
Trenger din bedrift å flytte ekstra lange eller ruvende laster på en sikker og pålitelig måte?
Og er en enkelt kran kanskje ikke nok for oppgaven? Men det å bruke to separat styrte kraner er

kanskje for risikabelt?

effektivt med tandemstyring

Store laster flyttes

For en slik logistisk utfordring er ABUS tan-
demstyring en profesjonell løsning: Den gjør 
det mulig å styre to kraner samtidig med 
bare én radiostyring, noe som tillater kanfø-

reren å velge den til enhver tid beste stand-
plassen. De to kranene med sine heiseverk 
er som regel langt på vei identiske og vil i 
tandem bevege seg parallelt med like kjøre- 

og heisehastigheter i ønskede retninger: De 
kjører, hever og senker lasten som et par.
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To som én

i din bedrift

To kraner i tandemdrift fungerer som én 
enhet, og sikkerheten er ivaretatt: Dersom 
en av kranene utløser endestopp på kjøring 
eller heving, stopper begge kranene, men 
mellom brytepunktene for endestopp og 
full stopp er det fremdeles mulig å kjøre 
videre på laveste hastighet. Det samme 
gjelder for løftebevegelsen, og ved overlast 
på det ene heiseverket stopper begge.  I 
tandemdrift kan det løftes laster som er 
større enn maksimallasten for den ene 
kranen, og ved lik lastfordeling kan en last 
med samlet vekt lik summen av kapasite-
ten til begge kranene løftes.  Dersom de 
tekniske forutsetningene er oppfylt kan 
tandemstyringer ettermonteres også på 

eksisterende kranpar.

Fornuftig

håndtering

Kraner for tandemdrift kan ha tradisjonelle 
motorstyringer, men for spesielle drifts-
forhold kan det være fordelaktig å bruke 
en styring med frekvensomformer, som 
gjør det lett å tilpasse kjøringen til enhver 
transportoppgave.  ABUS tandemkraner er 
utstyrt med en programmerbar styring som 
kommuniserer via lysbro, der ulike signal-
lamper med LED-lys gir kranføreren signal 
om kranenes driftstilstand.  ABUS Remote 
radiostyringer egner seg spesielt godt til 
å betjene ABUS tandemstyringer, og gjør 
sammen med tilhørende brytere styring og 
overvåkning av de ulike kranfunksjonene 
svært brukervennlig.   Med en velgerbryter 
på ABURemote-enheten kan funksjonen 
tandemstyring skrus av, slik at hver kran 
eller hvert heiseverk kan benyttes enkeltvis.  
Radiostyringer fra andre leverandører kan 
brukes dersom de tilfredsstiller de tekniske 

kravene.
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På langs

eller på tvers

Tandemstyring for to parallelle kraner egner 
seg spesielt godt ved transport av gods 
på langs i bygget. For transport på tvers i 
bygget er tandemstyring av to heiseverk på 

en kran det ideelle.

Din sikkerhet

er vårt fokus

ABUS tandemstyringer prosjekteres i hen-
hold til blant annet følgende retningslinjer, 

normer og forskrifter: 

ABUS tandemstyring tilfredsstiller nivå 
C kategori 2 ihht. avsnitt 5.3.4.1 i EN 

15011:2011

Stor last

med full kontroll

ABUS tandemstyring mestrer vanskelige 
oppgaver i krevende materialflyt.  Den for-
bedrer sikkerheten ved transport av store 
eller «kritiske» laster og øker den tilgjenge-
lige maksimale kapasiteten i produksjonen.  
Med kombinasjonen tandem- og radiosty-
ring har en erfaren kranfører full kontroll 

også på de store lastene.

Maskinforskrift Sikkerhetsforskrift

2006/42/EG BGV D6:2000

Maskiners sikkerhet

Elektrisk Styringer

DIN EN 
60204-32:2009

DIN EN ISO 
13849-1:2008

Kraner

Bro- og portalkraner Maskinelle heiseverk

(Type C-norm)
DIN EN 15011:2011

(Del 2) DIN EN 
14492-2:2010
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