

constructies welke te gebruiken zijn in een breed scala aan toepassingen. 

Ons Maxx systeem kan toegepast worden in combinatie met onze andere bevestigingssystemen. 

We kunnen het systeem volledig gemonteerd of in delen aanleveren voor gemakkelijk 

transport richting de bouwplaats. Hoe groot of klein uw project ook is, wij bieden u een 

complete oplossing.

Maxx biedt een alternatief voor conventionele systemen om zeer zware constructies te 

ondersteunen. Dit systeem bespaart u niet alleen tijd, maar is ook nog eens geschikt voor 

binnen- en buitentoepassingen door de themisch verzinkte oppervlaktebehandeling.  

Het assortiment

   U-profi el met aangelaste muurplaat

    Voor bevestiging van kokerprofi el tegen

muur of vloer

    Voor een degelijke bevestiging aan

staalconstructies zonder boren of lassen

    Per bevestigingspunt steeds twee stuks

gebruiken

Art.nr. 6589100

    Ter ondersteuning van een constructie

met kokerprofi elen

Art.nr. 6589900

    Voor een nette en braamloze afwerking

van de profi elen

   Eenvoudig klemmend te monteren

Voor Maxx profi el IP100 (Art.nr. 6566810)

Voor Maxx profi el IP120 (Art.nr. 6566812)

   Gesloten kokerprofi el

    Biedt ondersteuning voor bevestiging 

van buizen en apparaten

    Met doorlopend gatenpatroon op alle

zijden

   Verkrijgbaar in twee maten:

Maxx Zwaar Kokerprofi el Maxx Einddoppen

Maxx 3D DriehoeksverbinderMaxx Wandplaten Maxx Balkklemmen

100 x 100 x 3mm (Art.nr. 65019610)

120 x 100 x 4mm (Art.nr. 65019612)

Maxx
Bevestigingssysteem voor industriële installaties

Voor Maxx profi el IP100 (Art.nr. 6581800)

Voor Maxx profi el IP120 (Art.nr. 6581801)

   Verhoogt de sterkte van de verbinding door te 

voorkomen dat de rail kan uitbuigen

   Om de aandraaikracht bij gebruik van de 

Maxx Bolt Set te verdelen

Maxx Onderlegplaat (U-vormig)

# 6589102
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Voor connectie met Zwaar Railprofi el

Per bevestigingspunt steeds twee stuks 

gebruiken

Voorgemonteerd en klaar voor gebruik

Verkrijgbaar in twee maten:

    Voor bevestiging aan het kokerprofi el

Maxx Bouten

    De set bevat 25 stuks bouten, moeren en 

onderlegringen

Eenvoudige montage vanwege

afgeronde hoeken

   Voor haakse aansluiting op

kokerprofi elen

Art.nr. 6589901

    Voor haakse aansluiting op

kokerprofi elen

    Met sleufgaten voor gemakkelijke

bevestiging

Art.nr. 6681015

  Ter ondersteuning van een constructie

met kokerprofi elen

Art.nr. 6589101

Maxx T-Verbinder Maxx Hoekverbinder 90° Maxx Klembeugel

Maxx Hammerfi xMaxx Lineair Verbinder Maxx Boutset

Een complete oplossing voor alle 
industriële en zware applicaties

   Gemakkelijk en snel te installeren

   Voorkomt fabricage of lassen op locatie

   Te combineren met conventionele systemen 

M12 x 140mm (Art.nr. 614581213)

M12 x 160mm (Art.nr. 614581216)

M16 x 140mm (Art.nr. 614581614)

M16 x 160mm (Art.nr. 614581616)

M12 x 40mm (Art.nr. 65219204)

M12 x 70mm (Art.nr. 65219207)Art.nr. 6589335



Volledige service

Walraven werkt direct vanuit 

projectplannen en -tekeningen en 

biedt gedetailleerde offertes om zo 

de meest kosteneffectieve oplossing 

te leveren zonder dat hier tekorten 

of overschotten bij ontstaan.
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Bij Walraven stopt de service niet nadat u uw 

producten heeft gekocht. Ook na aankoop bieden wij 

u graag (technische) ondersteuning.

Het Maxx systeem is gemakkelijk te installeren, 
evenals onze andere systemen. Maar zoals met ieder 
product, begrijpen wij dat u vragen kunt hebben. Wij 
helpen u graag verder!

Kijk voor meer informatie op walraven.com/nl/
project-engineering.

Project Engineering 
Onze expertise beschikbaar voor u

Van engineering tot 
support op locatie.
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Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen 

om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Wij helpen u graag verder

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)

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com

NL:

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com


