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

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

Vi lyfter din produktion.

Produktinformation och nyheter från ABUS Kransystem  nr 2/10
www.abus-kransystem.se
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ABUS profi ler, som utgör lättraverssystemen, är kompakta profi ler och 
som tillsammans med upphängningar & löpvagnar ger ett traverssystem 
med låg bygghöjd och kostnadseffektiva samt rationella lösningar. 

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

Yttäckande transport
• Lyftkapacitet max 1600 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

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

Tvåbalkstravers ZHB-I

Enbalkstravers EHB-I

• Lyftkapacitet max 1000 kg
• Prisvärd lösning
• Enkelt montage

• Lyftkapacitet max 2000 kg
• Möjligt med elektriskt åkverk
• Optimerad lyfthöjd

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

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

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

Balkarna tillverkas genom att två kall-
valsade symmetriska profi ldelar svetsas 
samman och som ger en höghållfast 
profi lbalk. ABUS lättraverssystem fi nns 
att få med lyftkapacitet från 80 kg upp 
till 2,0 ton. På sidan 4 ser ni en samman-
ställning av produktutbudet. 

Planeringsinformation 
för lättraverssystem
Det fi nns fl era punkter som är viktiga 
för att erhålla en optimal teknisk och 
ekonomisk lösning. Nedan följer en enkel 
sammanställning för denna planering;

1  Krävs linjetransport eller yttäckande  
 transport? Enkelbanor, t ex ESB, ger  
 lyftmöjlighet utmed en linje medans 
 2 enkelbanor med en tvärgående   
 kranbalk ger yttäckande lyftmöjlig- 
 heter t ex EHB. Se sidan 4 för de olika  
 modellerna. 

ABUS lättraverssystem 
– kostnadseffektiv profi lering

Profi ltyp HB160      Profi ltyp HB200          Profi ltyp HB250                     

Beroende på lyftkapacitet, spännvidd 
och antal möjliga upphängningspunkter 
har ABUS 3 olika profi ler att tillgå

profi lVAL

Löpvagnen 
rullar i profi len

ABUS profi l-
upphängning

Givetvis hjälper vi till med rådgivning. Kontakta oss gärna och se även vår hemsida 
www.ABUS-Kransystem.se för mer information. Där fi nner ni också förfrågningsunderlag 
för bland annat lättraverser, som också tjänar som en planeringsinformation.

2  Upphängningar i existerande kon- 
 struktioner t ex tak eller med fristå- 
 ende stålkonstruktion? Detta påverkar  
 möjliga upphängningspunkter och där- 
 med vilka profi ler som kan användas.  

3  Banlängd och spännvidd dvs hur  stor  
 yta är det som behöver täckas med  
 lättraverssystemet.

4  Vilken lyftkapacitet och lyfthöjd är  
 nödvändigt? 

5  Är det fl era arbetsstationer som behö- 
 ver lyfta samtidigt? Med fl era traverser  
 på samma bana undviker man väntetid. 

6  Vid laster från och med 1000 kg och  
 traversbalkslängder från 6 meter re-
 kommenderar vi eldrift av tväråk av 
 kättingtelfern samt traversbalksförfl ytt- 
 ning. Det blir då tungt att manuellt han- 
 tera last/kran vid förfl yttning. 

Upphängning via fristående stålkonstruktion   

Upphängning i existerande takkonstruktion

för bland annat lättraverser, som också tjänar som en planeringsinformation.
www.ABUS-Kransystem.se
för bland annat lättraverser, som också tjänar som en planeringsinformation.
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Vi lyfter din produktion.

Hösten 2009 invigde KG Knutsson sitt 31.000 kvadrat-
meter stora logistikcenter i Enköping. Genom portarna 
på det nya centrallagret strömmar årligen miljontals 
artiklar, varav ett par hundra tusen fordonsbatterier. Att 
hantera dessa – bokstavligen blytunga – artiklar på ett 
ergonomiskt sätt är helt nödvändigt för att inte slita ut 
personalens ryggar och axlar i förtid.
 – Vi har sammanlagt 120 olika batterityper, som väger 
mellan 15 och 60 kg, berättar Åke Lindau som är lager-
chef på KGK i Enköping. Att manuellt plocka upp ett så-
dant batteri från en lastpall, vrida sig ett kvarts varv och 
ställa ner det på en plockpall är förödande för ryggen, 
det är ju lätt att inse. Därför ville vi göra rätt från början.

SLIMMAT skensystem 
sparar ryggar på KG Knutsson

Bokslut 
för Birger
Jag startade KAMAB 1987, det är 23 år sedan 
nu. Tiden går fort när man har roligt brukar man 
säga. Att döma av hur de här åren rusat iväg 
måste jag haft väldigt roligt, både i med- och 
motgång.

Som en 29-årig novis inom lyftbranschen startade jag 
KAMAB den 1 oktober 1987. Företaget fick en flygande 
start under åttiotalets sista år och vi lyckades etablera 
KAMAB och ABUS på den svenska leverantörskartan.  
Det var inte många som kände till ABUS som travers  
och lyftmärke under 1980-talet. 

KG Knutsson är en välkänd leverantör av tekniska 
artiklar till fordonsbranschen. Bland annat är man 
generalagent för Varta fordonsbatterier till hela 
den svenska eftermarknaden. Att hantera stora 
mängder fordonsbatterier är en utmaning, inte 
minst ur ergonomisk synpunkt. Lösningen kom-
mer från KAMAB.

Slank ABUS-lösning
Istället för att låta personalen plocka manuellt valde KGK 
att utrusta sitt 150 kvadratmeter stora plocktorg för bat-
terier med två stycken ABUS skensystem som har två 
traverser per bana. De fyra telfrarna är utrustade med 
gripsaxar för batterilyft som klarar upp till 80 kg.
 –  Gripsaxarna har en gripvidd på 400 till 600 millime-
ter, vilket gör att man kan hantera upp till tre batterier per 
lyft, säger Åke Lindau.
 De drygt 21 meter långa skenorna är upphängda mer 
än 6 meter över golvet, monterade i ett skelett av pelare 
och balkar med 7 meters spännvidd. Den höga höjden 
krävs för att KGKs höga plocktruckar ska kunna passera 
fritt under. Hela konstruktionen ger därför ett mycket 
slankt intryck.

Gott samarbete med KJK Lagerprodukter
Enligt Åke Lindau är både han och personalen mycket 
nöjda med lösningen, som levererats från KAMAB och 
installerats av KJK Lagerprodukter. Bosse Andersson är 
försäljningschef på KJK:

Tack vare tryggheten i ABUS-gruppen och fin uppback-
ning av ABUS Tyskland lyckades både KAMAB och övriga 
återförsäljare i Sverige med bedriften att göra ABUS till ett 
väletablerat varumärke. I dag kan vi se resultatet av vårt 
arbete, som givit ABUS en ledande ställning som traversle-
verantör i Sverige.

Milstolpar och höjdpunkter
Höjdpunkterna har varit många under åren som gått.  
Några som jag minns särskilt väl är dessa:

1990 levererade vi till SJ-s nya heltågsverkstad  •	
i Hagalund i Stockholm 5 tons och 16 tons traverser som 
underlättar lyft vid service av X2000-tågen.
1996 levererade vi alla lyft i den nya kulissverkstaden för •	
Operan/Dramaten i Stockholm.
2000 utrustade vi Konserthuset i Stockholm med 13 •	
stycken radiostyrda lyft för hantering av lokalens högta-
larsystem.
Flytten av Scanias busschassifabrik 1997 från Södertälje •	
till Katrineholm. Vid återflytten 2002 fick vi totalansvar för 
samtliga lyft i fabriken.

År 2008/2009 levererade vi till Igelstaverket i Södertälje •	
85/10 tons travers med 30 meters spännvidd och  
20 meters lyfthöjd samt två 5 tons telfrar med 60 meters 
lyfthöjd.

Andra stora leveranser har varit till Volvo CE AB och Outo-
kumpu Nordic AB i Eskilstuna samt Tibnor AB i Köping som 
köpt mycket av oss genom åren. Ja, listan kan göras lång, 
men det är inte mitt syfte med dessa rader.
 Jag vill härmed passa på att tacka alla kunder, leverantö-
rer, personalen på KAMAB och ABUS samt alla kollegor  
i branschen för ett gott samarbete under åren. Utan er hade 
det inte varit möjligt!
 Den 1 november 2010 lämnar min fru Inger och jag över 
KAMAB till personal och återförsäljarkollegor i JJ Gruppen. 
De kommer att ta över stafettpinnen och naturligtvis styra 
KAMAB vidare som en trygg leverantör i många år framåt. 
Vi önskar dem lycka till!
  Återigen, tack alla, för många trivsamma år tillsammans!
Birger Karlsson

Not. Under slutet av 2010 och hela 2011 kommer jag att arbeta heltid som anställd i 
KAMAB. Därefter vill jag minska min arbetstid och hjälpa till i nya projekt när så behövs.

” Det har varit fantastiskt   
roligt att arbeta med vår   
upplyftande verksamhet!”

– Vi har haft ett gott samarbete med KG Knutsson och 
levererat lagerinredning till dem ända sedan 80-talet, 
berättar han. Därför var det extra roligt att få medverka 
med en lite speciell lösning för batteriplocktorget i det 
nya centrallagret. Dessutom i konkurrens med stora 
internationella aktörer, säger Bosse Andersson och ser 
nöjd ut han också.

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