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Великі навантаження та 
легкість у використанні

Maxx
Система кріплення промислових мереж



Швидко та
просто збирати

Безкоштовна
інженерна підтримка

Для дуже великих
навантажень

Завершена система 
з усіма потрібними
елементами

Maxx
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Міцність та функціональність

Система Maxx - це безпека, надійність, 

антикоррозійний захист та можливість 

створювати 3D конструкції.  



Нова система кріплення промислового призначення 

для ситуацій, де потрібна максимальна надійність конструкцій

Maxx комбінується з іншими системами кріплення Walraven, легко збирається, розбирається

і її можна легко доставити на будівництво.

Maxx це відмінна альтернатива зварюванню та свердлінню. Завдяки гарячому цинковому

покриттю підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт. Walraven пропонує безкоштовну

інженерну підтримку, розробку відповідних контрукцій та розрахунки навантаження.  

Елементи системи

   U-профіль на п'яті

    Для кріплення профілю

до стіни чи підлоги

Арт. 6581800 / 6581801

   Кріплення до балок без свердління

   Використовувати 2 зажими на 1 пункт

фіксації

Арт. 6589100

   Для створення кутових конструкцій 

Арт. 6589900

   Захист торців профілю

   Легко встановлюється

Арт. 6566810 / 6566812

   Сталевий профіль квадратної форми

    Надійна підтримка трубопроводів

   Перфорація по всій довжині та з усіх 

сторін

   Поставляється в 2 розмірах :

Maxx Монтажний профіль Maxx Заглушки

Maxx 3D КутовикMaxx Стінові тримачі Maxx Балочний зажим

100 x 100 x 3mm (65019610)

120 x 100 x 4mm (65019612)

Maxx
Система кріплення для дуже великих навантажень

   Підвищує міцність з'єднання, 

запобігаючи ковзанню в профілі 

   Для розподілу сили затягування при 

використанні набору болтів Maxx

Maxx U-подібний з’єднувач

Арт. 6589102
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Подовження профілю У зборі з усіма необхідними

елементами 

Два розміри:

  Для крізного кріплення через профіль

   У зборі з гайкою та шайбою

Безпека у використанні завдяки

закругленим торцям

Для створення кутових конструкцій

Арт. 6589901

  Для з'єднання профілів під кутом 90°

   З подовженими отворами для зручності 

монтажу

Арт. 6681015

Для створення конструкцій з профілів

Арт. 6589101

Maxx T-З'єднувач Maxx Кутовик 90° Maxx Сідловий з'єднувач

Maxx Монтажний болтMaxx Продолний з'єднувач Maxx Болт для наскрізного монтажу

Завершена система з усіма

необхідними елементами

   Легко та швидко збирається, розбирається

   Не потребує зварювання чи свердління

  Безкоштовна інженерна підтримка та

шеф-монтаж

M12 x 140mm (Арт. 614581213)

M12 x 160mm (Арт. 614581216)

M16 x 140mm (Арт. 614581614)

M16 x 160mm (Арт. 614581616)

M12 x 40mm (Арт. 65219204)

M12 x 70mm (Арт. 65219207)

В комплект входить 2 елементи

Арт. 6589335



Інженерна 
підтримка

Walraven працює безпосередньо 

з кресленнями проектів, щоб 

надавати найбільш ефективні та 

економічно вигідні інженерні 

рішення, що економлять час та 

зусилля.
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Сервісна підтримка Walraven не закінчується після
продажу. Ви можете бути впевненими в нашому
післяпродажному сервісі, розраховувати на технічну
підтримку та виїзд спеціалістів на об'єкт.

Систему Maxx легко та швидко збирати, як і всі
конструкції з наших елементів. Якщо Ви маєте
сумніви чи питання, зверніться до нашої інженерної
підтримки.

Більше інформації на нашому сайті walraven.com

Технічна підтримка 
Від спеціалістів компанії

Від інженерної розробки 
до підтримки на 
будівництві.



walraven.com

M
ax

x 
(U

A
) 

- 
0

9
/2

0
19

 -
 p

d
f 

- 
П

о
вн

и
й

 з
м

іс
т 

п
ід

л
яг

ає
 з

м
ін

ам

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)

Україна

ТОВ Вальравен

пр-т Відрадний, 95х

03061, м. Київ (UA)

Тел./факс +380 44 351 27 47

info.ua@walraven.com

Якщо ви хочете знати більше про інженерні рішення, що описані в цій брошурі, або Вам потрібна підтримка для розробки 

проектних рішень, зв'яжіться з нами!

Дізнайтесь про нашу інженерну підтримку


