Leveringsprogram

Traverskraner
HB-system
Svingkraner
Elektriske wiretaljer
Elektriske kjettingtaljer
Lettportalkraner
Enskinnebaner
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Innhold
Traverskraner:
Side 4 – 7

Kapasitet:
Til 120 t
Spennvidde:
Til 40 m (avhengig av kapasitet)
Bruksområde:
Arealdekkende transport
Kjennetegn: 	Stort utvalg typer og tilbehør for
tilpassning til aktuelt behov

HB-system:
Side 8 – 11

Kapasitet:
Til maks. 2 t
Krandrager lengde: Til maks. 22 m (avhengig av kapasitet)
Bruksområde: 	Arealdekkende og rettlinjet transport
Kjennetegn:
Fleksibelt, tilpassningsvennlig og
		
modulbasert system, mange
		
opphengsvarianter, lave byggehøyder,
		
stort utvalg typer og tilbehør
Svingkraner:
Side 12 – 15

Kapasitet:
Til maks. 6,3 t
Utligg:
Til maks. 10 m (avhengig av kapasitet)
Bruksområde: 	Fortrinnsvis på den enkelte arbeidsplass
Kjennetegn:
Svingområde opptil 360º avhengig av type

Elektriske wiretaljer:
Side 16 – 19

Kapasitet:
Til maks. 120 t
Kjennetegn: 	Gunstige byggemål, stort utvalg av typer
og tilbehør

Elektriske kjettingtaljer:
Side 20 – 21

Kapasitet:
Til maks. 4 t
Kjennetegn: 	Lavtbyggende, 2 heisehastigheter som
standard, tilkoblingsklare, stort utvalg av
typer og tilbehør

Lettportalkraner:
Side 22

Kapasitet:
Til maks. 2 t
Kjennetegn: 	Leveres med 4 sving- og låsbare hjul.
Høyde og bredde tilpasses behov

Tilbehør:		
Side 24 – 25

ABUS tilbehørsprogram

Service:		
Side 26 – 27		

ABUS serviceprogram

Alle tekniske spesifikasjoner er gjenstand for endringer

Enskinnebaner:
Kapasitet:
Til maks. 16 t
Side 23
Kjennetegn: 	Fleksibel, kan tilpasses behovet,
		
Mange innfestingsvarianter, stort
		
utvalg av typer og tilbehør
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ABUS traverskraner
Løsninger på de ekstra tunge oppgavene
ABUS ZLK
todrager
traverskran
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Med ABUS traverskraner flyttes laster opp til 120 tonn.
Det kan velges mellom fem ulike byggeformer:

Overkjørende en- og todragerkraner for de tyngste

lastene og største spennviddene, hengekraner for de
helt spesielle innbyggingsforholdene og endrager

veggløpekraner. Den fjerde hovedtype EWL er en

veggløperkran, mens den femte er en EHPK endrager
halvportal kran, montert på en egen kranbane under
andre kraner for å optimalisere materialflyten.

■
■

Kapasitet:

■

Bruksområde: 	Arealdekkende transport i
haller

Til 120 tonn

Spennvidde: 		
				

■

Kjennetegn:

Til 40 m
(avhengig av kapasitet)

	Stort utvalg av typer og
tilbehør for tilpassning til
aktuelt behov

ABUS endrager
veggløpekran
type EWL

ABUS endrager
traverskran
type ELK
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ABUS endrager traverskraner
Kapasitet: Til 16 t
Spennvidde: Til 39 m
(avhengig av kapasitet)

ELV:

Endragerkran med travers
av bjelkeprofil

ELK:

Endragerkran med travers
av sveist bokskonstruksjon

ELS:

Endragerkran
med sideløpekatt

■	Optimal utnyttelse av de stedlige
plassforholdene takket være
mange byggeformer

■	Muliggjør maksimering av
krokhøyden

ABUS todrager traverskraner
Kapasitet: Til 120 t
Spennvidde: Til 40 m

(avhengig av kapasitet)

ZLK:

Todragerkran med traverser av
sveist bokskonstruksjon

■	Gode muligheter for påbygging
av tillleggsutstyr

■	Høye kjørehastigheter på katt og
kran mulig
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ABUS hengekraner
Kapasitet: Til 8 t
Spennvidde: Til 25 m
(avhengig av kapasitet)

DLVM:	Hengekran for små laster
EDL: 	Hengekran for større laster

■	Kranbanen festes i takdekket
■	God løsning ved vanskelige

■	Gode utkjøringsmål gir god
utnyttelse av hallbredden

plassforhold

ABUS endrager
veggløpekraner EWL

ABUS endrager
halvportalkran EHPK
Kapasitet: Til 10 t
Spennvidde: Til 15 m

Kapasitet: Til 5 t
Spennvidde: Til 12 m

■	Kjører på egen kranbane ett nivå
lavere andre traverskraner

(avhengig av kapasitet)

■	Ideell som arbeidsplasskran for
flere stasjoner
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ABUS HB-system
Intelligente system skal være lette å bygge ut
ABUS endragerkran type EHB

1: A
 BUS todrager
lettkran type
ZHB-X

2: A
 BUS todrager
lettkran type ZHB
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1

2

ABUS HB-systemet er et byggesettsystem som tilbyr

komplette løsninger på materialflyten. Det er fleksibelt
og kan tilpasses nær sagt enhver bygning eller

romgeometri, og det finnes fester for enhver tenkelig
takkonstruksjon.

En ekstra bonus: Endringer og utvidelser kan skje etter
ønske, HB-systemet vokser med din bedrift og
behovene.

3

6

6: A
 BUS endrager
lettkran EHB-I

5

5: A
 BUS todrager
lettkran ZHB-I

4

4: A
 BUS endrager
lettkran EHB-X

3: A
 BUS enskinne
lettbane
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Rettlinjet transport

Arealdekkende transport

Kapasitet: Til 1,25 t
Traverslengde: Til 10 m

Kapasitet: Til 2 t
ABUS enskinne lettbane

■
■
■
■

Kurvekjøring mulig
Lav byggehøyde

Stor opphengsavstand
Elektrisk drift (tilvalg)

Kapasitet: Til 2 t
ABUS toskinne lettbane

■ Store opphengsavstander
■	Spesielt gunstig heisehøyde
da kjettingtaljen er plassert
mellom baneprofilene

■ Elektrisk drift (tilvalg)
■	Styretablå separat bevegelig
langs kranbanen (tilvalg)
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(avhengig av kapasitet)

ABUS endrager lettraverskran EHB

■	Svært lav egenvekt, ideelt for
■
■
■
■

letthaller

Svært lett å skyve for hånd
Lav byggehøyde
Gode utkjøringsmål
Store opphengsavstander

Kapasitet: Til 2 t
Traverslengde: Til 12 m
(avhengig av kapasitet)

ABUS todrager lettraverskran ZHB

■	Spesielt gunstig heisehøyde
da kjettingtaljen er plassert
mellom baneprofilene

■ Lav byggehøyde
■ Elektrisk drift (tilvalg)
■	Styretablå separat bevegelig
langs kranbanen (tilvalg)

Arealdekkende transport

Kapasitet: Til 1 t
Traverslengde: Til 8 m

Kapasitet: Til 1 t
Traverslengde: Til 10 m

(avhengig av kapasitet)

(avhengig av kapasitet)

ABUS endrager letttraverskran
EHB-X

ABUS endrager lettraverskran
EHB-I

■	Oppbygd traversprofil gir optimal

■	Svært lav egenvekt, ideell for

utnyttelse av romhøyden

letthallern

■ Svært lett å skyve for hånd
■ Lav byggehøyde
■ Gode utkjøringsmål
■	Store opphengsavstander
■ Elektrisk drift (tilvalg)
■	Styretablå separat bevegelig

■ Lett å skyve for hånd
■ Lav byggehøyde
■	Kranbane av standard
■

bjelkeprofiler

Gode utkjøringsmål

langs kranbanen (tilvalg)

Kapasitet: Til 2 t
Traverslengde: Til 8 m
(avhengig av kapasitet)

ABUS todrager letttraverskran
ZHB-X

■	Oppbygd traversprofil gir optimal
utnyttelse av romhøyden

■ Lav byggehøyde
■ Store opphengsavstander
■ Elektrisk drift (tilvalg)
■	Styretablå separat bevegelig
langs kranbanen (tilvalg)

Kapasitet: Til 2 t
Traverslengde: Til 12 m

Kapasitet: Til 1,6 t
Traverslengde: Til 22 m

(avhengig av kapasitet)

(avhengig av kapasitet)

ABUS todrager letttraverskran
ZHB-3

■
■	

Store traverslengder mulig
Lavere byggehøyde
ennstandardkran

■ Store opphengsavstander
■ Elektrisk drift (tilvalg)
■	Styretablå separat bevegelig
langs kranbanen (tilvalg)

ABUS todrager lettraverskran
ZHB-I

■
■
■

Stor kapasitet

 ppbygd heiseverk gir optimal
O
utnyttelse av romhøydenn
Kranbane av standard
bjelkeprofiler

■ Elektrisk drift (tilvalg)
■	Styretablå separat bevegelig
langs kranbanen (tilvalg)
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ABUS svingkraner
Et godt grunnlag for effektiv materialflyt
ABUS søylesvingkran type VS

ABUS veggsvingkran type VW

ABUS søylesvingkran type LS
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ABUS søylesvingkran type VS

ABUS søylesvingkraner er spesielt fleksible

arbeidsplasskraner, som kan tilpasses til de
enkelte arbeidsoppgavene. De leveres med
elektrotaljer med kjetting eller wire, og kan
monteres på gulvet, på veggen eller på
allerede eksisterende søyler.

Som tilleggsutstyr kan det leveres elektrisk

drift av såvel løpekatt som svingbevegelse.

■ Kapasitet:
■ Utligg: 		

Til maks. 6,3 t

■ Bruksområde: 		

Fortrinnsvis direkte på den
enkelte arbeidsplass

				

■ Kjennetegn:

Til maks. 10 m
(avhengig av kapasitet)

	Fritt valg av montasjested,
svingområde opptil 360º
avhengig av type
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ABUS svingkraner
Nominelt
svingområde

til

270°
250 kg

Kapasitet: Til 1 t
Utligg: Til 7 m (avhengig av kapasitet)
Søylesvingkran type LS

■ Relativt lav egenvekt gjør den anvendelig også ved
svake underlag

■ Løpekatten er lett å skyve for hånd

Kapasitet: Til 0,5 t
Utligg: Til 7 m (avhengig av kapasitet)
Søylesvingkran type LSX

■ Svært lettgående svingbevegelse
■ God utnyttelse av løftehøyden
■ Elektrisk løpekatt (tilvalg)

Nominelt
svingområde

til

180°

250 kg

250 kg

Kapasitet: Til 1 t
Utligg: Til 7 m (avhengig av kapasitet)
Veggsvingkran type LW

■ Relativt lav egenvekt gjør den anvendelig også
i letthaller

■ Løpekatten er lett å skyve for hånd
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Kapasitet: Til 0,5 t
Utligg: Til 7 m (avhengig av kapasitet)
Veggsvingkran type LWX

■ Svært lettgående svingbevegelse
■ God utnyttelse av løftehøyden
■ Elektrisk løpekatt (tilvalg)

Elektrisk løpekatt (tilvalg)
2t

3,2 t

Nominelt
svingområde
3,2 t

uendelig

360°

Avbildet med elektrisk
svingmotor, elektrisk
løpekatt og styretablå
som er fritt bevegelig
langs utliggeren

Kapasitet: Til 4 t
Utligg: Til 10 m (avhengig av kapasitet)
Søylesvingkran type VS med kjettingtalje

■ Lavtbyggende konstruksjon gir høy krokstilling
■ Elektrisk svingmotor (tilvalg)
■ Elektrisk løpekatt (tilvalg)
■ Fritt bevegelig styretablå (tilvalg)

Kapasitet: Til 6,3 t
Utligg: Til 10 m (avhengig av kapasitet)
Søylesvingkran type VS med wiretalje

■ Lavtbyggende konstruksjon gir høy krokstilling
■ Elektrisk svingmotor
■ Elektrisk løpekatt
■ Fritt bevegelig styretablå

Nominelt
svingområde

til

2t

3,2 t

180°
3,2 t

Avbildet med elektrisk
svingmotor, elektrisk
løpekatt og styretablå
som er fritt bevegelig
langs utliggeren

Kapasitet: Til 4 t
Utligg: Til 10 m (avhengig av kapasitet)
Søylesvingkran type VW med kjettingtalje

■ Lavtbyggende konstruksjon gir høy krokstilling
■ Elektrisk svingmotor (tilvalg)
■ Elektrisk løpekatt (tilvalg)
■ Fritt bevegelig styretablå (tilvalg)

Kapasitet: Til 5 t
Utligg: Til 10 m (avhengig av kapasitet)
Søylesvingkran type VW med wiretalje

■ Lavtbyggende konstruksjon gir høy krokstilling
■ Elektrisk svingmotor (tilvalg)
■ Elektrisk løpekatt (tilvalg)
■ Fritt bevegelig styretablå (tilvalg)
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ABUS elektriske wiretaljer
For fintfølende omgang med tunge ting

ABUS elektriske wiretaljer er hjertet

innsats for øyet. Med finkjøring på

vennlige byggemåten og hurtigkob-

spesielt tunge saker. Derfor er

standard kan kraft og hastighet

linger i alle elektriske koblingspunkt

i krananlegg som skal hanskes med
motor, brems, gir og elektronikk

laget for år etter år med pålitelig
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både heis og kranbevegelser som
doseres med stor presisjon.

Den kompakte og vedlikeholds-

lingsforbindelser i med hurtigkob

gjør i tillegg ABUS elektriske wiretaljer usedvanlig brukervennlige.

ABUS elektriske
wiretaljer
byggeform E

Med gangbane
langs drageren blir
det ekstra servicevennlig: Her ABUS
wiretalje byggeform
DB

Den kompakte
løsningen, her på
endragerkraner:
ABUS wiretalje
type E

■
■

Kapasitet:

Til 120 t

Kjennetegn: 	Gunstige dimensjoner,
omfattende standard- og
tilleggsutstyr

Her ser en tydelig
fordelen med
lavtbyggende
ABUS wiretalje
type DQA
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ABUS wiretaljer for endragerkraner
Kapasiteter: Til 5 t
Modulær wireheisverk

■
■

Modulær design

Frekvens styrt løpekatt
og heisebevegelser

■	Pendlings demping ved
transport av gods
i sensitive områder

Kapasiteter: Til 16 t
Byggeform E - Enskinnekatt

■ Kompakt byggeform
■ Løpekatt med to kjøremotorer
■	Løpekatten kan tilpasses ulike
flensbredder

Kapasiteter: Til 10 t
Byggeform S - Sideløpekatt

■

Wireutløp på siden av drageren
gir optimal krokhøyde

Kapasiteter: Til 25 t
Byggeform U - Underkjørende
løpekatt

■

Kan også brukes på dragere med
profil i handelskvalitet

■	Direktedrevet løpekatt med
kjøremotorer uten åpne gir

■	8 løpehjul gir lave hjullaster
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ABUS wiretaljer for todragerkraner
Kapasiteter: Til 63 t
Byggeform D - Mellomløpekatt
i normalutførelse

■	Leddet hjuloppheng for garantert
kontakt på alle fire hjul

■	To direktekoblede kjøremotorer
på løpekatten

■	Kan leveres med gangbane
(tilvalg)

Kapasiteter: Til 40 t
Type DA - lavtbyggende utførelse

■
■

Nedsenket for minimal
byggehøyde

For bruk der tilgjengelig plass
over kranbane er minimal
Kapasiteter: Til 40 t

Byggeform DQA - Mellomløpekatt
i lavtbyggende utførelse

■ Ekstremt lavtbyggende
■	Leddet hjuloppheng for garantert
kontakt på alle fire hjul

■	To direktekoblede kjøremotorer
på løpekatten

Kapasiteter: Til 120 t
Byggeform Z - Mellomløpekatt
med tvillingheiseverk

■ Med tvillingheiseverk
■	Leddet hjuloppheng for garantert
kontakt på alle fire hjul

■	To direktekoblede kjøremotorer
på løpekatten

■	Kan leveres med gangbane
(tilvalg)

Kapasiteter: Til 80 t
Type ZA - lavtbyggende utførelse

■
■

Nedsenket for minimal
byggehøyde

For bruk der tilgjengelig plass
over kranbane er minimal
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ABUS elektriske kjettingtaljer
Pålitelige partnere i materialflytens tjeneste

Enten det skal brukes fast oppheng, manuelt skyvbar
løpekatt eller elektrisk drift : ABUS elektriske kjetting

taljer overbeviser med sine brukervennlige og praksis

orienterte fordeler. Til det hører lav byggehøyde, beste
utnyttelse av romhøyden og heisehastigheter på

heisebevegelsen med fingang som standrad. Det gir
skånsom heving og senking av lasten, med bremser

med belegg som gir spesielt lang levetid (normalt 1 mill.
fullastbremsinger før justering).
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■ Kapasiteter:
■ Kjennetegn:

Til maks 4 t
 av byggehøyde, 2 heisehastigheter
L
som standard, tilkoblingsklar, stor
utvalg av typer og tilbehør

ABUS elektriske kjettingtaljer

Kapasiteter: Til 200 kg
Heisehastigheter: Til 12 m/min

Kapasiteter: Til 630 kg
Heisehastigheter: Til 20 m/min

Elektrisk kjettingtalje ABUCompact
GMC

Elektrisk kjettingtalje ABUCompact
GM2

■	ABUCommander styretablå som
standard

■	ABUCommander styretablå som

■ Tilkobling til 230V enfas
■	Trinnløst regulerbar heisehastighet
■ Krokbevegelse 3, 6, 10 eller 20 m
■ Egenvekt 10 hhv. 12 kg

standard

■	To heisehastigeter som standard

Kapasiteter: Til 1250 kg
Heisehastigheter: Til 20 m/min
Elektrisk kjettingtalje ABUCompact GM4

■	ABUCommander styretablå som standard
■	To heisehastigeter som standard

Kapasiteter: Til 2500 kg
Heisehastigheter: Til 16 m/min
Elektrisk kjettingtalje ABUCompact GM6

Kapasiteter: Til 4000 kg
Heisehastigheter: Til 20 m/min
Elektrisk kjettingtalje ABUCompact GM8

■	ABUCommander styretablå som

■	ABUCommander styretablå som

■	To heisehastigeter som standard

■	To heisehastigeter som standard

standard

standard
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ABUS lettportalkran LPK
En kraftig hjelper som følger deg på fot

Med ABUS lettportalkran blir ABUS kjettingtaljer

mobile. Med kapasitet opptil to tonn og med fire

sving- og låsbare hjul stiller den til enhver tid sin løftekapasitet til disposisjon der hvor du har beov for den.
Alt etter kapasitet kan bredden være opptil 7,9 m, og

totalhøyden inntil 5 m. Ved behov kan ABUS lettportalkranen demonteres.
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■ Kapasiteter:
■ Høyde:
■ Bredde:
■ Bruksområde:
■ Kjennetegn:

Til 2 t
Opptil 5 m
Inntil 7,9 m
Mobil
 ett å flytte, lett å demontere,
L
fire sving- og låsbare hjul,
to hjul låsbare i 90º, kan brukes
med ABUS kjettingtaljer
ABUCompact GMC,GM2, GM4
og GM6, elektrisk løpekatt
5 m/min kan leveres (tilvalg)

ABUS enskinnebaner
Rettlinjede transportløsninger for store laster

ABUS enskinnebaner er det natur-

lige valget når det er behov for rett-

linjet transport. Gjennom individuelle innfestinger og portalkontruksjoner for montasje på gulvdekket

kan det lages spesialtilpassede løsninger for transporten. For laster

opp til 4 tonn settes ABUS kjettingtaljer med manuelle eller elektrisk
drevne løpekatter i arbeid, for de

tyngre arbeidene kalles ABUS wiretaljer i byggeform E til innsats.

Med omfattende program av tilbe-

hør og ekstrautstyr, som for eksem-

pel ABUS radiostyring, blir det enda
lettere og smidigere å flytte tunge
laster.

■ Kapasiteter:
■ Bruksområde:
■ Kjennetegn:

Til maks. 16 t
Rettlinjet transport
 leksibel og lett å planlegge,
F
mange festemuligheter,
omfattende utvalg av typer og
tilbehør
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Fremdeles flere ønsker?
Se på ABUS tilbehørsprogrammet
Komponentene i ABUS tilbehørs

program sørger for at ABUS kran-

systemer kan tilpasses dine krav og
spesielle ønsker ned til minste

detalj. Med elementer som strømtilførsel på energikjede, radiostyring,

Radiostyring

mange flere kan alle ønsker og

til fritt å velge den standplassen

gir kranføreren mulighet

kranbelysning, lastmålesystem og

som gir det beste overblikket over

behov dekkes.

arbeidsplassen, og dermed spare
tid og samtidig øke sikkerheten.

Det tilbys både håndsendere med
trykknapper såvel som

beltesendere med joystick,

alt etter ønske og behov. ABUS

radiostyringer gjør det ogsåmulig
ABUS tandemstyring gjør det mulig

å styre flere kraner samtidig.

å styre to kraner samtidig. Her
egner det seg spesielt godt å
benytte ABUS radiostyringer.

To kraner kan da enten styres av to
kranførere hver for seg, eller en

kranfører kan styre begge kranene,
samtidig eller hver for seg.

ABUS mykstartrelè AZS og

myksjaltingsrelèet SU-2 er ideelle

tillegg til styringen av de polsjaltbare
motorene der det stilles ekstra krav

ABUS kranbelysning sørger for

pel når det skal transporteres

området under kranen, også

Ved å justere disse elektroniske

når kranen selv kommer i veien

tilpasse akselerasjons- og bremse-

behov brukes følgende: Flomlyska-

skånsom styring kreves. Ved behov

kranbelysning med metall-halogen

til bro- og kattkjøringen, for eksemømtålelig gods og store laster.

skyggepartiene som ofte oppstår

komponentene kan kranføreren

for hallens egen belysning. Etter

forløpene på kranen når ekstra

ster med støtsikker halogenlampe,

kan systemet styre katt- og

høytrykkslamper.

krankjøring uavhengig av hverandre.
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perfekt belysning av arbeids-

LED matrisedisplay

Lastmålesystemer

Type LIS-SE: Et lastregistreringsog
beregningssystem som baserer
seg på måling av spenning og

Anti-kollisjonssystem

motoren. Med dette systemet er

beskytter kraner ved å forhindre

strøm i alle tre fasene i heise-

tilleggsfunksjonene i styretablået og
registrering av fullasttimer i lastkollektivminnet tilgjengelig.

Type LIS-SV: Dette systemet tilbyr

alt som LIS-SE har, men her måles i
tillegg til motorstrømmen også data

fra en separat lastmålesensor. Dette
er spesielt aktuelt ved flere heiseverk der lastmåling skal skje ved

summasjon, og slik beregnes også
en sikker måling av samlet last.

Målenøyaktighetenten øker systembetinget, og visning av resulterende

last kan skje på styretablået eller på
matrisedisplayet.

ABUS anti-kollisjonssystemet

utilsiktede sammenstøt via fotoelektrisk avstandsmåling.

Den normale utførelsen sørger for
at kraner som nærmer seg

hverandre automatisk sjalter om til

laveste kjørehastighet før sammen
kjøring. Dette kan utvides med

mulighet for påfølgende full elek
trisk stopp før kontakt mellom

kranene. Spesialutførelser som for
eksempel alltid å holde en minste

avstand mellom kranene kan også
leveres.

Viktig: Egner seg ikke for bruk der
avstandsholding er påkrevet av

bygningstekniske grunner. I slike

tilfeller kan andre systemer tilbys.

ABUS kryssendebrytere begrenser

Andre tilgjengelige valg:

tisk nedtrinnig av hastighetenen før

Retningsmerking

bro- og kattkjøringen, med automaendestoppere. Disse bryterne

brukes også ved sonedefinering,
der det er nødvendig å unngå

kjøring i bestemte soner i kranens

arbeidsområde. Bryteren aktiveres

av en bryterpinne montert på kranbanen eller kranbroen.

ABUControl (modulær krankontroll)
Balanseblokk

Frekvensomformer ABULINER
Synkroniseringskontroll

Lasthåndteringsenheter
Plattform / gangvei
Veiesystem

Ytterligere detaljer tilgjengelig
på nettsiden
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God planlegging dreier seg om detaljer,
det gjør god service også.

Nøyaktighet og
pålitelighet ned til
minste detalj:
Datastyrte planleggingsverktøy garanterer innsyn og overblikk i alle faser.

God rådgivning er et sikkert grunnlag for gjennomføringen av ethvert
Sikkert og utførlig:
Med hvert tilbud
følger detaljert og
nøyaktig utarbeidet
dokumentasjon.

byggeprosjekt. Våre tilbud baserer
seg på nøyaktige behovsanalyser

og databaserte løsningsforslag, og

de inneholder utførlig teknisk dokumentasjon. Alt dette for å legge til

rette for at kjøperen kan ta en riktig
avgjørelse og velge et moderne og
tjenelig kransystem.
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Til ABUS kvalitet hører også ABUS service.

Og derfor tilbyr vi ABUS service som både sørger for

økt sikkerhet og sparte kostnader. For det første fordi vi
ved de periodiske kontrollene ikke bare påpeker feil,

men kan rette en rekke av dem ved samme besøk. For

det andre fordi en tidlig diagnose og regelmessig vedlikehold av våre skolerte kranteknikere kan forhindre at
et lite problem utvikler seg til et stort. Våre teknikere

kan utføre kontroll, service og vedlikehold også på andre kranfabrikat. Gjelder det reservedeler, reparasjoner

og driftsstans er vi aldri langt unna, heller ikke utenfor

normal kontortid. Direkte mobilnummer til alle ledere og
teknikere i ABUSsystemet i Norge finnes på internett

siden til vår norske representant Industrikran Norge AS.
For dersom det utenkelige likevel skulle skje, skjer det
helt sikkert utenom ordinær arbeidstid!
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Ihre direkten Ansprechpartner:
Jürgen Franke
Kai Mertel

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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