Lichte kranen van ABUS
Lichter tillen
De lichte kranen van ABUS bewegen betrouwbaar werkstukken, goederen en gereedschappen. Op een stationaire montageplaats,
over een productiebereik of naar wisselende locaties – lichte kranen van ABUS kunnen tijdens het bedrijf snel en kostengunstig worden
ingebouwd. Ze ontlasten de medewerkers en verhogen de productiviteit.
Hier ziet u een selectie van onze hijswerktuigen in de licht- en middelgewichtsklasse.

Rondom bewegelijk
ABUS-kolomzwenkkranen tot 6,3 t

Meer ruimte voor mensen, machines en materiaal
ABUS HB-systemen tot 2 t

De universele kraan
Lichte portaalkranen tot 2 t

Lineaire transportoplossingen voor grote lasten
Enkelrails loopkatbanen van ABUS tot 16 t

Overal beschikbaar
Elektrische kettingtakels van ABUS tot 4 t

Die tilt ook als je geen voet aan de grond krijgt:
ABUS-wandzwenkkranen tot 5 t
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Zwenkkranen

Hangbaansystemen

Lichte portaalkranen

De zwenkkranen van ABUS zijn de
onvermoeibare helpers voor het hijsen
en bewegen van lasten tot 6,3 t. Ze
zijn onder andere geschikt voor het
uitrusten van machines en het bedienen van werktafels. Afhankelijk van de
ruimtelijke verhoudingen en gebruikscondities kunnen ze vrijstaand op de
vloer, of aan een wand of steun worden
gemonteerd. Een slim programma van
varianten en opties biedt flexibele en
rendabele oplossingen voor de verschillende vereisten in bedrijf.

Wie lasten tot 2 t lineair of over een
oppervlak efficiënt en kostengunstig
wil bewegen, vindt met het ABUS
HB-systeem de juiste kraanoplossing.
Dankzij de modulaire opbouw past hij
zich aan de bedrijfsvereisten aan. Het
HB-systeem wordt onder het plafond,
aan elementen van de halconstructie
of aan eigen staalbouwcomponenten
opgehangen. Dat resulteert in een
optimale benutting van de ruimte en
blijft de halvloer vrij voor mensen,
materiaal en voor het bewegen van
andere interne transportmiddelen. Het
HB-systeem van ABUS kan een enkele
werkplek bedienen of naast elkaar gelegen plaatsen met elkaar verbinden.

Het gebruik op wisselende plekken
in de werkplaats of fabriekshal is de
kracht van de lichte portaalkranen
van ABUS. Lasten tot 2 t kunnen met
een elektrische kettingtakel eenvoudig
worden geheven en langs de kraandrager met de hand worden verschoven.
Met de blokkeerbare zwenkwielen kan
de portaalkraan eenvoudig verplaatst
en op de plaats van gebruik veilig
vastgezet worden.

Kettingtakels
De ABUCompact-kettingtakels vormen
het hart van de lichte ABUS-kranen.
Ze hijsen lasten tot 4 t en kunnen voor
alle ABUS-kranen worden gebruikt.
Ze kunnen met de hand of elektrisch
op een drager bewogen of stationair
gemonteerd worden.

Leveringstijden

Montage

CE-markering

ABUS staat voor aantrekkelijke en
betrouwbare
leveringstijden,
want
ABUS werkt met in serie vervaardigde
componenten, langjarige en betrouwbare leveranciers, evenals efficiënte
elektronische programma voor de projectering. En ABUS is flexibel: als uw
planning voor de nieuwe investering
verandert, neemt u eenvoudig contact
met ons op!

Wij zorgen ervoor dat de afspraak voor
de aflevering op de montageplek goed
is afgestemd. Desgewenst zorgen we
er ook voor dat de voor de montage
benodigde apparatuur zoals autokraan,
veiligheidskooien en heftruck op tijd
beschikbaar zijn. Onze gekwalificeerde
en gespecialiseerde monteurs beheersen de nieuwste technische stand van
onze producten en monteren met een
hoog bewustzijn voor veiligheid.

ABUS-producten voldoen aan de
vereisten in de EG-machinerichtlijn.
Gecertificeerd op basis van ISO
9001:2008 ontwikkelt, construeert en
produceert ABUS zijn kraansystemen
en hijsgereedschappen in het Duitse
Gummersbach.
ABUS-kranen en -hijsgereedschappen
staan voor veiligheid en kwaliteit.

