
LYFTET
■

ABUS introducerar
lättraverssystem typ EHB-X
– avsedd för lätta lyft i trånga utrymmen

SEDAN BÖRJAN AV DETTA ÅR kan nu ABUS erbjuda en ny
typ av lättraverssystem. Modellen kallas EHB-X och är en
vidareutvecklad version av modell EHB, som länge
funnits i ABUS sortiment. Traversbalken är på EHB-X
uppbockad mellan kranbanorna vilket ger kompakta
byggmått och effektivare lyfthöjd.

Vänligen kontakta oss för mer information om ABUS
nya lättraverssystem EHB-X.

WWW.ABUS-KRANSYSTEM.SE
Nummer 1    2008    Nyhetstidning från ABUS Kransystem

Vi lyfter din produktion.

EHB-X finns att få upp till 1000 kg lyftkapacitet och traversbalk
upp till 8 meters längd beroende på lyftkapacitet.

Modell EHB-XModell EHB

EHB-X utmärkande fördelar är;
- Uppbockningsplåten är av låg egenvikt vilket bidrar till den

redan låga egenvikten av hela systemet.
- Kompakta ändlägesmått av telfer och lättraverssystem.
- Separat åkbart manöverdon möjligt.
- Elektriskt kranåk möjligt.

Lyftkapacitet Max. längd Max. ban- Max. upphäng-
(kg) traversbalk (mm) längd (mm) ningsavstånd (mm)

125 8000 10500

250 8000 9700

500 8000 8600

1000 7000 7200

Valfri

Modell GMC

• 1-fas 230V
• Lyftkapacitet 100 kg 

alt. 200 kg
• Steglös lyfthastighet 

upp till 12 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Modell GM2

• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 80 kg 

upp till 630 kg
• Tvåstegs lyfthastigheter

upp till 20 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Modell GM4

• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 250 kg 

upp till 1250 kg
• Tvåstegs lyfthastigheter

upp till 20 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Modell GM6

• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 630 kg

upp till 2000 kg
• Tvåstegs lyfthastigheter

upp till 16 m/min
beroende på lyftkapacitet

Modell GM8

• Manöverspänning 3-fas
400V / 48V

• Lyftkapacitet 800 kg 
upp till 4000 kg

• Tvåstegs lyfthastigheter
upp till 20 m/min 
beroende på lyftkapacitet

ABUCompact kättingtelfer

ABUS elektriska kättingtelferserie
ABUCompact är ett komplett
produktprogram bestående av
5 olika basmodeller;
GMC, GM2, GM4, GM6 och
GM8. Modell GMC är en 1-fas
230V telfer med 100 kg alternativt
200 kg lyftkapacitet med steglös
lyfthastighet.
   Modellerna GM2–GM8 är 400 V
3-fas telfrar med lyftkapaciteter
från 80 kg upp till 4,0 ton med
två lyfthastigheter som standard.
   Olika lyfthastigheter finns
från 3 m/min upp till 20 m/min
beroende på modell och lyft-
kapacitet.

Modell GMC
• 1-fas 230 V
• Lyftkapacitet 100 kg

alt. 200 kg
• Steglös lyfthastighet

upp till 12 m/min
beroende på lyftkapacitet

Modell GM2
• 3-fas 400 V
• Lyftkapacitet 80 kg

upp till 630 kg
• Tvåstegs lyfthastighet

upp till 20 m/min
beroende på lyftkapacitet

Modell GM4
• 3-fas 400 V
• Lyftkapacitet 250 kg

upp till 1250 kg
• Tvåstegs lyfthastighet

upp till 20 m/min
beroende på lyftkapacitet

Modell GM6
• 3-fas 400 V
• Lyftkapacitet 630 kg

upp till 2500 kg
• Tvåstegs lyfthastighet

upp till 16 m/min
beroende på lyftkapacitet

Modell GM8
• Manöverspänning 3-fas

400 V / 48 V
• Lyftkapacitet 800 kg

upp till 4000 kg
• Tvåstegs lyfthastighet

upp till 20 m/min
beroende på lyftkapacitet

ABUS Kransystem AB
Strågatan 5 • 653 43 Karlstad
Telefon 054-55 56 50 • Telefax 054 55 56 57

Vi lyfter din produktion.

Driftsäker – Prisvärd – Kort leveranstid

Yttäckande transport
■  Lyftkapacitet max 1000 kg
■  Extra lyfthöjd genom uppbockad kran
■  Låg egenvikt med mycket kompakta byggmått

Yttäckande transport
■  Lyftkapacitet max 1000 kg
■  Spännvidd max 22 m
■  Lägre bygghöjd jämfört med travers

ENBALKSTRAVERS - EHB-X TVÅBALKSTRAVERS - ZHB-3

TVÅBALKSTRAVERS - ZHB

TVÅLBALKSTRAVERS - ZHB-X

Yttäckande transport
■  Lyftkapacitet max 2000 kg
■  Spännvidd max 12 m
■  Optimal lyfthöjd

Yttäckande transport
■  Lyftkapacitet max 2000 kg
■  Spännvidd max 8 m
■  Extra lyfthöjd genom uppbockad kran

ABUS produktprogram
för lättraverssystem

Yttäckande transport
■  Lyftkapacitet max 1000 kg
■  Spännvidd max 10 m
■  Låg egenvikt och bygghöjd

ENBALKSTRAVERS - EHB

ENKELBANA - ESB

DUBBELBANA - ZSB

Linjär transport
■  Lyftkapacitet max 2000 kg
■  Möjligt med kurvor
■  Stora upphängningsavstånd

Linjär transport
■  Lyftkapacitet max 2000 kg
■  Optimal lyfthöjd
■  Stora upphängningsavstånd

För mer information, kontakta ABUS återförsäljare eller besök vår hemsida www.ABUS-Kransystem.se



TRÄHUS
ABUS
NORRLAND

ÅR 2002 STARTADE Norrlands Trähus
AB tillverkning av trähusstommar för
småhus till gruppområden. Fabriken
i Hammerdal byggdes 1975, ursprung-
ligen för Vinettas tillverkning av strum-
por. Samma fabrik köptes 2002 av
Norrlands Trähus AB och byggdes om
för trähustillverkning. I samband med
köpet installerades under 8 stycken
Abus lättraverser i olika utföranden.
Sedan dess arbetar 20 man arbetar
sedan vid fabriken i Hammerdal.
   Nästa utvecklingssteg togs 2008, då
var det dags för en ny tillverkningslinje.
Nu handlar det om tillverkning av

utfackningselement av trästomme till
flerbostadshus i Ulriksfors, strax utanför
Strömsund. Här ska 7 nyanställda
tillverka 30 000 kvm utfackningselement
per år åt kunder som JM, NCC och
Peab.
   – För oss var det självklart att fortsätta
samarbetet med ABUS traverser och
Carlhag AB eftersom funktion och
utförande fungerar utmärkt med ABUS,
samt att löpande service från Carlhag
fungerar klanderfritt. En viktig del i ut-
förandet i Ulriksfors var vårt krav att
lyftkroken måste placeras nära befintligt
tak för att ge maximal lyfthöjd, detta
löstes på bästa sätt av Carlhag. Utlovade
leveranstider har alltid hållits av Carlhag
vilket är en viktig fråga för oss industri-
företag”, enligt VD Janne Nässén.

”utlovade leveranstider
har alltid hållits...”

Norrlands Trähus AB tillverkar
150 småhus och 30 000 kvm
utfackningselement per år.

Företaget ägs av Eva & Janne
Nässén och omsätter 50 miljoner
kronor.

VI HAR LEVERERAT:

• 1 st Lättraverssystem
typ ZHB-X 1000 kg, 13 x 8 m

• 1 st Lättraverssystem
typ ZHB-X  1000 kg, 15 x 8 m

• 1 st Lättraverssystem
typ EHB 250 kg, 18 x 7,3 m

• 6 st ”Fotbollsmål” (bärande stål)
• Montage på plats

   VINNANDE    KONCEPT
+
+

=
Strågatan 5
653 43 Karlstad
Telefon 054 - 55 57 70
Telefax 054 - 55 57 75
e-mail:info@carlhag.se
www.carlhag.se

Örebro
Telefon 019 - 17 22 90

Sundsvall
Telefon 060 - 52 54 20

Gävle
Telefon 026 - 25 22 90

Piteå
Telefon 0911 - 144 50

Umeå
Mobil 070 - 27 63 199

Kontakta oss för mer information!

Gott resultat på
Stora Enso Skoghall
SKOGHALLS BRUK ingår i produkt-
området Konsumentförpackningar inom
Stora Enso. Bruket tillverkar kartong-
produkter främst för livsmedelsförpack-
ningar med verksamhet i Skoghall och
Forshaga. En del av den kartong som
produceras i Skoghall beläggs med
barriärer av plast och aluminiumfolie,
efterbearbetningen utförs i Forshaga.
   På deras underhållsverkstad där man

svarar och reparerar detaljer till produk-
tionen fanns tre svängkranar monterade
för att lyfta upp detaljer till svararna. De
var tröga att jobba med och nådde inte

VI HAR LEVERERAT:

• 1 st Abus ZHB 500 kg.
Banlängd 13000 mm
Spännvidd travers 5400 mm

fram till alla ställen där man ville lyfta.
Carlhag AB gav förslaget att ersätta alla
svängkranar med ett eldrivet skensystem
som täckte hela arbetsområdet. Detta
gav även bättre lyfthöjd då lättravers-
systemet har mer kompakta byggmått,
jämfört med svängkranar. Stora Enso
valde att investera i lösningen och
montering skedde slutet av år 2007.
Efter ett par månaders användning är
slutanvändarna väldigt nöjda med
resultatet.”...ersätta alla sväng-

kranar med ett eldrivet
skensystem...”
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Vi lyfter din produktion.


