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Erős és egyszerűen 
használható

Maxx
Moduláris acélgerenda tartórendszer

The value of smart



Gyorsan és 
egyszerűen szerelhető

Nagy teherbírású 

alkalmazásokhoz

Teljeskörű megoldás

Maxx

Intelligens megoldások által vezérelve már a kezdetektől

A Walraven egy globálisan aktív cég az építőiparban, melyet 1942-ben alapítottak. Mindig elkötelezettek voltunk amellett, hogy megkönnyítsük 

és hatékonyabbá tegyük ügyfeleink munkáját egyszerű és intelligens megoldásokkal, széleskörű szolgáltatásokkal és minden igényt kielégítő 

támogatással.

Walraven. The value of smart
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Moduláris tartórendszer

A Maxx nehézgerenda rendszer 

rugalmas, biztonságos, korrózióálló 

és lehetőséget nyújt 3D-s szerkezetek 

építéséhez.  



Egy új, moduláris acél tartórendszer nagy teherbírású szerkezetek 

építéséhez, melyeket széleskörűen lehet alkalmazni.

A Maxx rendszerünk kompatibilis a többi szerelési rendszerünkkel és összeszerelve kínáljuk 

vagy darabokban az egyszerű szállítás végett. A Walraven teljeskörű megoldást kínál, nem 

számít a projekt mérete.

A Maxx kiváló alternatíva szerkezeti acélrendszerek hegesztésére és fúrására, továbbá a 

minőségi tűzihorganyzott acélelemek használatának köszönhetően a Maxx rendszer bel- 

és kültéren is alkalmazható. 

A termékek

■ Alaplapra hegesztett U-profi l

■  Szerelősínek falhoz vagy padlóhoz 

való rögzítéséhez

# 6581800 / # 6581801

■  Acélszerkezetekhez történő 

csatlakozáshoz

■ Mindig párban kell használni

# 6589100

■ Nehézgerendás szerkezetek építéséhez

# 6589900

■ A sínvégek optikai lezárására

■ Egyszerűen rögzíthető

# 6566810 / # 6566812

■ Zárt acélprofi l

■  Tartószerkezet csövek és berendezések 

rögzítéséhez

■  Minden oldalán folyamatos perforációval

■  Elérhető két méretben:

Maxx Nehézgerenda Maxx Végzáró dugó

Maxx 3D sarokösszekötő elemMaxx Fali tartó Maxx Függesztő rögzítő

100 x 100 x 3mm (# 65019610)

120 x 100 x 4mm (# 65019612)

Maxx
Moduláris acélgerenda tartórendszer

■  Növeli a csatlakozások teherbírását 

a gerenda behorpadásának 

megakadályozásával

■  A szorítóerő eloszlatására Maxx 

csavarkészlet alkalmazásánál

Maxx U alátét

# 6589102

The value of smart
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■ Nehézgerendák összekötéséhez ■ Előszerelt és használatra kész

■ Elérhető két méretben:

■ Maxx nehézgerendák rögzítéséhez

■  A készlethez 25 csavar, anya és alátét tartozik

■ Egyszerű szerelés az oválfuratoknak 

köszönhetően

■ Szögben záródó szerelősínkeretek 

építéséhez

# 6589901

■ 90°-os szöget bezáró nehézgerendákhoz

■ Egyszerű rögzítés a furatokon keresztül

# 6681015

■ Nehézgerendás szerkezetek építéséhez

# 6589101

Maxx T gerendaösszekötő elem
Maxx 90°- os 
gerendaösszekötő elem Maxx Gerendakengyel

Maxx Kalapácsfejű 
gyorscsatlakozóMaxx Gerendatoldó elem Maxx Csavarkészlet

Egy teljeskörű megoldás minden ipari 

és nagy teherbírású alkalmazáshoz

■ Gyorsan és egyszerűen szerelhető

■  Nincs szükség helyszíni gyártásra vagy 

hegesztésre

■  Ingyenes műszaki tanácsadói szolgáltatás a 

tervezéstől a helyszíni kivitelezés támogatásáig

M12 x 140mm (# 614581213)

M12 x 160mm (# 614581216)

M16 x 140mm (# 614581614)

M16 x 160mm (# 614581616)

M12 x 40mm (# 65219204)

M12 x 70mm (# 65219207)

Mindig párban kell használni

# 6589335



Teljeskörű termékajánló 
szolgáltatás

A Walraven közvetlenül projekttervek alapján 

dolgozik és részletes árajánlatot kínál a 

legkedvezőbb megoldás megtalálásához, 

ugyanakkor gondoskodik róla, hogy ne legyen 

se hiány, se felesleg.

The value of smart
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A Walravennél nem ér véget szolgáltatásunk, miután Ön 

megvásárolta termékeinket. Büszkék vagyunk vásárlás 

utáni értékesítési támogatásunkra és műszaki tanácsadói 

szolgáltatásunkra.

A Maxx rendszer egyszerűen használható, akárcsak a 

többi termékünk. Azonban tudjuk, hogy mint minden új 

termék esetében, ezen termékekkel kapcsolatban is kérdés 

merülhet fel. Így Önnek, akár új, akár régi ügyfelünk, 

támogatást nyújtunk. 

További információért látogasson el a 
walraven.com weboldalra.

Műszaki tanácsadói szolgáltatás 
A Walraven szakértőitől

A tervezéstől a 
helyszíni kivitelezés 
támogatásáig.
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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)

Magyarország
Magyarország / Románia

Walraven Kft.

1139 Budapest (HU)

Váci út 95.

Tel. (+36 1) 920 2458  

Fax (+36 1) 920 2456

info.hu@walraven.com

Amennyiben többet szeretne megtudni a prospektusban szereplő termékekről és megoldásokról, 

vagy egy aktuális problémára keres megfelelő megoldást, lépjen kapcsolatba velünk!

Kérje műszaki támogatásunkat!


