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Vi setter ting i bevegelse
Kransystemer
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Vi gjør det lettere for deg å løfte.

ABUS regnes som en av Europas

ledende produsenter av innendørs

industrikraner, og tilbyr kunder

såvel skreddersydde løsninger for

lønnsom interntransport som per-

sonlig oppfølging fra planlegging til

vedlikehold. Navnet ABUS har i

over 40 år vært ensbetydende med

kvalitet og presisjon ned til minste

detalj. ABUS spekter av industrikra-

ner dekker kapasitetsbehov fra 

500 kg til 120 tonn* og kan tilpas-

ses enhver hallgeometri og ethvert

systemkrav. Med et omfangsrikt til-

behørsprogram kan ABUS kraner

tilpasses spesielle krav, og utmer-

ker seg ved en enestående fleksibi-

litet og pålitelighet, og tilbyr utstyr

som på langt nær er standard hos

alle leverandører. Om du bare skal

heise og senke, transportere linjært

eller dekke hele området - med

ABUS har du enhver bevegelse i

din hule hånd.
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ABUS endrager traverskraner

sikrer den beste materialflyten også

i lager- og produksjonshaller med

begrenset plass. Endragerkranene

finnes med travers enten i valset

bjelkeprofil eller i helsveist kasse-

profil, og begge finnes i flere 

byggevarianter som muliggjør 

maksimal utnyttelse av tilgjengelig

plass og høyest mulig øvre krokstil-

ling.

ABUS traverskraner.

ABUS traverskraner løfter laster inn-

til 120 tonn* og er ideelle løsninger

for spesielt tunge oppgaver og store

spennvidder. Utvalget av ABUS 

traverskraner kan deles i fire ulike

byggeformer egnet for ulike

bruksområder og driftsbetingelser:

Endrager kraner, todrager kraner,

underhengende kraner og veg-

gløpekraner.

ABUS todrager traverskraner er

med opptil 120 tonns* kapasitet

den byggeformen som byr på størst 

løfteevne. De leveres med traverser

i bjelkeprofil eller kasseprofil, og har

de beste forutsetninger for å 

tilfredsstille spesielle krav. Blant

annet er alternative kjørehastighe-

ter, vedlikeholdsplattformer langs

travers og på løpekatt såvel som

hjelpeheis enkelt å tilpasse.

ABUS hengetraverskraner kan

være løsningen for spesielle mon-

tasjeforhold, der kranbanen med

fordel kan festes i takdekket. Gode

utkjøringsmål på denne type kran

gjør det mulig å utnytte hallbredden

på beste måte.

ABUS endrager veggløpekraner

monteres på en egen kranbane

under de andre kranene, en ideell

løsning for å betjene flere arbeids-

plasser samtidig. ABUS konsollkra-

ner kan leveres med utligg opptil 

12 m og kapasitet opptil 5 t.

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel



ABUS ELV, ELK og ELS endragerkraner:
Høyt nivå også i lave bygg.
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Med ABUS endragerkraner er det

mulig å realisere rasjonell materialf-

lyt med løfteevner opp til 16 tonn og

spennvidder opptil 39 m. Da minste

sikkerhetsavstand til tak for endra-

gerkraner i dette kapasitetsområdet

ikke er større enn 100 mm kan der-

for de stedlige byggemål utnyttes

optimalt, uten tilleggskostnader for

ekstra ombygginger. ABUS endra-

gerkranene tilbys i spesielle varian-

ter som gjør det lett å tilpasse seg

de stedlige montasjeforhold, 

og med sine gunstige byggemål

oppnås den beste øvre krokstilling.

For prosjektering i nybygg er 

innbyggingsvariant 3 den beste løs-

ningen, da denne gir de best

utkjøringsmålene for løpekatten. 

I tillegg inneholder ABUS-program-

met tilbehør som gjør det lett å 

tilpasse seg bygninger med spesi-

elle utfordringer. Endragerkranene

av typen ELV har dragere i et kraftig

Hprofil, mens typene ELK og ELS

har dragere i et vridningsstivt, 

sveiset kasseprofil. Type ELS har

sideløpekatt, og er den som gir den

aller høyeste øvre krokstilling av

endragerkranene og dermed 

optimal utnyttelse av den tilgjen-

gelige høyden i bygget.
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Innbyggingsvarianter for tilpassning til bygget - Illustrasjoner for ELV og ELK

Hevet utførelse
Variant 5

Standardutførelse
Variant 3

Hevet utførelse
Variant 4

Standardutførelse
Variant 3

Hevet utførelse
Variant 4

Senket utførelse
Variant 1

Senket utførelse
Variant 2

Senket utførelse
Variant 1

Senket utførelse
Variant 2

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel

Illustrasjoner for ELS

Type Kapasitet* [t] Spennvidde maks.* [m]

til 5

til 6,3

til 8

til 10

18,5

17,5

til 5

til 10

28,5

26

til16 22

17

til 6,3

til 8

til 10

39

34,5

34

14,5

ELV
Endragerkran
med travers
bjelkeprofil

ELK
Endragerkran
med travers i
sveist kasseprofil

ELS
Endragerkran
med sideløpekatt
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Den ideelle løsningen ved nybygg:

ABUS endragerkran ELK med 

tilpasset variant gir best utnyttelse

av tilgjengelig høyde og optimale

utkjøringsmål.
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Tilleggsutstyr: Med styreruller på

den ene kranbanesiden reduseres

sporingskreftene vesentlig.

ABUS endragerkraner kan bygges

med ulik variant på hver side. 

Det gir mulighet til å dele en bred

hall i to seksjoner og slik oppnå en

spesielt fleksibel materialflyt.
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flere nivåer gir en ABUS radio-

styring store fordeler ved økt 

bevegelsesfrihet for kranføreren.

Spesielt i produksjonsområder med

dårlig innsyn, ved transport av store

laster og ved styring av kraner i 
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Når arkitektoniske eller bygnings-

messige forhold krever det, kan en

oppbygd kran gi bedre tilpassning

til bygget.

Tandemdrift av traverskraner

Lastanvisning på storsifferdisplay

kan leveres som ekstrautstyr, og

gjør det mulig å avlese aktuell last i

kroken selv på lang avstand.
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ABUS ZLK todragerkraner:
Eksperter på tunge løft.

To er sterkere enn en, og derfor er

ABUS todragerkraner førstevalget

der kranen skal dekke et stort

område med tunge laster opptil 

120 t.* Som alle ABUS kraner gjør

ulike varianter det lett å tilpasse

dem både ved nybygg og ombyg-

ging, noe som gjør at du til enhver

tid får beste funksjonalitet, fleksibili-

tet og betjeningsvennlighet. ABUS

sitt tilbehørsprogram byr i tillegg på

en rekke spesialløsninger for spesi-

elle behov. ABUS ZLK todragerkra-

ner leveres med sveiste kassedra-

gere. Alle profiler på såvel traverser

som endevogner er optimalisert ved

computerberegning og kombinerer

slik høy løftekapasitet og lav egen-

vekt. Dette er fordeler som gir

besparelser både i kranprisen og

kravene til bygningskonstruksjonen.

ABUS todragerkraner kan leveres

med spennvidder opptil 40 m*, 

og gir deg mange muligheter som

alternative kjørehastigheter, vedlike-

holdsplattformer langs travers og

på løpekatt såvel som å tilpasse

hjelpeheis.

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel
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Type Kapasitet* [t] Spennvidde maks.* [m]

bis 40

bis 50

40

33

bis 100 30

ZLK
todragerkran med
travers i sveist
kasseprofil

Innbyggingsvarianter for tilpassning til bygget

Hevet utførelse 
Variant 3

Hevet utførelse 
Variant 4

Hevet utførelse 
Variant 5

Senket utførelse* Standardutførelse
Variant 1

Hevet utførelse
Variant 2

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel

* Her i kombinasjon med lavtbyggende løpekatt
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Den elektroniske samkjøringsstyrin-

gen sørger for samkjørte løft ved

flere heiseverk.

Dette sikrer uendret stilling på

lasten selv ved kort avstand mellom

anhukingspunktene.

Lavtbyggende løpekattvarianter gjør

det mulig å tilpasse todragerkraner

også ved lave frihøyder over kran-

banen. I mange situasjoner kan en

høytliggende kranbro være

avgjørende, for eksempel ved

håndtering av omfangsrike laster

som maskiner og tanker med stort

volum.

Når kranen kjøres ut av hallen styrer

den en kobling som sørger for at

kranluken her låses i åpen stilling.
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Ved å benytte endevogner med 

8 hjul oppnås en særlig gunstig

lastfordeling. Derved kan den sam-

me kranbanen tåle transport av

større laster, og en forsterkning av

eksisterende kranbane kan unngås.
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Dersom en spesiell løftehøyde bare

trengs i et begrenset område av

bygget kan det installeres ABUS

traverskraner på ulike nivåer. Her

ser vi at mens det på første nivå er

installert en ABUS ELS endrager-

kran, er det en ABUS ZLK todra-

gerkran på nivået over, utstyrt med

den spesielt lavtbyggende DQA

løpekatten. På denne måten over-

holdes krav til sikkerhetsavstander

samtidig som beste løftehøyde

oppnås.
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Ved transport av langgods med 

traverkraner kan to samkjørte 

heiseverk sørge for presis 

posisjonering.

Ved å utstyre kraner med vedlike-

holdsplattformer og gangveier 

oppnås god tilkomst til alle 

komponenter ved kontroll- og 

vedlikeholdsarbeider.

To-parts ABUS wiretaljer utmerker

seg ved spesielt høye heisehastig-

heter og kan leveres opptil 20 t.

Veggsvingkraner sørger her for 

fleksibilitet i det lavere nivået.
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ABUS DLVM, EDL og EDK hengetraverskraner:
Ytelse i spesielle tilfeller.

Kompliserte bygningsforhold krever

spesielle løsninger. Og de lar seg

temmelig ukomplisert løse med

ABUS hengetraverser. Ved å mon-

tere kranbanene under halltaket

istedet for på søyler oppnås gode

løsninger også ved vanskelige

plass- og konstruksjonsforhold.

ABUS hengekraner utnytter plassen

optimalt ved gode utkjøringsmål,

traversbjelkens utstikk kan tilpasses

de stedlige betingelsene. Ved å 

legge traversen mellom kranbanene

kan krokhøyden forbedres ytterlige-

re. ABUS hengekraner byr på løfte-

kapasiteter opptil 8 t. og spennvid-

der opptil 25 m. Utførelsene DLVM

og EDL leveres med drager i 

traversbjelkeprofil, men type EDK

har travers i et vridningsstivt, sveist

kasseprofil. Også til ABUS henge-

kraner finnes det et omfangsrikt 

tilbehørsprogram.
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Type Kapasitet* [t] Spennvidde maks.* [m]

til 3,2 14

til 5

til 6,3

17,5

17

til 8 9

DLVM
Hengerkran med
travers i bjelkeprofil
og sveiste 
endevogner

EDL
Hengerkran med
travers i
bjelkeprofil og
skrudde
endevogner

til 6,3

til 8

25

13

EDK
Hengerkran med
travers i
sveist kasseprofil
og skrudde
endevogner

Traversvarianter for tilpasning til stedlige forhold

Illustrasjon for EDL og EDK

Standardutførelse
Variant 1
(variabelt traversutstikk 
for beste utkjøringsmål)
traversutstikk)

Standardutførelse
Variant 1 vinklet
(variabelt traversutstikk 
for beste utkjøringsmål)

Hevet utførelse
Variant 2
(beste krokhøyde uten

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel



18

ABUS EKL endrager veggløpekran:
Førsteklasses på eget nivå.

ABUS veggløpere kjører på et eget

nivå under de store traverskranene.

Denne ekstra transportkapasiteten

bidrar til en rasjonell materialflyt i

de andre delene av produksjonen.

ABUS veggløpere byr på løftekapa-

siteter opptil 5 t. og spennvidder

opptil 12 m.



Vi setter ting i bevegelse
Kransystemer

19

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel

Ved å bruke to heiseverk i tandemdrift kan

ABUS veggløpekraner også brukes til å

håndtere langgods.

Type Kapasitet* [t] Spennvidde* maks. [m]

til 5 12

EKL
Veggløpekran med
travers i
sveist kasseprofil
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ABUS kvalitet – ned til minste

detalj.

Allerede basismodellene av ABUS

holder et svært høyt nivå. Dette 

fordi standardutstyret omfatter en

rekke komponenter som på langt

nær er selvsagt. Ikke bare gjør 

disse komponentene bruken av

ABUS-kranene spesielt sikker og

pålitelig, men de gjør det også

mulig å tilpasse dem til individuelle

krav og behov. Som ABUS kranene

selv er alle komponenter kompro-

missløst testet og oppfyller de

strengeste kvalitetskrav.

Standardutstyret på ABUS traverskraner:
Et eksempel til etterfølgelse.

ABUS pluggkontakter

sørger enkelt og greit for god og

pålitelig kontakt. Der er ferdig

fabrikkmontert, og reduserer 

montasje- og vedlikeholdsarbeid til

et absolutt minimum. På denne

måten opprettes den elektriske

kontakten med heiseverk, kjøremo-

torer og styringen i en håndven-

ding, uten behov for elektriker.

Motorvern

gir ekstra sikkerhet på kraner med

ABUS wiretaljer ved å begrense

den termiske belastningen på 

heiseverk- og kjøremotorer. Etter at

motorvernet har løst ut kan bruken

fortsette etter en tilbakestilling, 

uten at det er nødvendig å bytte 

sikringer.

I ABUS styreskapet møtes alle de

viktige signalene fra kranen. Modul-

baserte komponenter betyr stor

fleksibilitet og brukerorientert 

oppbygging. Tilkoblingspunkter for

tilleggsutstyr som radiostyring, 

signalhorn, endebrytere, kollisjons-

vern etc. er ferdig installert, klar for

tilkobling. Oversiktlig layout og bruk

av ledningskanaler gjør det lett å

utføre service. Overvåkning av inn-

koblingshyppighet beskytter 

heiseverket mot overbelastning og

skader som følge av uønsket 

"trippkjøring". Riktig dimensjonerte

motorvern bidrar til lang levetid på

kontaktorer.
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ABUS klembuffere

ABUS klembuffere kan brukes til å

løse ulike oppgaver: Begrense

kjørelengden, låse taljer i faste

punkter, absorbere kollisjonsenergi

ved endestopp eller sikre mot

vekkrulling. Bufferne er justerbare

og kan monteres helt etter eget

ønske og behov, og er særlig aktu-

ell på taljebaner for å lage kjørebe-

grensninger og stopp tilpasset de

stedlige forholdene og behovet i

øyeblikket.

ABUCommander

styretablåer er laget for bruk på

ABUS kraner og konstruert med

ergonomi for øyet. De sørger for

sikker betjening av alle kranens

funksjoner, og den lett vinklede 

formen gjør det lett for operatøren 

å holde det i en naturlig og uan-

strengt stilling. Selve tablåhuset er

laget i et slagfast og aldringsbe-

standig plastmateriale.

Forbindelsen mellom styrekabel og

tablå er med bajonettkobling, slik at

tablået kan frakobles med et

enkelt håndgrep ved behov.

ABUS LIS-SE lastindikatorsystem

tilbyr en rekke avanserte koblings-

og overvåkningsfunksjoner. 

Systemet utmerker seg ved svært

korte reaksjonstider, slik det er nød-

vendig ved f.eks. lastregistrering.

ABUS wiretaljer beskyttes dermed

på enkelt og sikkert vis mot overbe-

lastning. Målingen gjøres uten at

det er installert utstyr på taljen som

på noen måte fører til tap av krok-

høyde.

De viktigste funksjonene er:

- Overlastsikring

- Dellastbryter

- Driftstimeteller

- Motorvern ved strømovervåkning

- Nett- og feildiagnose

- Omkobling til motorbremsing
som reduserer bremseslitasje

- Registrering av fullasttimer 
(kan velges)

- Veiefunksjon (kan velges)
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ABULiner er løsningen der heise-

verk skal utstyres med variabel

hastighet for spesielt nøyaktig

posisjonering. Med denne frek-

vensstyringen kan for eksempel

også største heiehastighet økes til

over nominell maksimalhastighet

ved redusert last. ABULiner kan om

ønskelig også brukes på bro- og

kattkjøring.

ABUS tilleggsutstyr:
Det beste for individuelle løsninger.

ABUS tandemstyring gjør det mulig

å styre to kraner samtidig. Her

egner det seg spesielt godt å 

benytte ABUS radiostyringer. 

To kraner kan da enten styres av to

kranførere hver for seg, eller en

kranfører kan styre begge kranene,

samtidig eller hver for seg.

For at hver ABUS traverskran skal

gjøre sin oppgave på beste måte

står et omfattende utvalg ABUS 

tilleggsutstyr for individuell tilpas-

ning til disposisjon. Der finnes

ekstra sikkerhetsinnretninger og

funksjoner fra elektrisk endestopp

til elektronisk vektavlesning såvel

som spesielle tekniske innretninger

som kranbelysning og gangbane.

ABUS radiostyringer gir kran-

føreren full bevegelsesfrihet og

mulighet til fritt å velge ståsted med

fullt overblikk over arbeidsområdet,

noe som gir tidsbesparelser og

fremmer rasjonell arbeidsgang. 

For styringen kan det velges flere

type håndsendere med to-trinns

trykknapper såvel som større syste-

mer med magebelte og joystick-

styring.
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ABUS kryssendebryter for elek-

trisk begrensning av bro- og 

kattkjøring utløser en automatisk

reduksjon til laveste kjørehastighet

eller full stopp når de aktiveres. De

kan også brukes til å regulere eller

begrense arbeidsområdet for kra-

nen midlertidig, f.eks . ved ombyg-

ginger. Bryterkrysset aktiveres av

pinner festet på kranbanen.

ABUS synkronstyring

kan brukes når flere heiseverk med

samme nominelle heisehastighet

skal brukes i samløft. Synkron-

styringen vil sørge for at det opp-

står kun helt ubetydelige forskjeller

i heisehastigheten selv om det er

stor forskjell på belastingen i last-

krokene. ABUS synkronstyringen

kan ettermonteres prisgunstig på

alle standard heiseverk med polom-

sjaltbare motorer, uten andre meka-

niske ombygginger eller ettermon-

tering av kostbare elektroniske

komponenter.

Lastmålesystemer fra ABUS

Type LIS-SE: Et lastregistrerings-

og beregningssystem som baserer

seg på måling av spenning og

strøm i alle tre fasene til heisemoto-

ren. Med dette systemet er tilleggs-

funksjonen lastangivelse på et lite

display i styretablået og lastkollek-

tivminnet (registrering av fullastti-

mer) tilgjengelig.

Type LIS-SV: Dette systemet tilbyr

alt som LIS-SE har, men her måles i

tillegg til motorstrømmen også data

fra en separat lastmålesensor. Dette

er spesielt aktuelt ved flere heise-

verk der lastmåling skal skje ved

summasjon og slik beregnes også

en sikker måling av samlet last.

Dette systemet gir større avles-

ningsnøyaktighet enn LIS-SE, og

det kan i tillegg til lite display i

tablået også kombineres med 

storsifferdisplay av typen ABUS

GLZ.

Storsifferdispaly GLZ
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Løfteredskap kompletterer din

ABUS kran ved spesielle (transport-

oppgaver). For eksempel kan

vakuumåk for plater, eller C-kroker

for coil leveres til din kran.

ABUS balanseblokk sørger for at

styretablået alltid henger i ønsket

høyde. Mens tablået normalt hen-

ger en meter over gulvnivået, kan

for eksempel på grunn av reolsyste-

mer og mesaninetasjer eller 

montasjegroper være nødvendig

med alternative tablåhøyder. Da er

balanseblokken et nyttig hjelpemid-

del, som leveres med 3 eller 4,5 m

fjæruttrekk.

ABUS kranbelysning sørger for

perfekt belysning av arbeidsområ-

det under kranen, også skyggepar-

tiene som ofte oppstår når kranen

selv kommer i veien for hallens

egen belysning. Alt etter behov kan

det installeres lyskaster med støt-

sikkert halogenrør, metallhalogen-

lampe, eller med kvikksølvhalogen-

lampe.

ABUS tilleggsutstyr:
Det beste for individuelle løsninger.
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Med ABUS gangbane 

blir traversbjelken tilgjengelig for

inspeksjon og service i hele sin

lengde, og alle viktige enheter på

kranen blir lette å nå. Dette kan

være avgjørende for raskt og 

bekvemt å kunne utføre vedlike-

holdsarbeider på kranen selv, 

eller kanskje for å nå andre vedlike-

holdspunkter i bygget.   

ABUS antikollisjonssikring forhind-

rer en utilsiktet krankollisjon når der

er flere kraner på samme bane. 

Den normale utførelsen sørger for

at kraner som nærmer seg automa-

tisk sjalter om til laveste kjøreha-

stighet før sammenkjøring, og kan

utvides med mulighet for påfølgen-

de full elektrisk stopp før kontakt

mellom kranene. Spesialutførelser

som for eksempel alltid å holde en

minste avstand mellom kranene

kan også leveres.

ABUS mykstartrele AZS og myks-

jalterele SU-2 gjør (den) polomsjalt-

bare motordriften enda bedre egnet

for forsiktig transport av stort og

ømfintlig gods. Med denne elektro-

niske modulen kan akselerasjons-

og retardasjonsverdiene på kran- 

og kattkjøring innstilles etter behov

og ønske. Det er også mulig å velge

å installere på bare en av bevegel-

sene.
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ABUS tvers igjennom:
Moderne produksjon og høy presisjon

Et bilde på vår kvalitet: ABUS kassedragere

Det er en god grunn til den høye

kvaliteten på ABUS kransystemer,

og det er den gjennomorganiserte

produksjonen ved kranfabrikken

Werk Lantenbach i Tyskland.

Fra sandblåseanlegget for stålplater

via det automatiske sveiseanlegget

til påføring av høyverdige grun-

nings- og malingssystem skjer pro-

duksjonen med de nyeste metoder.

Kombinasjonen høy automasjons-

grad og stor fleksibilitet gjør oss i

stand til å garantere høy kvalitet og

tilby krananlegg tilpasset ulike

bruksområder og individuelle

behov. Med egenutviklede spesial-

maskiner, som for eksempel den

helautomatiske og skinnegående

sveiseautomaten for kassedragere,

går produksjonen flytende uten

unødig stans og bidrar til vårt gode

rykte for å levere bestilte kraner til

avtalt tid. Selvfølgelig gjennomgår

alle ABUS kraner såvel de 

mekaniske og elektriske kompo-

nentene grundige tester før vi 

sender dem til våre kunder. Slik kan

du som kunde stole på at alt som

er merket med ABUS virkelig er

ABUS, tvers igjennom.

Etter en grundig inspeksjon fjernes

rust og forurensning fra stålplatene

slik at det siden kan oppnås en

absolutt feilfri kvalitet på sveisene.

Sandblåseanlegget har fire kraftige

blåseturbiner og kan innstilles

nøyaktig til enhver stålkvalitet og -

tykkelse Kvalitetsnormen for blåse-

arbeidet er DIN 55928 SA 2 1/2.

Alt etter type blir våre traverkraner

utstyrt med dragere enten av bjel-

keprofil eller i kassekonstruksjon.

Bjelkeprofil brukes ved mindre og

middels løftekapasiteter og spenn-

vidder, mens kassedragere brukes

på større kraner med kapasiteter

opptil 120 tonn * og spennvidder

opptil 40 m *. For at alle størrelser

og kapasiteter skal være laget med

samme kvalitet, pålitelighet og pre-

sisjon blir også de enkelte platebi-

tene i høyfast stål som inngår i en

kran skreddersydd hos ABUS. 

Her skal vi gi deg et lite innblikk i

de enkelte produksjonsetappene.

For å få et riktig inntrykk av den

gode materialflyten og kapasiteten i

våre produksjonsanlegg er det

imidlertid best at du gjør deg opp

din egen mening på stedet - ved å

avlegg oss et besøk i Lantebach.

Du er hjertelig velkommen!

* Større
løftekapasitet
og spennvidde
på forespørsel
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Neste steg i prosessen er at steg-

platene forsynes med forsterkninger

for å hindre utbuling av platene, og

skottplater sørger for god formstivhet.

Etter at det hele er plassert på sveise-

anleggets transportbane er drageren

klar for sveising i portalautomaten.

I det datastyrte sveisanlegge svei-

ses platebitene for kassedragerne i

ønskede lengder. Buttsveiseanleg-

get arbeider med plater i ulike

tykkelser, der det automatiske 

fugefølgesystemet garanterer 

sveiser av høyeste kvalitet.

I det egenkonstruerte, datastyrte 

portalsveiseanlegget sveises opptil

seks sveiser på over- og undergurt

samt løpekattskinnene samtidig. 

Etter påsveising av endeplater og

montering av endevogner får kranen

til slutt det avsluttende laget med

maling.



Og om ønskelig begynner den alle-

rede med en utførlig rådgivning på

planleggingsstadiet. ABUS kan

være behjelpelig med behovsanaly-

ser og prosjektering, via konstruks-

jon og tegninger frem til ferdig 

utarbeidet tilbud med utførlig

teknisk beskrivelse. Slik gjør vi det

ikke bare lettere for deg å løfte,

men også å ta de riktige beslut-

ningene ved valg av kran. 

ABUS service - uten grenser

Eksperter fra ABUS er tilgjengelig

ikke bare i Europa, men over hele

verden. Datterselskaper og ABUS

partnere sørger for at kranene til-

passes de til enhver tid gjeldende

nasjonale krav og bestemmelser.

ABUS og partnere har reservedeler

på lager og servicepersonell til dis-

posisjon, og deler som må bestilles

fra sentrallageret kan ved behov

som regel leveres til nærmeste luft-

havn innen 24 timer. ABUS Service-

Center er nemlig åpent for partnere

døgnet rundt, og der finnes alle

komponenter og deler som trenges

for service og vedlikehold klare for

omgående forsendelse hvor som

helst i verden. På denne måten

reduseres tiden din ABUS kran er

ute av drift til et absolutt minimum.

28

ABUS kvalitet merkes –
også i servicen
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Men det er enda mer:

ABUS partnere kan tilby et kom-

plett opplegg for service- og opp-

følging av din kran. Med kjøpet av

en ABUS kran får du også tilgang

på kvalifisert assistanse til for

eksempel årlig kontroll, eventuell

utvidet med mellomkontroller ved

drift i flere skift, oppgradering av

eldre kraner med nyere ABUS

teknologi som overlastsystemer

eller radiostyringer, opplæring og

annen kranfaglig assistanse. Der-

som du vil vite mer, kontakt impor-

tøren eller din nærmeste ABUS

partner.

ABUS service - punkt for punkt:

� Montering, demontering og
ombygging

� Sakkyndig sertifisering og årlig
kontroll

� Restlevetidsberegning og 
generaloverhaling

� Reparasjon og vedlikehold

� Ettermontering og 
modernisering

� Opplæring av dine 
medarbeidere

� Tilstandskontroll og 
verdivurdering
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Oversikt over ABUS kranprogram

Traverskraner:

Kapasitet: Opptil 120 t *

Spennvidde: Opptil 40 m * (avhengig av kapasitet)

Bruksområder: Arealdekkende transport

Egenskaper: Omfattende standardutstyr og tilleggsustyr 

for tilpasning til individuelle behov

Hengbanesystemer:

Kapasitet: Inntil 2 t

Spennvidde: Opptil 22 m (avhengig av kapasitet)

Bruksområder: Arealdekkende og rettlinjet transport

Egenskaper: Fleksibelt system med individuelle tilpassnings-

muligheter. Modulbasert og utvidbart, mange 

opphengsvarianter, lave byggehøyder, 

omfattende standard og tilleggsutstyr.

Svingkraner:

Kapasitet: Inntil 6,3 t

Utligg: Opptil 10 m (avhengig av kapasitet)

Bruksområder: Typisk ved verktøymaskiner og arbeidsplasser.

Egenskaper: Svingområder opp til 360O avhengig av type

Ståltautaljer:

Kapasitet: Inntil 120 t

Egenskaper: Gunstige byggemål, to hastigheter er standard, 

omfattende standard og tilleggsutstyr.

Kjettingtaljer:

Kapasitet: Inntil 4 t

Egenskaper: Lavtbyggende, 2 heisehastigheter er standard, 

ferdig til bruk, omfattende standard og tilleggsutstyr.

Lettportalkraner:

Kapasitet: Inntil 2 t

Egenskaper: Sving- og låsbare hjul, lett å skyve, 

høyde og bredde kan tilpasses behovet.

* Større 
løftekapasiteter 
og spennvidder 
på forespørsel.
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Forklaring til 
ønskede mål:

Innvendig bredde

Mål til overkant
kranskinne

Innvendig høyde 
i bygget

Spennvidde på evt.
eksisterende 
kranbane

Tegningen er laget
for å gjøre det 
lettere å oppgi de
nødvendige målene
riktig.

1

2

3

4

1

4

2 3

Det første skrittet til ny ABUS traverskran.

Firma

Kontaktperson

E-post

Adresse

Telefon

Webadresse

Informasjon om den ønskede traverskranen.

Type/løftekapasitet

Endragerkran Todragerkran Hengetravers Veggløpekran

kg kg kg kg

Måltabell:

Innvendig bredde mm

Overkant kranskinne mm

Innvendig høyde mm

Spennvidde bane mm

Kranbanelengde (for evt. ny strømforsyning) m

Tilbud på kranbane: 

Finnes allerede konsoller? Ja / Nei

Kan eksisterende søyler benyttes? Ja / Nei

Søyleavstand m

Banelengde m

1

2

3

4

Fyll ut og kopier eller skann denne

siden og send den til oss på faks

eller som e-post, og vi kontakter

deg omgående med et uforplikten-

de tilbud.

Faks: 51 41 56 01E-post: gt@abus-kran.no
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