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Modułowy system mocowania

Maxx to system mocowania instalacji 
przemysłowych zapewniający bezpieczeństwo 
oraz odporność korozyjną, daje możliwość 
tworzenia konstrukcji 3D.  



Nowość w ofercie Walraven - System Maxx, który dzięki swojej konstrukcji 
idealnie nadaje się do masywnych instalacji przemysłowych.

System Maxx może współpracować z innymi systemami mocowania oferowanymi przez 
Walraven. Jest doskonałym wyborem dla każdego rodzaju inwestycji przemysłowej. Kompletne 
rozwiązanie bez względu na rozmiar Twojego projektu. 

Wszystkie produkty systemu Maxx są ocynkowane ogniowo, co daje możliwość stosowania ich 
do mocowania instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dodatkowo Walraven oferuje  
Ci fachowy serwis techniczny. Nasz Dział Technicznego Wsparcia Sprzedaży Walraven udzieli Ci 
wszystkich dodatkowych informacji oraz w razie potrzeby dostarczy potrzebne obliczenia.  

Elementy systemu

   Płyta ścienna z przyspawanym kołnierzem 
siodłowym

   Do mocowania profili do podłoża

# 658 1 800 / # 658 1 801

   Do solidnych mocowań na konstrukcjach 
stalowych bez wiercenia i spawania

   Dla uzyskania stabilnego mocowania 
należy użyć dwóch produktów

# 658 9 100

   Do połączeń konstrukcyjnych profili 
montażowych 

# 658 9 900

   Bezpieczne i estetyczne zakończenie  
do szyn montażowych

   Prosty i szybki montaż

# 656 6 810 / # 656 6 812

   Profile zamknięte o przekroju 
kwadratowym

   Do budowy konstrukcji nośnych dla 
urządzeń i rur

   Posiadają powtarzalną perforację na całej 
długości i wszystkich bokach

   Dostępne w dwóch rozmiarach:

Maxx Profile montażowe  
zamknięte

Maxx Zaślepki do profili  
zamkniętych

Maxx Łączniki 3D do profili 
zamkniętychMaxx Uchwyty podłogowe Maxx Zaczepy do dźwigarów

100 x 100 x 3mm (# 6501 9 610) 
120 x 100 x 4mm (# 6501 9 612)

Maxx
System mocowania instalacji przemysłowych

   Zwiększa wytrzymałość połączenia 
zapobiegając deformacji szyny

   Równomiernie rozkłada siły na  
powierzchnię profilu

Maxx Podkładka U

# 6589102
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   Do łączenia czołowego Maxx Profili 
montażowych

   Szybki montaż w perforacji profila 
poprzez włożenie, dociśnięcie i obrót o 
90°

   Dostępne w dwóch rozmiarach:

   Do montażu w perforacji profila
   Opakowanie zawiera 25 śrub, nakrętek i 

podkładek

   Krawędzie łączników są zaokrąglone, co 
znacznie ułatwia montaż

   Do łączenia profili montażowych pod 
kątem prostym

# 658 9 901

   Do łączenia profili montażowych pod 
kątem prostym

   Posiadają trzy otwory montażowe
 
# 668 1 015

    Do połączeń konstrukcyjnych profili 
montażowych

 

# 658 9 101

Maxx Łączniki T do profili  
zamkniętych

Maxx Kątowniki montażowe do 
profili

Maxx Łączniki krzyżowe do  
profili zamkniętych

Maxx Śruby młotkowe do profili 
zamkniętych

Maxx Łączniki do profili 
montażowych Maxx Śruby do profili set TD

Kompleksowe rozwiązanie do  
mocowania instalacji przemysłowych

   Prosty i szybki w montażu

   Eliminuje konieczność spawania

   Nasz Dział Technicznego Wsparcia Sprzedaży 
zapewni fachową poradę, również na placu 
budowy

M12 x 140mm (# 6145 8 1213) 
M12 x 160mm (# 6145 8 1216) 
M16 x 140mm (# 6145 8 1614) 
M16 x 160mm (# 6145 8 1616)

M12 x 40mm (# 6521 9 204) 
M12 x 70mm (# 6521 9 207)

Zawsze używaj dwóch łączników do profili  
montażowych na połączenie 
# 658 9 335

Maxx Podkładka U



Profesjonalna pomoc  
w zastosowaniu 
systemu

Walraven dostarcza pełną specyfikację 
produktów, oferuje fachowe wsparcie 
w rozwiązywaniu złożonych problemów 
oraz zapewnia optymalne rozwiązanie, 
bez zbędnych nadwyżek czy niedoborów 
produktów. 
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Oferta Walraven to nie tylko wysokiej jakości systemy 
produktów. Oferujemy także szeroki zakres pomocy 
technicznej oraz projektowej. 

System Maxx, podobnie jak nasze pozostałe systemy 
cechuje wysoka jakość i łatwość montażu. Jednak 
mamy świadomość, że stosowanie nowych systemów 
może nasuwać pewne pytania, dlatego zawsze możesz 
się do nas zwrócić po fachową poradę. 

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę 
walraven.com

Skorzystaj z naszej Pomocy Technicznej 
Eksperci Walraven

Od projektu po wsparcie 
na placu budowy.
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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)

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki
sposób możemy pomóc Ci w innych problemach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3 
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info.pl@walraven.com


