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Kransystem
Vi lyfter din produktion.

ABUS LÄTTRAVERSSYSTEM, med lyftkapacitet upp till 2000 kg, ger dig möjlighet att utnyttja höjdutrymmet i din lokal
maximalt tack vare minimala bygghöjder. Utmärkande egenskaper för ABUS lättraverssystem är:
■  Lågbyggda profiler ger maximal lyfthöjd
■  Små sidomått ger maximalt utnyttjande av ytan som täcks av skensystemet
■  Påbyggbara skenor ger stor flexibilitet vid utökat behov eller ombyggnad
■  Stabil upphängning ger ett stadigt och lättanvänt lättraverssystem
■  Mycket lättrullande löpvagn gör lättraversen väldigt smidig att använda

Se sista sidan för en överblick av olika ABUS lättraverssystem

ABUS Lättraverssystem – maximal
lyfthöjd med minimal investering

ABUS Lättraverssystem med ett maximalt utnyttjande av lokalen, till en minimal investering.

För mer information om ABUS produkter och tjänster besök vår hemsida:
www.ABUS-Kransystem.se

ABUS stabila
upphängning.

ABUS mycket
lättrullande löpvagn.



BRÖDERNA EDSTRAND ÄR EN
AV SVERIGES STÖRSTA STÅL-
GROSSISTER och levererar stål till
ledande svensk industri, som exem-
pelvis BT Truckar i Mjölby och Volvo
i Arvika. Företaget expanderar för fullt
och har varit en av de största kund-
erna hos LyftTech i drygt tio år nu.
Samarbetet fungerar mycket bra,
såväl löpande service som nyinstall-
ationer står på programmet.
Traverserna hos Bröderna Edstrand
har en mycket hög beläggning då de
går med full last mest hela tiden, inte
minst i det effektiva automatlagret där
man arbetar med kassetter.

– LyftTechs organisation fungerar
mycket bra! Vi har enbart positiva
erfarenheter, kommenterar Thomas
Juresta hos Bröderna Edstrand i Norr-
köping. De är mycket kunniga och har
i dag tillräcklig kapacitet för att möta
våra krav. Vi använder även LyftTech
     som föreläsare och utbildare på
        våra interna månadsmöten.

De tio nya ABUS-
traverserna fördelar
sig med tre i Malmö
och sju i Norrköping.
Av de senare är det
2 x 6,3-tons-, 2 x 8-
tons- och 2 x 5-tons-
traverser med 29
meters spännvidd.
Samtliga har dubbla
lyft och används för
att lyfta och transpor-
tera plåt och balkar
i olika dimensioner.
Bröderna Edstrand
kommer att fortsätta
att expandera och
modernisera sitt
centrallager i Norr-
köping de närmaste
åren.

LyftTech samarbetar med Bröderna
Edstrand via serviceavtal för löpande
service. På grund av den höga
beläggningen och för att hålla en hög

höjd kapacitet som det framgångsrika
företaget står inför.

– Installationen skedde under som-
maren och traversen är nu i full drift.
Huvudsakligt arbetsområde på vår
plåtgård är inleveranser, sortering och
utleveranser till produktionen av stålplåt,
berättar Torgny Appelkvist på EWP.

Företaget tillverkar olika typer av torn
för vindkraftverk med en totalhöjd av
50-85 meter och en vikt av upp till 150
ton. EWP tillverkar genomsnittligt sex
torn per vecka vilket gör företaget till en

Ytterligare tio nya traverser
till Bröderna Edstrand!

EWP:s nya travers lyfter
30.000 ton stål/år!

driftsäkerhet i produktionen, görs
service så ofta som en gång i måna-
den på samtliga traverser. ■

LB TEKNIKLYFT OCH PROCRANES
SOM INGÅR I JJ GRUPPEN har
levererat och installerat en 25 tons
travers hos EWP i Malmö med
magnetok och lastpendlings-
minimering – Anti sway. Företaget
är en av världens ledande tillverkare
av vindkraftverkstorn. EWP är ett av
flera avknoppningar från gamla
Kockums Varv och dotterföretag till
det tyska Enercon.

Den nya ABUS-traversen ersätter
en äldre för att möta ökade krav på

av Sveriges allra största stålanvändare.
– Vi bearbetar mellan 25.000 och

30.000 ton plåt per år och tillverkar
världens största vindkraftverk. Just nu
innebär det en kapacitet av sex mega-
watt, men snart räknar vi med att nå
sju till åtta megawatt, avslöjar Torgny
Appelkvist. ■
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LyftTech i Norrköping ett företag i JJ Gruppen har i dagarna slutlevererat

och installerat ytterligare tio nya ABUS-traverser till stålgrossisten Bröderna

Edstrands expanderande grossistlager i Norrköping och Malmö.



Tryckarevägen 10 A
434 37 Kungsbacka
Telefon 0300-566 570
Telefax 0300-566 580
E-post: jjab@jjgruppen.se
www.jjgruppen.se

– DEN ORDERN GAV ETT BEHÖV-
LIGT STARTKAPITAL som vi kunde
omsätta i verksamheten. Egentligen
fantastiskt att de gav mig det förtroen-
det direkt, konstaterar Jan Johansson,
fortfarande VD och störste ägare till
JJ Gruppen i Kungsbacka.

Sedan 80-talet har JJ Gruppen
expanderat kontinuerligt och lyckats
locka till sig många duktiga bransch-
kollegor. Senaste enheten är ProCranes
som specialiserar sig på modernise-
ringar och specialkranar. Förtroendet
från ABUS under de senaste 20 åren
har också varit en viktig grund att
växa på. JJ Gruppen har tack vare ett
mycket gott samarbete med ABUS
kunnat utvidga sina säljområden
med etableringarna av LB TeknikLyft
i Kristianstad 1993 och LyftTech i
Norrköping 1996.

– ABUS är Europas mest expansiva
lyftdonstillverkare och det är en glädje
att få samarbeta med dem. De roligaste
uppdragen under åren har annars
varit våra projekt tillsammans med
Volvo Lastvagnar/Truck i Göteborg.
Vi har fått förtroendet att medverka
på anläggningar både i Göteborg och
vid etableringar av nya utlandssats-
ningar bl.a. i Polen, Tunisien, Malaysia,
Indien, Ryssland, Kina, Iran och
Sydafrika berättar Jan.

Samtidigt med 25-årsjubileet firar
JJ Gruppen i dagarna tio år i sin
trevliga och funktionella ”kontorsvilla”
i Kungsbacka.

– Besök oss gärna för en pratstund
nästa gång du är i trakten, inbjuder
Jan alla kunder och intresserade.
Jag vill också passa på att tacka alla
kunder, leverantörer och medarbetare
för de här åren. Nu ska vi fortsätta att
expandera och ta marknadsandelar
– JJ Gruppen är ”Fit for fight” inför
nästa 25-års period! ■

JJ Gruppen fyller
och fortsätter expandera!

JJ Gruppen
i Sverige
JJ GRUPPEN MED HUVUDKONTOR
i Kungsbacka söder om Göteborg
består av Ingenjörsfirman Jan Johans-
son i Kungsbacka, LB TeknikLyft i
Kristianstad och LyftTech i Norrköping.
Dessutom ett antal egna service-
verkstäder strategiskt placerade i
närheten av våra kunder. I JJ Gruppen
ingår även ProCranes, våra experter
på uppgraderingar/moderniseringar
och specialkranar med verksamhet
över hela Sverige i samarbete med
ABUS övriga återförsäljarnät. ■

■   KUNGSBACKA,  JJ GRUPPEN: JJAB
■   NORRKÖPING, LYFTTECH
■   KRISTIANSTAD, LB TEKNIKLYFT
■   KRISTIANSTAD, PROCRANES
■   UDDEVALLA, TSVS
■   LIDKÖPING, HTAB
■   JÖNKÖPING, JMS
■   GÖTEBORG, TSGB
■   HALMSTAD, TEAB
■   ÄNGELHOLM, CMAB
■   MALMÖ, LBTL
■   KALMAR, GRC

Bilden är tagen vid ABUS 20-års jubileum i Tyskland
den 22 september 2006.
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JJ Gruppen är i dag en mindre

koncern med ett 40-tal medarbe-

tare i sju olika bolag och en total

omsättning på över 100 Mkr.

Annat var det sensommaren

1981 då en ung och nyutexami-

nerad Jan Johansson lyckades

ta hem sitt första uppdrag i egen

regi. Björbo Cementgjuteri i

Björbo gav Jans då nystartade

enmansföretag en order värd

210.000 kr för en större travers.

Bygget av det nya huvudkontoret i Kungsbacka
innebar ett stort lyft för JJ Gruppen då det stod
klart för precis tio år sedan!
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Vi lyfter din produktion.

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

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

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

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

ABUS produktprogram för lättraverssystem
ENKELBANA - ESB TVÅBALKSTRAVERS - ZHB

DUBBELBANA - ZSB TVÅLBALKSTRAVERS - ZHB-X

ENBALKSTRAVERS - EHB TVÅBALKSTRAVERS - ZHB-3

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

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

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


