
ABUS nya lättraverssystem 
EHB-I och ZHB-I, prisvärt & enkelt

BESTÄLL LÄTTRAVERSSYSTEM 
– VI BJUDER PÅ FRAKTEN

KÄTTINGTELFRAR

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

Vi lyfter din produktion.
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Produktinformation och nyheter från ABUS Kransystem  nr 2/09

ABUS lättravers EHB-I och ZHB-I 
består av traverser monterade på 
en balk via ABUS välkända åkverk, 
modell HF (manuellt) eller EF 
(elektriskt).  

Exempelvis kan befi ntliga takkonstruktioner 
eller andra stålkonstruktioner utnyttjas om 
belastning så tillåter. Detta är ett ekonomiskt 
alternativ då investering enbart berör en 
lättravers med åkverk. Åkverken går att välja 
mellan ett tvåhastighets elektriskt åkverk 
(5/20 m/min) eller manuellt drivna. EHB-I 
fi nns att tillgå i lyftkapacitet upp till 1000 kg 
och ZHB-I upp till 2000 kg. 

Lyft-
kapacitet (kg)

Max travers-
längd (m)

125 10

250 10

500 10

1000 8

Lyft-
kapacitet (kg)

Max travers-
längd (m)

125 12

250 12

500 12

1000 12

2000 8

Lättraverssystemen utrustas med 
ABUS prisvärda kättingtelfer ABU-
Compact, som fi nns i över 100 olika 
versioner och möjliggör en optimal 
kundanpassning och därmed en 
optimal 
ekonomi.  

Tvåbalkstravers ZHB-I

Enbalkstravers EHB-I

Modell GMC
• 1-fas 230V
• Lyftkapacitet 100 kg 
 alt. 200 kg
• Steglös lyfthastighet  
 upp till 12 m/min  
 beroende på lyft- 
 kapacitet

Modell GM2
• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 80 kg
 upp till 630 kg
• Tvåstegs lyfthastig- 
 heter upp till 20 
 m/min beroende  
 på lyftkapacitet

Modell GM4
• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 250 kg
 upp till 1250 kg
• Tvåstegs lyfthastig- 
 heter upp till 20 
 m/min beroende på  
 lyftkapacitet

Modell GM6
• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 630 kg
 upp till 2500 kg
• Tvåstegs lyfthastig- 
 heter upp till 16 
 m/min beroende på 
 lyftkapacitet

Modell GM8
• Manöverspänning  
 3-fas 400V / 48V
• Lyftkapacitet 800 kg
 upp till 4000 kg
• Tvåstegs lyfthastig- 
 heter upp till 20 m
 /min beroende på 
 lyftkapacitet

FRITT
MONTAGE! *

Oktoberfest 
med ABUS kättingtelfer ABUCompact
I höstmörkret vill vi ge er lite 
festligheter, att om ni investerar 
i en ABUCompact så bjuder vi 
på montaget*. Erbjudandet 
gäller inte bara i oktober, utan 
hela november ut, så det hinner 
bli lite novemberfest också. 

ABUS kättingtelfer ABUCompact har 
utvecklats enligt ABUS ledstjärnor;
- Hög kvalitet
- Hög servicevänlighet
- Prisvärdhet

Köp valfritt lättraverssystem ur 

vårt sortiment innan 30 november 2009. 

ABUCompact fi nns i över 100 
olika utföranden med lyftkapacitet 
från 80 kg upp till 4 ton. Detta ger 
möjligheter till en optimal kund-
anpassning och därmed optimal 
inköpsekonomi. 
 
För mer information om 
ABUCompact, se 
www.abus-kransystem.se 

*Erbjudande gäller t o m 2009-11-30.
Max 2 timmars montage inkl. restid.
Exkl. ev. liftkostnad eller annat inhyrt 
montagehjälpmedel.

och ZHB-I upp till 2000 kg.

KAMPANJ!

Kontakta ABUS återförsäljarenät för mer information och besök 
gärna vår hemsida www.ABUS-Kransystem.se

Köp valfritt lättraverssystem 
ur vårt sortiment (läs mer på 
www.abus-kransystem.se) innan 30 
november 2009 så bjuder vi på frakten. 

ABUS lanserar 
EHB-I och ZHB-I

ABUS enbalks-
travers upp 
till 16 tON 

www.abus-kransystem.se

PRODUKTNYHET 
ABUS lanserar en ny produkt-
grupp av sina lättraverser, typ 
EHB-I och ZHB-I. I praktiken 
är det en skena som är upp-
hängd i våra tillförlitliga åkverk 
som används till kättingtelfer 
på balk. Detta ger ett mycket 
ekonomiskt alternativ då man 
t e x kan utnyttja befi ntliga 
takkonstruktioner eller portal-
lösningar och låta lättraversen 
löpa via åkverken.

   LÄS MER: Sidan 4 

PRODUKTNYHET 
ABUS vidareutvecklar sin lin-
telferserie modell GM5000.E 
och presenterar en under-
hängande tralla upp till 16 t. 
i FEM 1Am. Detta innebär 
att ABUS nu kan erbjuda 
enbalkstravers upp till 16 t. 
Detta är ett mycket eko-
nomiskt alternativ, som 
tidigare krävde två-
balkstraverser. Kon-
takta oss för 
mer informa-
tion.

BESTÄLL LÄTTRAVERSSYSTEM 
– VI BJUDER PÅ FRAKTEN

vårt sortiment innan 30 november 2009. 

KAMPANJ!
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Vi lyfter din produktion.

FAKTA     Projekt Nöjesfabriken

KONTAKTA OSS

              I NÖJESFABRIKEN
Nöjesfabriken är en av Sveriges 
största nöjesanläggningar. 
Här fi nns bland annat tre dans-
golv, två livescener, 16 bowling-
banor, lekland, restaurang och 
konferensrum.

CarlHag har i fl era omgångar levererat 
ett unikt system till Nöjesfabrikens 
största nattklubbs-/livehall. All teknik 
lyfts i trossar manövrerade av ABUS 
kättingtelfrar. I dagarna har CarlHag

• 4 st Kättingtelfrar typ ABUS GM 6  
 1600 kg 2-partig maskingrupp 2 m
 med 4-polig spindelgränsbrytare.  
 Telfrarna är dimensionerade för  
 dubbel lastkapacitet.

• Manövreringen av telfrarna sköts  
 av personalen via ett kontaktorskåp  
 där man enkelt kan välja in vilken  
 telfer som ska köras.

• Elskåpet har byggts av CARLHAG  
 AB efter nöjesfabrikens önskemål.
 
Kom och beundra underverket, när-
mast och mest aktuellast är Starboys 
julshow som spelas under november-
december, en lokal världshit! 
Mer info på www.nojesfabriken.se!

installerat ytterligare telfrar. Systemet 
har en inbyggd smidighet som upp-
skattas av personal, artister och crew.
 För att öka publikupplevelsen har 
Nöjesfabriken även byggt ett publik-
podie i tre plan. Placeringen har dock 
skapat huvudbry då golvytan behövs 
för servering vid krogshower och kon-
ferenser. Genom ABUS kransystems 
lösning kan podiet nu höjas ovanför 
publiken när ytan behövs, samtidigt 
som podiets undersida enkelt blir in-
nertak. Enkelt och genialt!

Strågatan 5, 653 43 Karlstad
Telefon 054-55 57 70
Telefax 054-55 57 75
info@carlhag.se 
www.carlhag.se

Örebro Telefon 019-17 22 90

Timrå Telefon 060-52 54 20

Gävle Telefon 026-25 22 90

Piteå Telefon 0911-144 50

Umeå Mobil 070-27 63 199

Effektiv materialhantering 

från 0 till 100 ton

• Krankomponenter

• Traverser

• HB-system

• Skensystem

• Svängkranar

• Telfrar

• Elkomponenter

SMARTA LYFT

Manövreringen av telfrarna sköts av personalen via ett kontaktorskåp.
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