ABUS Lätta Lyft
Gör lyften lätta
ABUS lätta lyft program används för att enkelt flytta arbetsstycken, varor och verktyg. ABUS kranar är smidiga,
prisvärda och kan monteras på stationära monteringsplatser, ovanför ett produktionsområde eller användas mobilt på
olika arbetsstationer. Kranarna gör arbetet enklare och ökar produktiviteten. Här ser du ett urval av ABUS lätta lyft program.

Roterbar 360°
ABUS pelarsvängkranar, upp till 6,3 t (upp till 4 t. med kättingtelfer)

Fri yta för människor, maskiner och material
ABUS lättraverssystem, LT, upp till 2 t

Universallösningen
ABUS lättportalkranar upp till 2 t

Linjära transportlösningar för tunga laster
ABUS åkvagn på enkelskena, upp till 16 t (upp till 4 t. med kättingtelfer)

Alltid med
ABUS elektriska kättingtelfrar, upp till 4 t

Sköter lyftjobben, även när det inte finns plats på marken:
ABUS väggsvängkran, upp till 5 t (upp till 4 t. med kättingtelfer)
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Svängkranar

Lättraverssystem

Lättportalkranar

ABUS svängkranar är pålitliga och
tillförlitliga lyfthjälpmedel vid arbetsstationer för laster upp till 6,3 t. De kan
även användas för att mata material till
maskiner och för att manövrera arbetsbänkar. Beroende på arbetsplatsens
egenskaper och driftsvillkor kan kranarna monteras fristående på golvet,
på en vägg eller på ett stöd. Ett mångfacetterat program med flera modeller
och extrautrustning erbjuder flexibla
och ekonomiska lösningar som kan
anpassas till flera olika användningar.

ABUS LT-system är den perfekta
lösningen för att kunna flytta laster
på upp till 2 t linjärt eller över en viss
yta. Den modulära konstruktionen
gör att den enkelt kan anpassas
till de användningsspecifika behoven. LT-systemet hängs upp under
taket, på element i hallen eller på
egna stålkomponenter. Det medför
att rummet kan utnyttjas maximalt
och att hallgolvet kan hållas fritt för
människor, material och truckar. ABUS
LT-system kan användas för en enskild
eller flera intilliggande arbetsstationer.

Den största fördelen med ABUS lättportalkran är möjligheten att använda
den på olika platser och för olika ändamål i verkstaden eller industrihallen.
Den elektriska kättingtelfern klarar lätt
av laster på upp till 2 t och används för
att manuellt skjuta lasten längs kranbalken. Styrhjulen med spärr gör att
portalkranen smidigt kan transporteras
till platsen där den ska användas och
sedan låses styrhjulen på ett säkert sätt.

Kättingtelfrar
ABUCompact
kättingtelfrar
utgör
kärnan i ABUS lätta lyft program. De
klarar av laster på upp till 4 t och kan
användas på alla ABUS-kranar. De kan
flyttas manuellt eller elektriskt på en
balk eller monteras stationärt.

Leveranstider

Monteringsarbeten

CE-märkning

ABUS är lika med attraktiva och pålitliga leveranstider. ABUS arbetar med
serietillverkade komponenter, pålitliga
leverantörer och använder smarta
elektroniska program för projektplaneringen. ABUS är lika med flexibilitet.

Vi tar hand om schemaläggningen
och samordningen av leveransen till
installationsplatsen och ser, om så
önskas, även till att allt som behövs för
monteringsarbetet finns på plats i rätt
tid, t.ex. mobilkran, arbetsplattform,
truck. Våra utbildade ABUS-tekniker
har all kunskap som behövs om våra
produkter och utför monteringsarbetena med hög säkerhetsmedvetenhet.

Produkter från ABUS uppfyller kraven
i EG-maskindirektivet. I enlighet med
ISO 9001:2008 utvecklar, konstruerar
och tillverkar ABUS sina krananläggningar och lyftanordningar i Gummersbach, Tyskland.
ABUS kranar och lyftanordningar står
för säkerhet och kvalitet.

