Leveringsprogram

Traverskraner
HB-systemer
Svingkraner
Elektro-wiretaljer
Elektro-kædetaljer
Letportalkraner
En-skinnet bane til linær transport

Vi flytter noget
Kransystemer

Indholdsfortegnelse
Traverskraner:

Løftekapacitet:

op til 120 tons*

Side 4 - 7

Spændvidde:

max 40 m* (alt efter løftekapacitet)

Anvendelsesområde:

Arealdækkende transport

Karakteristik:

Omfattende grund- og ekstraudstyr for

* Højere kapacitet og
større spændvidde
på forespørgsel

tilpasning til det respektive anvendelsesområde

HB let kransystem:

Løftekapacitet:

op til 2 tons

Side 8 - 11

Krantraverslængde: max 22 m (alt efter løftekapacitet)
Anvendelsesområde: Arealdækkende og lineær transport
Karakteristik:

Fleksibel og individuel tilpasning, modulopbygget. Omfattende ophængsvarianter,
grund- og ekstraudstyr, lave byggehøjder.

Svingkraner:

Løftekapacitet:

op til 6,3 tons

Side 12 - 15

Udlæg:

op til 10 m (alt efter løftekapacitet)

Anvendelsesområde: Hovedsagelig til anvendelse på arbejdspladsen
Karakteristik:

Svingningsområde alt efter type, op til 360°.

Elektro-wiretaljer:

Løftekapacitet:

op til 120 tons

Side 16 - 19

Karakteristik:

Gunstige indbygningsmål
Standard med 2 hejse- og kørehastigheder,
omfattende grund- og ekstraudstyr.

Elektro-kædetaljer:

Løftekapacitet:

op til 4 tons

Side 20 - 21

Karakteristik:

Lav konstruktion standard med 2 hejsehastigheder, tilslutningsklar, omfattende grund- og
ekstraudstyr.

Letportalkran:

Løftekapacitet:

Side 22

Karakteristik:

op til 2 tons
Med 4 sving- og låsbare hjul, let at flytte,
højde og bredde kan tilpasses individuelt.

til linær transport:

Løftekapacitet:

op til 16 tons

Side 23

Karakteristik:

Fleksibel og individuelle befæstelses
Ret til ændringer forbeholdt

En-skinnet bane

muligheder. Omfattende standard og
ekstraudstyr.
Tilbehør:

ABUS ekstraudstyr.

Side 24 - 25

Vi flytter noget
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ABUS traverskraner
Sådan løser man de virkelig svære opgaver
ABUS to-skinne
traverskran ZLK
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Med ABUS traverskraner kan man løfte, sænke og
transportere en last på op til 120 tons*. Traverskranerne findes i fire typer:
- En-skinne med sidemonteret og underhængt talje.
- To-skinne til tungt gods og til stor spændvidde.
- Underhængt for bygninger med specielle forhold.
- Den sidste er konsolkranen, der monteres på separate kranbaner under traverskraner, for at optimere
materialetransporten. (Se side 6 – 7)

Løftekapacitet:

op til max 120 tons*

Spændvidde:

max 40 m*

* Højere kapacitet og
større spændvidde
på forespørgsel

(alt efter løftekapacitet)
Anvendelsesområde: Arealdækkende transport
Karakteristik:

Omfattende grund- og
ekstraudstyr for tilpasning til det
respektive anvendelsesområde.

ABUS én-skinne
konsolkran EKL

ABUS én-skinne
traverskraner ELV

Vi flytter noget
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ABUS én-skinne traverskraner

Løftekapacitet: op til 16 tons
Spændvidde: op til 39 m
(alt efter løftekapacitet)

ELV:

Én-skinne traverskran
med valseprofildrager

ELK:

Én-skinne traverskran
med svejset kassedrager

ELS:

Én-skinne traverskran med
sidemonteret wiretalje

Optimal tilpasningsmulighed
til lokale forhold med forskellige
tilslutningsmuligheder
Minimale indbygningsmål

ABUS to-skinne traverskraner
* Højere kapacitet og
større spændvidde
på forespørgsel

Løftekapacitet: op til 120 tons*
Spændvidde: op til 40 m*
(alt efter løftekapacitet)

ZLK:

To-skinne traverskran
med svejset kassedrager

Let at montere ekstraudstyr
Mulighed for høj hastighed på
kran og løbekat kørsel.
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ABUS underhængende traverskraner

Løftekapacitet: op til 8 tons
Spændvidde: op til 25 m
(alt efter løftekapacitet)

DLVM: Underhængende traverskraner
til mindre kapacitet
EDL:

Underhængende traverskraner
til større kapacitet

EDK:

Underhængende traverskraner
med kassedrager til større
kapacitet og stor spændvidde

Kranbanen er ophængt i hallens loft
Ideel løsning ved specielle bygningsforhold
Indbygningsmål på løbekatten giver fremragende udnyttelse af hallens bredde

ABUS én-skinne konsolkran EKL

Løftekapacitet: op til 5 tons
Spændvidde: op til 12 m
(alt efter løftekapacitet)

Anvendes på separat kranbane
på andet niveau under andre
traverskraner
Ideel som arbejdspladskran
for flere arbejdspladser

Vi flytter noget
Kransystemer
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ABUS HB let kransystem
Fleksibelt system der selvfølgelig let kan udvides.
ABUS EHB
én-skinne
krananlæg

1: ABUS ZHB-X
to-skinne
krananlæg

2: ABUS ZHB
to-skinne
krananlæg
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1

2

ABUS HB-systemet står for variable kompletløsninger
af materialetransporten efter modulprincippet.
Systemet kan yderst fleksibelt tilpasses næsten enhver
hal- og rumgeometri og kan fastgøres forsvarligt i de
forskellige ophængsbeslag.
En særlig fordel for Dem: Forandringer og udvidelser
er en helt naturlig ting, og HB-systemet kan vokse i
takt med Deres virksomhed.

3

6

6: ABUS EHB-I énskinnet travers

5

5: ABUS ZHB-I toskinnet travers

4

4: ABUS EHB-X
én-skinne
krananlæg

3: ABUS ESB
én-skinnebane

Vi flytter noget
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Lineær transport

Løftekapacitet: op til 2 tons
ABUS ESB én-skinnebane
Kurvekørsel mulig

Arealdækkende transport

Løftekapacitet: op til 1 ton
Krantraverslængde: op til 10 m
(alt efter løftekapacitet)
ABUS EHB én-skinne krananlæg

Lav byggehøjde

Meget lav egenvægt, ideel til
haller i let konstruktion

Store ophængsafstande

Meget nem at skubbe manuelt

Elektrisk kørsel (option)

Lav byggehøjde
Store ophængsafstande

Løftekapacitet: op til 2 tons
ABUS ZSB to-skinnebane
Store ophængsafstande
Særlig fordelagtig hejsehøjde,
da kædetaljen er placeret
mellem bane profilerne
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Løftekapacitet: op til 2 tons
Krantraverslængde: op til 12 m
(alt efter løftekapacitet)
ABUS ZHB to-skinne krananlæg
Særlig fordelagtig hejsehøjde,
da kædetaljen er placeret
mellem kranprofilerne
Meget lav byggehøjde

Elektrisk kørsel (option)

Elektrisk kørsel (option)

Uafhængig styring (option)

Uafhængig styring (option)

Arealdækkende transport

Løftekapacitet: op til 1tons
Krantraverslængde: op til 10 m
(alt efter løftekapacitet)

Løftekapacitet: op til 1 ton
Krantraverslængde: op til 8 m
(alt efter løftekapacitet)
ABUS EHB-X én-skinne
krananlæg

ABUS Én-skinnet travers type
EHB-I

Optimal udnyttelse af rummets
højde ved kompakt konstruktion

Meget lav egenvægt

Meget nem at skubbe manuelt

Kranbaner af standard
stålprofiler

Let at håndtere manuelt

Meget lav byggehøjde
Store ophængsafstande
Elektrisk kørsel (option)
Uafhængig styring (option)

Løftekapacitet: op til 2 tons
Krantraverslængde: op til 8 m
(alt efter løftekapacitet)
ABUS ZHB-X to-skinne
krananlæg
Optimal udnyttelse af rummets
højde ved kompakt konstruktion
Meget lav byggehøjde

Løftekapacitet: op til 1,6 tons
Krantraverslængde: op til 22 m
(alt efter løftekapacitet)
ABUS ZHB-3 to-skinne
krananlæg

ABUS To-skinnet travers type
ZHB-I

Stor krantraverslængde mulig

Høj kapacitet

Lav byggehøjde i forhold til
traverskran

Særdeles gunstig hejsehøjde
grundet taljens opbygning
mellem traversens profiler

Store maksimale ophængsafstande

Store ophængsafstande

Elektrisk kørsel (option)

Uafhængig styring (option)

Uafhængig styring (option)

Løftekapacitet: op til 2 tons
Krantraverslængde: op til 12 m
(alt efter løftekapacitet)

Elektrisk kørsel (option)

Kranbaner af standard
stålprofiler
Elektrisk kørsel (option)
Uafhængig styring (option)

Vi flytter noget
Kransystemer

11

ABUS svingkraner
Gode forudsætninger for effektiv materialetransport
ABUS søjlesvingkraner VS

ABUS vægsvingkran VW

ABUS søjlesvingkran LS
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ABUS søjlesvingkraner VS

ABUS svingkraner er yderst alsidige arbejdspladskraner, der kan tilpasses de enkelte
behov helt individuelt. De kan f.eks. monteres
på gulvet, på væggen eller på bygningssøjler
og kan udstyres enten med el-kædetalje eller
med el-wiretalje efter eget valg. Som ekstraudstyr kan der leveres elektrisk kørebevægelse af
kæde- eller wiretaljen samt elektrisk svingning
af kranen.

Løftekapacitet:

op til max 6,3 t

Udlæg:

op til 10 m
(alt efter løftekapacitet)

Anvendelsesområde: Hovedsagelig til anvendelse
på arbejdspladsen
Karakteristik:

Svingområde alt efter type
op til 360°.

Vi flytter noget
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ABUS Svingkraner
Nominelt svingningsområde

op til

270°

Løftekapacitet: op til 1 ton
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)
Søjlesvingkran LS

Løftekapacitet: op til 0,5 tons
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)
Søjlesvingkran LSX

Relativ lav egenvægt, derfor også anvendelig ved

Letløbs sving, derfor problemløst at svinge manuelt

problematiske gulv- eller fundamentforhold

Høj krogstilling mulig

Løbekatten meget nem at køre manuelt

Elektrisk løbekatkørsel (option)

Nominelt svingningsområde

op til

180°

Løftekapacitet: op til 1 ton
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)
Vægsvingkran LW
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Løftekapacitet: op til 0,5 tons
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)
Vægsvingkran LWX

Relativ lav egenvægt, derfor også anvendelig til

Letløbs sving, derfor problemløst at svinge manuelt

haller i let konstruktion

Høj krogstilling mulig

Løbekatten meget nem at køre manuelt

Elektrisk løbekatkørsel (option)

ABUS Svingkraner
Nominelt svingningsområde

uendelig

360°

Her vist med elektrisk svingning,
elektrisk løbekat og
uafhængig styring

Løftekapacitet: op til 4 tons
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)
Søjlesvingkran VS med el-kædetalje

Løftekapacitet: op til 6,3 tons
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)
Søjlesvingkran type VS med wiretalje

Høj krogstilling på grund af lavt byggemål

Stor frihøjde grundet lav indbygning

Elektrisk svingning (option)

Elektrisk svingning

Elektrisk løbekatkørsel (option)

Elektrisk løbekatkørsel

Uafhængig styring som option

Uafhængig styring

Nominelt svingningsområde

op til

180°

Her vist med elektrisk
svingning,
elektrisk løbekat og
uafhængig styring

Løftekapacitet: op til 4 tons
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)
Vægsvingkran VW med el-kædetalje

Løftekapacitet: op til 5 tons
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)
Vægsvingkran type VW med wiretalje

Høj krogstilling på grund af lav byggemål

Stor frihøjde grundet lav indbygning

Elektrisk svingning (option)

Elektrisk svingning

Elektrisk løbekatkørsel (option)

Elektrisk løbekatkørsel

Uafhængig styring som option

Uafhængig styring

Vi flytter noget
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ABUS elektro-wiretaljer
Til forsigtig håndtering af tungt gods

ABUS elektro-wiretaljerne er selve

Med finhejs- og finkørehastighed

multistikforbindelser er ABUS

kernen i krananlægget, som skal

som standard kan kraften og

elektro-wiretaljerne desuden yderst

håndtere virkelig tungt gods. Derfor

hastigheden tilpasses præcis.

servicevenlige.

er motor, bremse, gear og elsystem

På grund af den kompakte

samt elektronikken dimensioneret til

byggemåde er der let adgang til

højeste stabilitet, også ved mange

servicedelene og med praktiske

års hård indsats.
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ABUS elektro-wiretaljer type E

ABUS elektro-wiretalje type DB, med
serviceplatform.

Den komplette
løsning for konsolkran: ABUS elektrowiretalje type E

Løftekapacitet:

op til 120 tons

Karakteristik:

Gunstige indbygningsmål,

Denne installation
har fordel ved
den ultra lave
indbygningsmål
af ABUS type DQA
elektro-wiretalje.

Standard med 2 hejse- og kørehastigheder, omfattende grundog ekstraudstyr.

Vi flytter noget
Kransystemer
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ABUS elektro-wiretaljer til én-skinne traverskraner

Løftekapacitet: op til 16 tons
Type E · Én-skinneløbekat
Kompakt byggemål
To direkte kraftoverføringer
til køremaskineriet
Indstillelig til forskellige
flangebredder

Løftekapacitet: op til 10 tons
Type S · Sidemonteret wiretalje
Wireløb på siden af kranbroen,
derved optimeret kroghøjde

Løftekapacitet: op til 25 tons
Type U · Underflange-løbekat
Kan også anvendes ved
én-skinne baner med gængse
skinner af valseprofil
Katkøremaskineri med
direkte kraftoverføring uden
åbent tanddrev
8 hjuls løbekat for reduceret
hjulbelastning
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ABUS elektro-wiretaljer til to-skinne traverskraner

Løftekapacitet: op til 63 tons
Type D · To-skinneløbekat
i normal byggemål
Garanteret firehjuls kørsel med
fleksibel bogietilslutning
To direkte kraftoverføringer
til katkøremaskineriet
Serviceplatform (option)

Løftekapacitet: op til 40 tons
Type DQA · To-skinneløbekat
i lav byggemål
Ekstrem lav byggemål
Garanteret firehjuls kørsel med
fleksibel bogietilslutning
To direkte kraftoverføringer til
katkøremaskineriet

Løftekapacitet: op til 120 tons
Type Z · To-skinneløbekat
med dobbel hejsemotorer
Garanteret firehjuls kørsel med
fleksibel bogietilslutning
To direkte kraftoverføringer
til katkøremaskineriet
Serviceplatform (option)

Vi flytter noget
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ABUS elektro-kædetaljer
Pålidelig materialehåndtering

Uanset om i har skubløbekat eller elløbekat i jeres sta-

Løftekapacitet:

op til 4 tons

tionære installation, har ABUS el-kædetaljer fordele,

Karakteristik:

Lav konstruktion, standard med

der gør dem særdeles praktiske og brugervenlige. Af

2 hejsehastigheder, tilslutnings-

fordele kan bl.a. nævnes den lave indbygnings højde,

klar, omfattende grund- og

finhejs som standard, hvilket giver skånsomme løft og

ekstraudstyr.

sænk. En anden fordel er den lange holdbarhed på
bremsebelægningerne, med op til 1 million opbremsninger inden den første bremsejustering.
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ABUS elektro-kædetaljer

Løftekapacitet: op til 200 kg
Hejsehastighed: op til 12 m/min

Løftekapacitet: op til 630 kg
Hejsehastighed: op til 20 m/min

Elektro-kædetalje ABUCompact GMC
Med ABUCommander hængetryk

Elektro-kædetalje ABUCompact GM2

som standard

Med ABUCommander hængetryk

Tilsluttes kun 230 V

som standard

Trinløs hejsehastighed

Standard med 2 hejsehastigheder

Krogvandring: 3/6/10/20 m
Egenvægt: ca. 10 kg / 12 kg

Løftekapacitet: op til 1250 kg
Hejsehastighed: op til 20 m/min
Elektro-kædetalje ABUCompact GM4
Med ABUCommander hængetryk
som standard
Standard med 2 hejsehastigheder

Løftekapacitet: op til 2500 kg

Løftekapacitet: op til 4000 kg

Hejsehastighed: op til 16 m/min

Hejsehastighed: op til 20 m/min

Elektro-kædetalje ABUCompact GM6

Elektro-kædetalje ABUCompact GM8

Med ABUCommander hængetryk

Med ABUCommander hængetryk

som standard

som standard

Standard med 2 hejsehastigheder

Standard med 2 hejsehastigheder

Vi flytter noget
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ABUS Letportalkraner
Brug den, hvor det ønskes

Med en ABUS letportalkran bliver ABUS elektro-kæde-

Løftekapacitet:

op til 2 tons

taljer mobile. Dimensioneret til en last op til 2 tons og

Karakteristik:

med 4 sving- og låsbare hjul,

nem at skubbe på fire sving- og låsbare hjul, kan den

let at flytte, højde og bredde

træde til, hvor der er størst brug for den. Afhængig af

tilpasses individuelt.

løftekapacitet ligger bredden på maksimalt 7,9 m, og
den samlede højde kan være op til 5 m. ABUS letportalkranen er ved behov nem at skille ad.
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ABUS en-skinnet bane til
lineær transport af tungere gods.

ABUS portal kran er også en
løsning vi tilbyder, når løsningen er
lineær transport af gods.
Gennem individuelle befæstelsesmuligheder i loft eller gulv sikrer
portalkonstruktionen en optimal
lineær transport af gods.
Med kapaciteter op til 4 t kan
ABUS el-kædetaljer med manuel
eller elektrisk løbekat anvendes.
Ved større kapacitet anvendes
ABUS wiretalje type E.
Med et omfangsrigt program af

Løftekapacitet::

Op til 16 t

ekstra udstyr fx radiostyring bliver

Arbejdsområde:

Lineær transport

transporten af gods let og fleksibel.

Karakteristika:

Fleksibel og individuelle
befæstelses muligheder.
Omfattende standard og
ekstraudstyr.

Vi flytter noget
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Har De andre ønsker?
ABUS tilbehørsprogram.
Ved hjælp af komponenterne i

Fjernstyring

ABUS tilbehørsprogrammet kan

Giver kranføreren frit valg med

ABUS kransystemer tilpasses

hensyn til placeringen og dermed

Deres helt specielle behov perfekt

større bevægelsesfrihed. Derved

ned til mindste detalje. Lige fra

får han et godt overblik over hele

energikæde til fjernstyring, fra kran-

arbejdsområdet og kan arbejde

belysning til lastmålingssystem.

mere tidsbesparende. Som styring
kan der vælges mellem en sender
med joystik og en kompakt håndsender.

AZF soft start enheder og SU-2
soft skifte relæer, er det ideelle

Kranbelysning

tilbehør når lasten fordrer forsigtig

Til oplysning af arbejdsområdet

håndtering. Dette tilbehør gør det

under kranen kan vi levere halogen-

muligt for kran kranoperatøren at

lamper og natrium højtrykslamper

kontrollere kran- og løbekat kørsel

(NAV) samt halogen højtrykslamper.

forsigtigt uden store udsving af

Halogenlamperne med 750 watt

emnerne i lastkrogen.

effekt har et lampehus af alumi-

Dette styres ved hjælp af justerbar

nium. De to andre lampetyper har

acceleration og forbedret decellera-

400 watt effekt og et lampehus af

tion af køremotorerne.

galvaniseret stålplade.

Afhængig af individuelle forhold
kan systemerne bruges uafhængig
på hhv. kran og løbekatkørsel.
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Display med
store tal (GLZ)

ABUS last måle systemer:
LIS-SE: last måle og vurderingssystem, der måler spænding og

Anti-Kollisionssikring

strøm på alle 3 faser til hejse-

ABUS anti-kollisionssikring beskytter

motoren. Optioner: Lastdisplay

kraner mod uforvarende kollision

i styrehåndtag samt lastkollektiv

ved hjælp af fotoelektrisk afstands-

tæller.

måling. Udover et automatisk
omskift fra høj til lav kørehastighed

LIS-SV: Dette last vurderingssystem

(standard), er det muligt at installere

tilbyder de samme funktioner som

automatisk omskift fra lav hastighed

LIS-SE, men bruger i tillæg også

til stop (option). Desuden kan vi

vejeceller der sammen med

levere specialudførelser til særlige

målingerne på hejsemotoren,

forhold, hvis der f.eks. skal overhol-

sikrer en mere nøjagtig vægtmåling.

des en bestemt minimalafstand.

Dette system er en attraktiv løsning
til kraner med flere taljer, hvor der
er behov for at kunne vise vægten
på byrden i hver enkelt talje, eller at
vise den totale vægt i alle taljerne.
Den aktuelle vægt kan vises enten
på stort (GLZ) eller på lille vægtdisplay i styrehåndtaget (LAZ).

El-endestop
Reducerer eller afbryder kørebevægelsen for enden af kranbanen.
Kan kun anvendes i forbindelse
med relæstyring og drev med
selvlukkende bremser. Aktiveres af
mekaniske beslag på kranbanen.
Bruges også til evt. områdebegrænsning.

Vi flytter noget
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God planlægning går i detaljer,
det gør god service også.

Præcision og tillid
ned til mindste
detalje: Computerstyret planlægning
garanterer oversigt
og overskuelighed
i alle faser.

Helt sikkert, helt
udførligt: Hvert
tilbud indeholder
en omhyggeligt
bearbejdet dokumentation.
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En konsekvent opfølgning af en
udførlig konsulentsamtale giver et
sikkert grundlag for realiseringen
af alle krankonstruktioner til haller.
Computerstyret og præcist svarende til Deres krav, på samme databasis lige fra behovsanalysen over
projekteringen helt op til konstruktionen, udvikler vi et tilbud med
eksemplarisk specificeret teknisk
dokumentation. Som en basis, der
skal fungere som en pålidelig hjælp
for Dem ved Deres beslutning om
at anskaffe et moderne, effektivt
kransystem.

