
ABUS halvportalkraner er det beste valget når det gjelder å nå og betjene et så stort område  
som mulig kombinert med å holde investeringsnivået lavt. I tillegg er den statiske belastningen på  

bygningskonstruksjonen lav. Gaffeltrucker og andre kjøretøy i arbeidsområdet kan bevege seg fritt.
Fri bevegelse legger til rette for å øke produktiviteten.

Frigjøre plass for økt produktivitet

ABUS halvportalkran EHPK

Industrikran Norge A/S – Varabergveien 6 – 4050 SOLA – Tel.: 51 41 56 00 – Epost: post@industrikran.no



Styreruller på øvre kranbane Kjørehjul på gulv uten styreskinner

Lastkapasitet: opptil 10 t
høyere lastkapasitet tilgjengelig på forespørsel

Spennvidde: opptil 15 m
i henhold til lastkapasitet

Robust
 

og solid 

Takket være boksdragerens stive og 
robuste design og den beviste kva-
liteten på ABUS-kraner, er EHPK et 
pålitelig og slitesterkt arbeidsutstyr.  

Intelligent 
 

og sikker

ABUS EHPK oppdager hindringer 
på sin vei ved hjelp av en objekt-
gjenkjenningsenhet. Som standard 
er denne montert på den nedre  
endevognen. Blinkende lys indikerer 

at kranen er i drift.

Installasjon
 

enkelt

Installasjonen av ABUS EHPK er rask 
og enkel takket være standardisert 
design. Kranen er klar til bruk på  

kort tid.

Følsom
 

og justerbar

ABULiner-frekvensomformeren gjør 
det mulig med svært lave krankjøre-
hastigheter for følsomme posisjone-
ringsoperasjoner og demper sleng i 
lasten. Ønsket kjørehastighet mellom 
minimums- og maksimumshastig- 
heten kan bestemmes av operatør.

Motor
 

toppklasse

ABUS-halvportalkranen er drevet av  
to motorer på øvre hjulkasse. Styrings-
ruller holder EHPK kranen tett langs 
øvre kjøreskinne og reduserer sty-
ringskreftene. Dette motorkonseptet 
sikrer jevn fordeling av krefter på kran-

baneskinnen og reduserer slitasje.

På gulvnivå
 

orden over alt

Avhengig av stedforholdene, går den 
nedre bjelken til EHPK kranen enten 
på en nedstøpt overflate på fabrikk-
gulvet eller ved hjelp av spesialhjul 
direkte på fabrikkgulvet. Fri bevegel-
se av personale og materialer er ikke 
begrenset av kanter og gulvspor.  
Fabrikkens gulv forblir jevnt og rent.
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