
ABUS – kranar í öll verk

Brúkranar
Sveiflu– og stoðkranar
Færanlegir gálgakranar
Rafdrifnar keðju– og vírtalíur
Hlaupakettir

Moving on up
crane systems



ABUS brúkranar – rétta lausnin í rýmið þitt

ABUS brúkranar eru í fjórum grunn-
gerðum:  
-  Einfaldur brúarbiti með hliðar- eða 

undirliggjandi talíu.
-  Tvöfaldur brúarbiti fyrir mikla  

þyngd og spanvídd.
-  Niðurhengdur brúarbiti fyrir  

sérstakar aðstæður.
-  Stoðkrani á eigin braut – nýtist vel 

með hefðbundnum brúkrana.

 Hámarks lyftigeta allt að 120 tonn
 Spanvídd allt að 40 metrar 

 (háð lyftiþörf)
 Sveigjanlegar lausnir í flesti rými  

 og byggingar
 Hámarks öryggi og afköst



Moving on up
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 ABUS EL brúkranar, einn brúarbiti 
og lyftigeta allt að 16 tonn og 
spanvídd að 39 metrum

ELV:   Staðlaður I stálbiti –  
hagkvæm lausn

ELK: Sérsmíðaður og mótaður  
 brúarbiti með undirliggja- 
 ndi hlaupakött 

ELS:  Sérsmíðaður og mótaður 
brúarbiti með hliðarliggja- 
ndi hlaupakött sem 
hámarkar hæð undir krók

 Mikið af sérlausnum til að hámarka 
rými, krókhæð og vinnu- og  
færslugetu.

 Lyftigeta allt að 6.3 tonn
 Allt að 10 metra langur háls (háð lyftiþörf)
 Allt að 360° vinnuhringur

ABUS EKL stoðkranar 
Einn stoðbiti á braut

  Lyftigeta allt að 5 tonn

  Spanvídd allt að 12 metrar  
(háð lyftiþörf) 

  Hentugir sem sjálfstæðir kranar með 
venjulegum brúkrönum

ABUS Sveiflu-
kranar á súlu 
eða vegg

ABUS vírtalíur
 Lyftigeta allt að 120 tonn
 Nett og samþjöppuð hönnun
 Fáanlegar með tveimur 
hraðastýringum fyrir keyrslu og 
hæðastjórnun.
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ABUS gálgakraninn er færanlegur 
krani þar sem hægt er að samnýta 
krana og talíur á verkstað án mikill-
ar fyrirhafnar.   Kraninn er á fjórum 
liprum snúningshjólum (tvö læs-
anleg í 90°) og því auðvelt að færa 
gálgann til eftir þörfum.  Fáanlegar 
stærðir eru með spanvídd frá 4 til 
7,9 metrum og mesta hæð allt  
að 5 metrum.  Mesta lyftigeta allt 
að 2 tonn.

ABUS færanlegir og sjálfstæðir 
gálgakranar á hjólum 

ABUS HB System – kerfið sem 
vex með viðskiptavininum.

HB kranakerfið er heildstætt kerfi af 
færslubrautum, kranabrúarbitum og 
festingum sem er í senn sveigjanlegt 
og auðvelt í uppsetningu.  Lyftigeta 
allt að 1 tonn og  allt að 10 metra 
spanvídd á talíu (háð lyftiþörf). 

Með HB kerfinu er auðvelt að aðlaga 
nýjum aðstæðum, bæði að breyta 
gildandi uppsetningu  eða bæta við 
nýjum einingum samhliða aukinni 
þörf.  

ABUCompact GM2/4/6/8 – 380 Volt 

  Rafdrifnar keðjutalíur með  
lyftigetu allt að 4 tonn

 Tveir hraðar eru staðalbúnaður 
og mesti hraði allt að 20 m/mín.

 ABUCommander stýring er 
staðalbúnaður

ABUCompact GMC – 230 Volt

   Rafdrifin keðjutalía með allt að 
200 kg. lyftigetu

  Stiglaus lyftihraði með allt að  
12 m/mín. 

  ABUCommander stýring er 
staðalbúnaður

  Eigin þyngd:  10/12 kg.
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