
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



“Vi har effektiviserat hanteringen av våra ringar och förbättrat
materialflödet tack vare ABUS-traverserna,” enligt Torbjörn
Andersson, Operations Manager på Outokumpu i Eskilstuna.

“Sedan vi effektiviserade lyftarbetet har vi även kunnat minska truck-
trafiken vilket är positivt också säkerhets- och utrymmesmässigt.”

“KAMAB har rätt nivå på priserna och servicen. De egenskaperna
underlättar samarbetet,” fortsätter Torbjörn Andersson och avslutar med
att KAMAB “knappast försvagat sina chanser till framtida samarbete, då
vi fortsätter att expandera.”

Outokumpu tillverkar rostfritt stål. Ringarna ovan
hanteras bl a av ABUS 25-tonstraverser. Stålet i
ringarna används ofta till fronter för bl a kyl- och
frysskåp samt inom fordonsindustrin.

TEKNISKA DATA
2007 levererades 2 st ABUS 2-balks ZHB-traverser.
• Lyftkapacitet: 25 000 kg vardera.
• Spännvidd: 17 100 mm.
• Lyfthöjd: 8 m.
• Krangrupp: H2/B3/2M
• Strömbanor: 78 m + 53 m 4/100A.
• Radiostyrningar: 2 st Åkerströms Jupiter (Hoppradio)
  med Euro joystick-sändare.

KAMAB startade verksamheten 1987. Under alla år har vi varit en “lyftande hand”, särskilt vid tunga lyft inom industrin. Vi har även lång erfarenhet av radiostyrningar och utbildningar.

SCANIA

Tidigare låg Scanias bearbetning
och montering av centralväxlar
samt s k diffar på olika orter, i Falun respektive Södertälje. Nu är allt
samlat i Södertälje och man har ca 500 m mellan de två arbetsställena.

Daniel Andersson lyfter en
bakväxel vid Scanias nya
hanteringsline i Södertälje.

TEKNISKA DATA
Leverans och montage av 138 st traverser för
tre fabrikslokaler. Totalt 1 690 m banbalk.
Lyftkapaciteter: 125 – 2 000 kg.

OUTUKUMPU
lyfter ringar effektivare
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samordnar
för bättre
logistik

Skensystemen från ABUS bidrar
till logistikvinster när Scania
samordnar bearbetning och
montering av bl a centralväxlar.
Skensystemen togs i bruk i
februari 2008.

Hårdvaran då?
“Utrustningen fungerar utmärkt. Den är smidig
och lätt att arbeta med,” säger Daniel
Andersson, produktionstekniker på Scania.
“Det är ju positivt att vi både lyckats samordna
logistiken inom koncernen och samtidigt
effektivisera den fysiska hanteringen
här i lokalen,”  avslutar Daniel Andersson.

Varför KAMAB?
“Vi behövde en erfaren leverantör eftersom projektet här vid monteringen
av bakväxlar och diffar är ett av Scanias största någonsin. Då föll valet på

    KAMAB,” enligt Dynamates  projektledare Jan
    Löfgren.

Förutom minskat avstånd har Scania förbättrat hanteringen med hjälp av
skensystem, traverser och telfrar. ABUS levererade utrustningen och
KAMAB utförde arbetet samt skötte kontakterna med Dynamate som
ansvarade för projektet gentemot Scania.
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Vi lyfter din produktion.


