
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!



Scania i Södertälje har  tagit över GMs lokaler 
och bygger nu nya linjer för bearbetning av 
motorblock för lastbilsmotorer. 
– Det blir både kvalitets- och produktivitets- 
höjande, säger Ulf Nilsson, projektledare på 
Dynamate.

KAMAB har i samband med flytten installerat 15 
svängkranar, 2 bockkranar och 4 traverser samt 

stålkonstruktioner för traversbanorna i de nya 
lokalerna.

– KAMABs kranar passade bra. Vi hade flera  
anbud att välja mellan, men i slutändan var det 
de små detaljerna som avgjorde att vi valde 
KAMAB, säger Ulf Nilsson, som var med vid 
upphandlingen åt Scania.

DE SMÅ DETALJERNA AVGJORDE FÖR SCANIA

Ulf Nilsson på Dynamate var med 
vid upphandlingen åt Scania.

Tibnor rustar för framtiden
Två ABUS-traverser på 2x8 och 2x6,3 ton har installerats för att lyfta plåt i de nya lokalerna.

Tibnor i Köping har köpt traverser av 
KAMAB. 
– Tibnor rustar för framtiden, så att allt är 
förberett när konjunkturen vänder, säger 
Lars Samuelsson på Tibnor. 

Tibnor säljer stål och metaller till verkstads-, 
process- och byggföretag i Norden, Polen 
och Baltikum. Nu ska man ska omstrukturera 
delar av sin verksamhet i Köping och byter 
lokal för sina storformatsprodukter.

Två ABUS-traverser på 2x8 och 2x6,3 
ton har installerats för att lyfta plåt i de nya  
lokalerna. 

– Vi renodlar verksamheten och delar upp 
platta produkter och långa produkter med 
mera.

Tibnor byter ut sina gamla lyftutrustningar 
från 1968 vartefter. 
– Samarbetet med KAMAB har rullat 
på sen 1995. De ligger prismässigt bra  
och är proffsiga och kunniga, avslutar  
Lars Samuelsson.

KAMAB HAR LEVERERAT:
- 15 st LS pelarsvängranar kapacitet 500 kg
- 2 st EHB-X travers kapacitet 500 kg
- 1 st ELV travers kapacitet 500 kg
- 1 st EHB travers kapacitet 500 kg
- 2 st David A1-bockkranar kapacitet 500 kg
- Stålkonstruktioner att hänga traverserna iKAMAB har levererat

15 pelarsvängkranar till 
Scanias nya lokaler.

Lars Samuelsson på 
Tibnor rustar för framtiden.

C Scania

TEKNISKA DATA:  ZLK 2x8 ton ZLK 2x6,3 ton
Lyftkraft: 2x8 ton 2x6,3 ton
Spännvidd: 29 m 29 m
Krangrupp: H2/B4/4M H2/B4/3M
Lyfthastighet: 12,5/2 m/min 12,5/2 m/min
Åkhastighet travers: 50/12,5 m/min 50/12,5 m/min
Åkning telfer: 30/7,5 m/min 30/7,5 m/min
Vikt: 22.129 kg 20.140 kg

- Båda traverserna har gångbana längs huvud- 
 balk och är utrustade med lastkollektivmätare. 
- Traverserna är utrustade med AZS+SU2 
 för mjukkörning. 
- Kollisionsskydd har monterats mellan 
 traverserna. 
- Traversbanan har kompletterats med 
 125 m strömbana typ VAHLE HBH4/160 A. 
- Traverserna har försetts med radiostyrningar. 

KAMAB: Telefon 08-540 691 80    Fax 08-540 605 66    E-post: info@kamab.nu    Internet: www.kamab.nu
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