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Anpassade stålkonstruktioner 
för ABUS lättraverssystem

Vi klarar av dina lyft
Kransystem
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Stålpelare sida 5 Sekundärstål sida 5 Standardkonsoler sida 6 Balkkonsoler sida 7

Behöver du anpassade stålpelare för 
montering av kransystemet i hallen?
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Vi levererar passande 
lösningar för alla behov
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Kvalitetskrav enligt DIN 
EN ISO 3834-2

Svetskvalificering 
enligt EN 1190-1

Vi levererar helhetslösningen

Beräkning
Du återger för oss dina behov och förutsättningar på 
plats, utefter det genomför vi vår beräkning. Om vi 
inte kan använda våra standardlösningar, tar vi fram 
individuella lösningar som gör det möjligt att använda 
kransystemet på ett optimalt sätt. Alla stålarbeten utförs 
enligt gällande standarder och bestämmelser. 

Tillverkning
Här stämmer allt, in i minsta detalj. Tillverkningen av 
stålkonstruktioner utförs endast av behörig, kvalificerad 
personal. Svetsarbeten utförs av certifierade svetsare. 
ABUS har behörighet att utföra svetsarbeten på bygg-
stål/armeringsstål. Leverensen är CE-märkt enligt EN 
1090-1.

Leverans
Med ABUS får du allt från en och samma leverantör. 
Kransystemet och stålkonstruktionen tillverkas parallellt 
och kan alltså även levereras samtidigt. Det sparar 
extra planeringsarbete, frakt och administration.

Montering
Du kan lugnt överlåta monteringen åt våra erfarna 
montörer. Före monteringen har man gjort en teknisk 
genomgång av krananläggningen och stålkonstrukti-
onen så att alla komponenter passar till varandra och 
monteringen går så snabbt som möjligt. 

Utförandeklass EXC4 
enligt EN 1190-1

Certifikat enligt EN 
1090-1
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Stålpelare

Stålpelare är ett kostnadseffektivt 
alternativ till portaler. De tillverkas 
i individuellt anpassade bygghöjder 
och de monteras snabbt och enkelt. 
För infästning av kranbana erhålls 
de med bärarm på en sida  
alternativt på båda sidorna (T-balk).

Sekundärstål ger ytterligare upp-
hängningspositioner för HB-kranan-
läggningen. De hängs upp i hallens 
bärbalkar och gör det möjligt att 
överbrygga stora avstånd.

Sekundärstål
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Standardkonsoler

Standardkonsol, förankring på baksidan på stålbetong-
balk.

Standarkonsolerna monteras på sidorna av hallens 
befintliga balkar. Infästningen görs med genomgående 
förankring. Det finns utföranden både för betong- och 
träbalkar och med olika längd på utliggningen.
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Balkkonsoler
Balkkonsoler möjliggör anslutning av HB-krananlägg-
ningen direkt under halltakets bärande konstruktion. 
Balkarna borras från sidan och behöver inte vara 
åtkomliga uppifrån för monteringen. Det finns balkkon-
soler för trä-och stålbetongbalkar med rätvinklig profil 
och för stålbetongbalkar i PI-utförande (se bild).

Standardkonsol, förankring på baksidan på träbalk.
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Deckenanschluss HB
Anschluss an Beton- oder Holzbinder

Umklammerungskonsole
HB160/200/250 Aufhängelast / Suspension load FA ≤ 16kN 

HB Ceiling Connection
Mounting on concrete or wooden beams

Embracing bracket

Deckenanschluss HB mittels
Umklammerungskonsole für Beton- oder Holzbinder

HB Ceiling Connection using a
Embracing bracket on concrete or wooden beams

D-HB-203-03
D/GB
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Im Lieferumfang ist das kpl. Befestigungsmaterial enthalten.
Die Konsolen werden mit Grundanstrich RAL 7035 lichtgrau  
geliefert. 
Oberflächenbeschaffenheit muss eben und unbeschädigt sein.

The scope of delivery includes complete set of mounting device. 
Brackets will be delivered with prime coat RAL 7035 light grey. 

Surface must be plane und without damages.

ABUS Kransysteme GmbH
Postfach 10 01 62
51601 Gummersbach
Telefon +49 2261 37-0
Telefax +49 2261 37-589
E-Mail: info@abus-kransysteme.de
www.abus-kransysteme.de

Anschluss an diese Binderformen möglich:
Connection to these beam forms are possible:

HB250 Aufhängelast / Suspension load FA ≤ 26kN

1) Die zulässige Neigung an der Unterseite des Binders beträgt 6 Grad.
 The admissable inclination on the lower side of the beam is 6 degrees.

1)

1)

Bezeichnung
Description

Maße Binderbreiten
Dimensions for beam width

Best.-Nr. / Gewicht
für Aufhängungen
Order No. / Weight

for suspensions

oben
upper side

Bmax
mm

unten 
lower side

bmin
mm

HB160/200/250 ≤16 kN kg HB250 ≤ 26 kN kg

HB160/200/250 ≤ 16 kN HB250 ≤ 26 kN

Umklamme-
rungskonsole

Embracing 
bracket

150 - 250 50 - 250 50 - 250 109807 26,2 109810 34,7
251 - 325 120 - 325 100 - 325 109808 31,5 109811 40,9
326 - 400 180 - 400 140 - 400 109809 37,2 109812 48,1
401 - 500 340 - 500 280 - 500 123396 46,9 123397 61,4

Klämkonsoler

Klämkonsolerna fungerar som en 
klammer runt hallens balkar, så att 
de inte behöver borras upp.

Klämkonsolerna kan användas för 
följande balkformer.

Gängstängerna på sidorna har vari-
abel längd och kan användas även 
för stora balkhöjder. Beroende på 
takets konstruktion kan klämkonso-
lerna även monteras på taket som 
bärs upp av balken.
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Portalkonstruktioner

Vridstyva portalkonstruktioner 
möjliggör mindre bottenplattor– 
förankring med ankarstänger och 
muttrar.

Individuellt anpassade portal-
konstruktioner är en lösning när 
t.ex. takkonstruktionen inte lämpar 
sig för infästning av HB-kran-
anläggningen. Det finns fristående 
konstruktioner eller med anslut-
ningar till hallkonstruktionen på 
sidorna.

För att hålla arbetsplatserna under 
HB-krananläggningen fritt åtkomliga 
monteras ev. förstyvningar så högt 
upp som möjligt och portalernas 
pelaravstånd optimeras.
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Profilupphängningar

Profilupphängningar används när 
det finns stort avstånd mellan taket 
och kransystemet. De sätts fast 
i befintlig bärande konstruktion med 
ankarstänger, genom klämmor eller 

skruvning. Profilupphängningar är 
ett alternativ till upphängning med 
långa gängstänger. På så sätt 
reduceras pendeleffekten betydligt. 
Man behöver inte längre montera 

förstyvningar för att motverka 
pendeleffekten.
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Helhetslösningar från ABUS

Individuellt anpassade infästnings-
konstruktioner för HB möjliggör 
omfattande lösningar med ABUS 

HB-system, både för enskilda och 
för yttäckande arbetsplatser. 
Våra kvalificerade rådgivare 

informerar er gärna direkt på plats.



Namn:                                                                                                                                        

Företag:                                                                                                                                        

Gatuadress:                                                                                                                                       

Postnummer/ort:                                                                                                                                       

Telefon:                                                                                                                                        

E-post:                                                                                                                                        

Datum                                                         Underskrift                                                               

Skicka förfrågningar 
per fax till: 054-55 56 57  per e-mail till: info@abus-kransystem.se

Ytterligare produktinformation...
... om ABUS-lättraverssystem och om hela vårt leveransprogram skickar vi gärna till dig. 
Du hittar även produktinformation och nedladdningar på vår webbsida. 
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ABUS Kransystem AB
Strågatan 5 · 653 43 Karlstad · Tel. 054 -55 56 50 · Fax 054-55 56 57
e-mail: info@abus-kransystem.se · hemsida: www.abus-kransystem.se

Moving on up.
crane systems

Tailor-made modular crane systems
for Safe Working Loads up to 2000 kg
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Traverskranar

Lättraverser

Svängkranar

Lintelfrar

Kättingtelfrar

Portalkranar

Halvportalkran för linjär transporthantering

Programöversikt
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ABUCompact

Produktinformation / Tekniska data
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ABUS produktprogram för 

pelar- och väggsvängkranar upp till 6,3 t.

250 7900
500 7000
800 6500

1000 6300
1 250 5650
1600 5000
2000 4000

kg mm max.

Moving on up.
crane systems

Technical data at a glance:

Safe Working Loads: up to 2000 kg
Total height: up to 5000 mm

Lifting equipment: ABUS electric chain
hoists GM2, GM4 
and GM6

Option: electrical 
trolley travelling

Class: H2 B2 to DIN 15018

ABUS LPK mobile gantry  –  Strong and versatile

The ABUS LPK mobile gantry is the right solution if a

permanently installed hoist is not needed but crane

usage is required at several different points. The crane

is designed for ABUS electric chain hoists with load

capacities up to 2000 kg. 

It features as standard four steerable stopper rollers,

two of which have 90° direction locks, making the

crane very easy to move. This crane is also designed

for easy dismantling and with two sizes the crane

dimensions can be adapted across a wide range.

Total width:

ABUS Kransystem AB
Tel: 054-555 650
E-mail: info@abus-kransystem.se

www.abus-kransystem.se

VAD ÄR DEN OPTIMALA
VÄGEN?

KVALITET

FLEXIBILITET

MODULARITET

TILLFÖRLITLIGHET

KRAFT

☐  Svängkranar         ☐  Lättportalkranar              ☐  Kättingtelfrar

☐  Programöversikt        ☐  Nya HB-systemet              ☐  HB-System


