
KranHaus

FASCINERENDE  
BLIK IN DE 

KRANENWERELD



Op 3 verdiepingen bevinden zich verschillende  
kraansystemen die u uitvoerig kunt testen

Neem deel aan een  
rondleiding door het KranHaus

Bent u kraanprofessional?  
Breid uw specialistische kennis  

tijdens individuele scholingen uit

Geniet van een rit op een kraan 8 meter hoog

Tijdens fabrieksrondleidingen  
krijgt u een indruk van onze  

productiemogelijkheden

Er vaar zelf de verschillende 
mogelijkheden van aansturing

Ontdek de veelvoud en het  
comfor t van lichte kraansystemen

Ontwikkel individuele oplossingen  
met onze vakspecialisten



Lasten eigenhandig met een robuuste loopkraan trans-
porteren, de lichtheid van onze kraansystemen zelf bele-
ven, op 8 m hoogte op een kraan meerijden - het Kran-
Haus bij het hoofdkantoor in Gummersbach biedt op 
1600m2 haloppervlakte zowel een overzicht van de hui-
dige kraantechniek alsook een spannend inzicht in rea-
listische werksituaties. In de kraanwerkplaats boven de 
kraanhal worden servicetechnici, monteurs, onder-

houdspersoneel en kraanbestuurders opgeleid. In de 
moderne en met speciale techniek uitgeruste trainings-
ruimten vinden seminars rondom de thema's kraanser-
vice, reparatie en onderhoud plaats.
U bent van harte welkom om het KranHaus persoonlijk te 
leren kennen en hier gezamenlijk met ons uw individuele 
materiaalstroom te optimaliseren.

Een bezoek aan het KranHaus kan er als volgt uitzien:

09:30 - 10:00  Ontvangst in het Café met een  
   kleine snack

10:00 - 11:30  Kraantechniek beleven in het KranHaus

11:30 - 12:30  Rondleiding in de fabriek

12:30 - 13:30  Pauze

13:30 - 15:00  Optie  - Planning van een  
    HB-kraaninstallatie 
   Optie  - Inzicht in de intelligente  
    kraansturing ABUControl

   Optie  - Service kraaninstallaties  
     zo wordt het gemaakt

15:00 - 15:30  Afscheid in de lounge met koffie & gebak

Graag plannen we met u uw individuele bezoek in het 
KranHaus. Neem hiervoor contact op met de voor u 
verantwoordelijke vertegenwoordiger of direct met ons 
kantoor.

Contact: 
Telefoon: 030 686 83 60 

E-mail: info@abus-kraansystemen.nl

Adres: 
Archimedesstraße 1 
51647 Gummersbach

Navigatie: 
Mar tin-Sieber t-Straße 

51647 Gummersbach
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