Løfter kraner til et nytt nivå
Funksjoner som er tilpasset bruksområdet og kranføreren,
særdeles servicevennlig og med et moderne bruker- og konfigurasjonsgrensesnitt.
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Komfort

Kjøre- og
heiseverksinnstillinger
ABUS kraner kan med sine kjøre
innstillinger tilpasses til din egen
situasjon. Kraner med to faste hastig
heter kjører f.eks. helt annerledes enn
frekvensomformers tyrte kraner. Kjøreog heiseverksinnstillingene gjør det
mulig å tilpasse kranene til din aktuelle
eller ønskede situasjon. På den måten
trenger ikke kranføreren å tilpasse seg
til den kranen som er tilgjengelig, og
du vil heller merke økt produktivitet
med det ekstra krananlegget.

Sikkerhet
Pendlingsdemping
ABUS pendlingsdemping øker sikker
heten og brukervennligheten ved
transport av gods på følsomme områ
der. Pendlingsdempingen er basert på
matematiske beregninger, der det tas
hensyn til kjørehastigheter, akselera
sjon og oppbremsing av kran og løpe
katt, krokposisjon og lengden på løfteredskapene. Også personer som
sjelden kjører kraner kan transportere
lasten sikkert ved hjelp av pendlings
dempingen.

Sikkerhet
ABUS likeløpsstyring synkroniserer
to løpekatter på én kran og gjør det
mulig med sikker håndtering også
av lange produkter. Ulikheter i heisehastighetene forhindres effektivt med
konstant regulering, selv med ulike
wiretaljer, forutsatt at kranen er utstyrt
med frekvensomformer også på løft.
Også på kraner som kjører i tandem
reguleres kjørehastighetene. To kraner,
maksimalt fire løpekatter og løft, alt blir
regulert.

Servicevennlig
KranOS
Driftsdata, innstillinger, serviceinformasjon.
Med det moderne grensesnittet KranOS
kan du holde øye med kranen. Trådløst fra
enhver laptop eller nettbrett med nettleser.
Og den årlige kontrollen går enda litt raskere.

ABUControl bruker velprøvde k omponenter
fra kjente elektronikkprodusenter som
er tilgjengelige på det åpne markedet.
Utskiftinger eller reparasjoner krever hverken
spesialkompetanse, matrisedisplay eller
programvarelisenser. Du har til enhver tid
fullstendig kontroll over kranen og står fritt
i valg av servicepartner. ABUControl – et
unikt løfte om enkelt vedlikehold og repa
rasjon.
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Modulære og pluggbare
standardkomponenter

Kranteknikk basert på standardkomponenter

Bestanddeler:
		
		
		

ABUControl
+ Fjernstyring ABURemote Button
+ Frekvensomformer kran/løpekatt ABULiner
+ LED matrisedisplay
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