HB opphengssystem

Skreddersydde stålkonstruksjoner
for oppheng av lettbanesystem

Kransystemer

Vi setter ting i bevegelse

Trenger du tilpassede stålkonstruksjoner
for å feste krananlegget i bygget?

Stålsøyler side 5
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Vi leverer en totalløsning

Sertifikat
ihht. EN 1090-1

Konstruksjon
Forklar oss behovet og forutsetningene, så tar vi oss
av resten. Kan det ikke brukes en standardløsning så
konstruerer vi en individuell løsning som gjør det mulig
å montere kranen på best mulig vis. Og alt utføres etter
gjeldende normer og regler.

Utførelsesklasse EX C4
ihht. EN 1190-1

Produksjon
Her stemmer alt ned til den minste detalj. Produksjonen
av opphengssystemene utføres av kvalifiserte medarbeidere og sertifiserte sveisere. ABUS er godkjent for
sveise- og stålarbeider, og leveransen er CE-merket og
i henhold til EN 1090-1.

Sveisegodkjennelse
ihht. EN 1190-1

Kvalitetskrav
ihht. DIN EN ISO 3834-2

Levering
Med ABUS får du alt fra samme leverandør. Karn og
opphengssystem produseres parallelt og kan derfor
leveres samtidig. Det sparer deg for ekstra planlegging
og leveringsbekymringer.

Montasje
Du kan trygt overlate monteringen til våre erfarne
montører. Montasjen omfatter en forberedende teknisk
gjennomgang av kran og opphengssystem, slik at alle
deler passer sammen og monteringen går så raskt som
mulig.
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Stålsøyler

Stålsøyler er kostnadseffektive og
lages i høyder tilpasset behovet i
hvert enkelt prosjekt. De er hurtige
å montere, og kan leveres med
utliggere for festing av kranbanen
på bare én side (utkraget) eller på
begge sider (T-søyle).

Hjelpebjelker

Hjelpebjelker gir ytterligere
opphengspunkter for HB-anlegget.
De festes i byggets bærebjelker og
gjør det mulig å spenne over store
avstander.
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Standardkonsoller

Standardkonsoller monteres på siden av byggets
eksisterende bjelker. Innfestingen gjøres med
gjennomgangsbolter, og det finnes utførelser både for
betong- og for trebjelker, med forskjellige lengder på
konsollarmen.

Standardkonsoll festet på en armert betongbjelke.
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Baksiden av en forankring av standardkonsoll på
limtrebjelke.

Bjelkekonsoller
Bjelkekonsoller gjør det mulig å feste HB-anlegg direkte
i takets bærekonstruksjon. Hull kan boreres fra siden,
så bjelkene trenger ikke være tilgjengelige ovenifra for
monteringen. Det finnes konsoller både for tre- og
betongbjelker med rektangulært tverrsnitt og for betongbjelker i PI-utførelse (se illustrasjon).
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Klammerkonsoller

Klammerkonsoler fungerer som en
klemme rundt byggets bjelker, uten
at det behøver å bores hull i disse.

Gjengestengene på sidene leveres
i ulike lengder, og kan brukes også
på store bjelkehøyder. Alt etter
takkonstruksjon kan klammer
konsollene også brukes der taket
ligger direkte på bjelkene.

Deckenanschluss HB
Anschluss an Beton- oder Holzbinder

HB Ceiling Connection
Mounting on concrete or wooden beams

Umklammerungskonsole

Embracing bracket

HB160/200/250 Aufhängelast / Suspension load FA ≤ 16kN

Anschluss an diese Binderformen möglich:
Connection to these beam forms are possible:

1)

Modifications of design are reserved!

October 2013

HB250 Aufhängelast / Suspension load FA ≤ 26kN

1)

1) Die zulässige Neigung an der Unterseite des Binders beträgt 6 Grad.

The admissable inclination on the lower side of the beam is 6 degrees.
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nderungen vorbehalten!

Oktober 2013

Bezeichnung
Description

Maße Binderbreiten
Dimensions for beam width

oben
upper side
Bmax
mm

Best.-Nr. / Gewicht
für Aufhängungen
Order No. / Weight
for suspensions

unten
lower side
bmin
mm
HB160/200/250 ≤ 16 kN

Umklammerungskonsole
Embracing
bracket

Klammerkonsoller kan brukes på
alle disse bjelketypene.

HB160/200/250 ≤16 kN

kg

HB250 ≤ 26 kN

kg

HB250 ≤ 26 kN

150 - 250

50 - 250

50 - 250

109807

26,2

109810

34,7

251 - 325

120 - 325

100 - 325

109808

31,5

109811

40,9

326 - 400

180 - 400

140 - 400

109809

37,2

109812

48,1

401 - 500

340 - 500

280 - 500

123396

46,9

123397

61,4

Portalkonstruksjoner

Individuelt tilpassede portalkonstruksjoner kan løse problemer når
f.eks. takkonstruksjonen i bygget
ikke egner seg for montering av et
HB-anlegg. Det finnes frittstående
konstruksjoner eller med sideveis
forankring til bygget.
For at arbeidsområdene under
HB-anlegget skal være fritt tilgjengelig monteres eventuelle avstivninger så høyt som mulig og med søyleavstandene så store som mulig.

Bøyestive portalkonstruksjoner gjør
det mulig å bruke små fotplater,
som fikseres med ankerbolter med
muttere.
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Profiloppheng

Profiloppheng brukes når det er stor
avstand fra taket og ned til krananlegget, og festes med ankerbolter,
klammerfester eller skruer i den
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eksisterende bærekonstruksjonen.
Profiloppheng er et alternativ til
oppheng med svært lange gjenge
stenger. Derved reduseres pendling

i anlegget betydelig, og det trengs
ikke å montere avstivninger for å
redusere denne.

Totalløsninger fra ABUS

Individuelt tilpassede HB opphengs
system legger veien åpen for
omfattende løsninger med ABUS

HB-systemet, både for enkeltstående arbeidsplasser og på større
flater. Våre medarbeidere kommer

gjerne og bidrar med råd og forslag
på stedet.
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Mer informasjon...

... om ABUS sitt lettbanesystem og det komplette leveringsprogrammet sender vi gjerne, eller du finner det
som PDF'er på vår hjemmeside.

HB-System

MODULARITET

Leveringsprogram
HVILKEN VEI ER
DET BESTE VALGET ?
KVALITET

PÅLITELIGHET

Tailor-made modular crane systems
for Safe Working Loads up to 2000 kg

Traverskraner
HB-system
Svingkraner
Elektriske wiretaljer
Elektriske kjettingtaljer
Lettportalkraner
Enskinnebaner

FLEKSIBIKITET

KRAFT
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☐ Det nye HB-systemet

Elektriske kjettingtaljer

Søyle og veggsvingkraner

☐ HB-systemet

ABUS LPK mobile gantry – Strong and versatile

Svingkraner

☐ Leveringsprogram		

Moving on up.

crane systems

Kransystemer

ABUCompact
Produktinformasjon / Tekniske data
The ABUS LPK mobile gantry is the right solution if a

Technical data at a glance:

permanently installed hoist is not needed but crane
is designed for ABUS electric chain hoists with load

Safe Working Loads: up to 2 000 kg
Total height:
up to 5 000 mm

capacities up to 2 000 kg.

Lifting equipment:

usage is required at several different points. The crane

hoists GM2, GM4
and GM6

It features as standard four steerable stopper rollers,
two of which have 90° direction locks, making the
crane very easy to move. This crane is also designed

Option:

electrical
trolley travelling

Class:

H2 B2 to DIN 15018

for easy dismantling and with two sizes the crane
dimensions can be adapted across a wide range.

ABUS electric chain

kg
250
500
800
1 000
1 250
1 600
2 000

mm max.
7 900
7 000
6 500
6 300
5 650
5 000
4 000
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crane systems

☐ Svingkraner			

Total width:

☐ Lettportalkran		

Moving on up.

☐ Elektriske kjettingtaljer

Ihre direkten Ansprechpartner:
Jürgen Franke
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Lothar Graf
Kai Mertel

Har du et prosjekt?
Telefon: 02261 37-6065
juergen.franke@abus-kransysteme.de
Finn dinE-Mail:
nærmeste
forhandler
Telefon: 02261 37-515
lothar.graf@abus-kransysteme.de
eller fyll utE-Mail:
forespørselsskjema
på:
Telefon: 02261 37-6055

E-Mail: kai.mertel@abus -kransysteme.de

Bodo Schmidt

Telefon: 02261 37-263

E-Mail: bodo.schmidt@abus-kransysteme.de

Michael Schumacher

Telefon: 02261 37-508

E-Mail: michael.schumacher@abus-kransysteme.de

Klaus Vollrath

Telefon: 02261 37-574

E-Mail: klaus.vollrath@abus-kransysteme.de

Jürgen Windisch

Telefon: 02261 37-223

E-Mail: juergen.windisch@abus-kransysteme.de
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