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HB-byggesettet byr nå på et enda større utvalg av bygge-
klosser som gjør det mulig å sette sammen en kranløsning 
som passer perfekt til ditt behov. Enten det gjelder små 
laster, lave byggehøyder eller lav egenvekt på traversen har 
ABUS et omfattende systemtilbud på lager.

MODULARITET.
FRITT FREM FOR EGNE ØNSKER!

ETT SYSTEM, MANGE MULIGHETER
Om det skal være endragerkran eller enskinnebane, det nye 
HB-systemet tilpasser seg perfekt til dine individuelle krav 
til ytelse og tilgjengelig plass.

A De nye HB-profilene

B Enskinnebane

C Endragerkran EHB

HB190SHB150SHB150AHB110S

A
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NYHET I PROGRAMMET: ABUS ALUMINIUM
SKINNER
For første gang finnes i det nye HB-systemet en aluminium-
skinne, nemlig profil HB150A, som egner seg spesielt 
godt til traverser som skal skyves for hånd. Lav egenvekt, 
lav skyvemotstand og lett posisjonering sørger for en helt 
ny effektivitet på arbeidsplassen.

NYE STÅLSKINNER MED LAVERE PROFILHØYDER
De bærende elementene i det nye HB-systemet er de nye stålskinnene. Med profilene HB150S og 
HB190S har ABUS optimert byggehøydene og samtidig økt kapasiteten. De minskede byggemålene er 
spesielt fordelaktige ved lave romhøyder der de gir bedre heisehøyder. Utover dette utvider ABUS profil-
familien med en ny profilstørrelse for laster opp til 500kg, nemlig det lille profilet HB110S. Dette er det 
ideelle og prisgunstige valget for små laster og spesielt små byggehøyder.

B C
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STÅL

ALUMINIUM

FLEKSIBILITET.
DET Å SELV BESTEMME HVORDAN DU

KOMMER FREM.

Enten det er ved planlegging, prosjektering, ombygging eller 
senere utvidelser av anlegget : Med det nye HB-systemet 

er plassering av skjøtene helt uavhengig av lengden på 
profilskinnene. Også ved kombinasjon av sterke baneprofiler 
i stål og lette traverser av aluminium står alle muligheter åpne.
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SKJØT DER DET PASSER!
De bøyestive og fullt belastbare skjøtene til stålprofilene gjør skjøtene 
uavhengig av opphengspunktenes plassering. Slik kan du fritt velge 
lengde på de enkelte krandragerne og baneprofilene, noe som er spesielt 
fordelaktig når en bane skal utvides eller må ombygges. Alt som trengs er 
et nøyaktig og rent kutt av skinnene, ytterligere maskinering kreves ikke.

MULIG KOMBINASJON
Krandrageropphengene til de nye stål- og 
aluminiumskinnene er identiske. Dette 
reduserer komponentantallet og sørger for 
fleksibilitet ved ombygginger og vedlikehold.

For det første gang er det nå mulige å lage 
HB-anlegg av stål eller aluminium. Også 
eksisterende anlegg kan uten problem 
kombineres med det nye HB-systemet.

Kranbane av stål

Krandrager av:

Stål Aluminium

LEVERING FRA LAGER
Siden skjøtene kan plasseres vilkårlig kan vi holde et stort 
lager av profilskinner i faste lengder. Derfor kan vi også 
garantere korte leveringstider på standardkomponenter.

eller
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PROFILBELASTBARHET Nye HBprofiler            Eksisterende HBprofiler

HB190S

HB200 800 kg

940 kg>+ 17 %

Gjelder kran med 5 meter sporvidde

HB150S

HB160

>+ 65 %

425 kg

715 kg

Sammenligning mellom det nye HB-150S-profil og dagens HB160 profil.

HB150A

HB110S

250 kg

200 kg

Maksimale kapasiteter til de nye profilene brukt som krandrager

HB190S

HB150S

HB150A

HB110S

1.250 kg

1.250 kg

1.250 kg

500 kg

Sammenligning mellom det nye HB-190S-profil og dagens HB200 profil.

Nye profilstørrelser i det nye HB-systemet

STERKERE SKJØTER
De nye, bøyefaste skinneskjøtene til stålprofilene kan 
belastes like mye som profilet selv. Det gjør plasseringen 
av opphengene uavhengig av skjøtenes plassering, og 
reduserer behovet for skjøter.

STERKERE PROFILER
De nye stålprofilene HB150S og HB190S tåler større 
belastning og tillater derved større kranlaster og større 
opphengsavstander med lavere byggehøyder.
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KRAFT.
TIL Å BEVEGE MER.

Mer kraft, mindre kostnad: Til syvende og sist er det kapa-
siteten til profilskinnene som bestemmer prisen på kran-
anlegget. Den økte kapasiteten til de nye HB-stålskinnene 
flytter punktet der du må øke profilstørrelsen. Det sparer 
deg for tilhørende sterkere oppheng og andre kostnader 

forbundet med et kraftigere profil.



A B
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KVALITET.
LETTERE Å KOMME FRA A TIL B.

Stålprofiler som er valset i én operasjon og stangpressede 
aluminiumprofiler garanterer høyeste kvalitet på løpeba-
nene og dermed også lettdrevne krananlegg. Selv vanske-
lige arbeidsforhold som fuktighet , lett aggressive medier 
eller spesielle krav til rene rom representerer ikke noen 
utfordringer for de henholdsvis galvaniserte eller elokserte 
profilskinnene.
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SPESIELL PROFILSKINNE
FREMSTILLING
De nye HB stålprofilskinnene produ-
seres i én enkelt valseoperasjon. 
Den presisjon som derved oppnås 
sørger for en optimal geometri på 
kjørespalten og en nøyaktighet på 
løpebanen som hittil kun har vært 
mulig på aluminiumsprofiler. Kjøring 
av traversen mellom ulike arbeids-
posisjoner blir derved betydelig 
lettere og krever vesentlig mindre 
kraft.

SPESIELL OVERFLATE
BEHANDLING
De nye profilskinnene leveres som 
før i den kjente ABUS gulfargen. De er 
imidlertid ikke lenger hellakkert, men 
belagt med høykvalitets folie på begge 
sider. Dette er miljøvennlig og gir 
kortere leveringstider, samtidig som 
at spalten for løpekatter, kjørebanene 
samt profilets over- og underside 
er helt frie for lakk. Lakkskader og 
avflassing ved transport og bruk hører 
dermed fortiden til.

SPESIELL OVERFLATE
BESKYTTELSE
Alle de nye HB stålprofilskinnene 
er galvanisk forsinket, og derved 
høyverdig korrosjonsbeskyttet både 
inn- og utvendig i profilet. Behovet 
for ytterligere lakkering er derved 
eliminert. Denne spesielle robust-
heten til overflatene gjør det ikke 
bare enklere ved transport, men den 
sikrer også materialkvaliteten for lang 
tid fremover og åpner for bruk i nye 
innsatsområder som våtrom, rom 
med aggressive medier og der det 
stilles krav til rene rom.
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PÅLITELIGHET.
BEDRE KJØRING PÅ LANG SIKT.

HOLDBARE OG SIKRE

De velkjente HB-løpekattene er optimert for de nye profi-
lene HB150 og HB190S. Profil HB110S leveres med en 
mindre og derved lettere løpekatt. Alle løpekatter har 
lettkjørende og slitesterke kunststoffruller. Boltene er sikret 
med våre velprøvde klips. Endedeksler, endestopp og kabel-
feste er kombinert i én enhet, noe som reduserer antall 
deler og nødvendig montasjetid. Sikringsmutter sørger for 
enkel og samtidig sikker innfesting.

OPPHENG SOM MONTERES OVENFRA
Det nye, gummilagrede opphenget settes inn i profilskinnen 
ovenfra. Dette reduserer montasjearbeidet spesielt ved 
utvidelser, utbygginger såvel som ved vedlikehold og repa-
rasjoner. Den spesielle formen gjør at de ikke kan løse seg ut 
av seg selv under belastning. Alle deler for høydejustering er 
sikret med godt synlige låsefjærer. Patenterte, slite sterke 
og høyelastiske gummifjærelementer gjør opphenget 
tilnærmet vedlikeholdsfritt. I tillegg virker opphengene 
svingningsdempende og reduserer pendling i anlegget.
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ABUS kraner har alltid stått for pålitelighet, og det gjør også 
HB-systemet. Montasjevennlig fra første sekund og enkelt 
å vedlikeholde, i hele levetiden. Kvalitet som holder det den 
lover, her blir 30 års HB-erfaring omsatt til praksis!

ALT FRA EN LEVERANDØR
ABUCompact gjør systemet komplett:
Krananlegg og kjettingtalje fra samme produsent, perfekt 
avstemt til hverandre. For høyeste pålitelighet, i hele 
anleggets levetid.

LETTERE Å BEVEGE
Også opphengene for krantraverser er utstyrt med den 
innovative gummilagringen. Denne nyskapende lagringen på 
alle oppheng gjør det enda lettere å bruke HB-systemet: 
Kraften som trengs for å skyve traversen reduseres 
merkebart.
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DU ER I MÅL.
DIN NYE KRANLØSNING.

Vi veileder og gir deg gjerne råd på veien til ditt 
individuelt tilpassede HB-system! Kontakt oss:

Industrikran Norge AS
post@industrikran.no

Telefon 51 41 56 00
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Bevegelse Type Illustrasjon Kapasitet
Maks.  
traverslengde

Profil

Enskinnebane Til 2.000 kg

HB110S
HB150S
HB190S
HB250

Toskinnebane Til 2.000 kg
HB160
HB200
HB250

Endragerkran

Til 500 kg 10,0 m HB110S
HB150A
HB150S
HB190S
HB250

800 kg 9,7 m

1.000 kg 8,8 m

1.250 kg 5,1 m

Endragerkran
Hevet krandrager

Til 500 kg 8,0 m

HB160
HB200
HB250

800 kg 8,0 m

1.000 kg 7,0 m

Endragerkran
Kranbane av bjelkeprofil

Til 500 kg 10,0 m

800 kg 10,0 m

1.000 kg 8,0 m

Todragerkran

Til 1.000 kg 12,0 m

1.600 kg 9,5 m

2.000 kg 8,0 m

Todragerkran
Hevende krandragere

Til 1.000 kg 8,0 m

1.600 kg 7,0 m

2.000 kg 6,0 m

Todragerkran
Kranbane av 
bjelkeprofiler

Til 1.000 kg 12,0 m

1.600 kg 9,5 m

2.000 kg 8,0 m

Todragerkran
Kranbane med 
3 baneprofiler

Til 250 kg 22,0 m

500 kg 21,0 m

800 kg 21,0 m

1.000 kg 15,0 m

ABUS HBSYSTEM - LEVERINGSOVERSIKT
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