
ABURemote gir deg friheten du trenger ved transport av store laster.
Utfør flyttingen av lasten fra stedet der du står trygt og har best oversikt.

Og med ABURemote kan du gjøre det med bare èn hånd.

Gir deg friheten du trenger
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Ufølsom

mot signalforstyrrelser

ABURemote kommuniserer automatisk 
med valgt kran på ledige radiokanaler, og 
er derigjennom svært motstandsdyktig 

mot signalforstyrrelser.

Lading av batteri 

Veldig enkelt 

Lading av batteriene er blitt en lek: 
Plasser senderen i den medfølgende 
ladestasjonen og via induksjon lades 
batteriene. Demontering av batteriene er 
ikke lenger påkrevd. Beskyttelsesetuiet, 
stropp eller skulderrem forblir også på 
senderen under lading. Ved lading skifter 
senderen automatisk modus til “Stand-
by” og viser ladestatus i displayet. Lade-
stasjonen kan enten stå horisontalt eller 
monteres vertikalt på en vegg. Utstyr for 
veggmontering er inkludert. Det kunne 

ikke vært enklere. 

Moderne
  

menystyring

Selv med mange funksjoner blir du fort 
vant med ABURemote. Den intuitivt 
utformede menyen gir deg rask tilgang 
til alle kranfunksjonene du trenger. Fire 
funksjonsknapper kan du selv tilordne til 

de funksjonene du bruker oftest.

Belyst

display

Fra det belyste displayet får du infor-
masjon om de valgte funksjonene, om 
aktive kraner og løpekatter, signalstyrke 
og ladetilstanden for batteriene. Bruke-
ren gjenkjenner kranens driftstilstand 
med et blikk på fargene i displayet. Og 
naturligvis vekten av lasten i kroken der-
som det er installert lastindikatorsystem. 

Også nettovekten.

Behagelig

betjening

ABURemote håndsender tar spesielt 
hensyn til ergonomi slik at du kan betjene 
kranen med èn hånd. Store trykknapper 
med lang trykkvandring og fint avstemte 
trykkpunkter garanterer behagelig betje-

ning også ved lengre tids bruk.

Standardbatterier
 

Mignon (AA)

Glem kostbare og unødvendige utskift-
ninger av spesialbatterier. ABURemote 
bruker standardbatterier. Mer enn 40 
timer pr. stykk. Reservebatterier kan du 
alltid ha tilgjengelig i hoftebeltet til ho-
vedsenderen til ABURemote-systemet. 
Det er ikke lenger nødvendig å avbryte 

arbeidet for å hente nye batterier.


