ABUS Sverige
Gruppen
Tillsammans för en komplett lyftlösning

abus-kransystem.se

ABUS Kransystems
breda produktprogram

Detta är ABUS
Sverige Gruppen
ABUS Sverige Gruppen arbetar med allt från
att designa lyftanläggningar till att leverera
nyckelfärdiga anläggningar inklusive
kranbanor och att utföra service och
underhåll på den installerade anläggningen.
Vår organisation täcker hela landet med kontor för
försäljning och service från Kristianstad i söder till
Kiruna i norr. Vi är representerade på ca 25 orter
i Sverige. ProCranes, som är en del i gruppen,
hanterar specialkranar och modernisering av
lyftutrustning från de flesta fabrikat.
ABUS Sverige Gruppen erbjuder:
• Lyftanordningar
• Tillbehör
• Service
• Tjänster
• Finansiering – leasing

ABUS Kransystem är en av Europas
ledande tillverkare av industrikranar.
Programmet omfattar standardiserade
industrikranar med lyftkapacitet upp
till 120 ton.
Produktprogram:
• Traverskranar
• Lättraverssystem (HB-system)
• Svängkranar
• Lintelfrar
• Kättingtelfrar
• Lättportalkranar
• Kranbanor
• Lyfttillbehör

Läs mer...
… i broschyren Programöversikt för lyftutrustning
från ABUS Kransystem upp
till 120 ton.
… i broschyren Lyfttillbehör
med vårt breda sortiment av lyfthjälpmedel mellan kranens krok
och godset samt andra lyfttillbehör.
Ladda ner från www.abus-kransystem.se
eller kontakta din återförsäljare.

Sju pusselbitar
som optimerar din
produktion
Med kransystem från ABUS kranar optimerar
du dina möjligheter till konkurrenskraftig
produktion.
Förutom våra lyftanläggningar och
tillbehör erbjuder vi tjänster och service
som maximerar det värde som du
får av din anläggning – service,
konditionskontroller, utbildningar
och finansiering. En komplett
lyftlösning helt enkelt!

Förebyggande
underhåll

Kondit

Design
ABUS
Produktprogram

Läs mer...
… i broschyren
Service, utbildning
och konditionskontroller,
där vi beskriver hur vår organisation
står till ditt förfogande från den
dag vi har installerat din nya
lyftanläggning.
Ladda ner från
www.abus-kransystem.se
eller kontakta din återförsäljare.

Finansiering

Kunskapsförmedling

Förebyggande underhåll – ABUS Service
Vi erbjuder ABUS Service såväl på ABUS krananläggningar som
på lyftanläggningar av annat fabrikat. Våra välutbildade och erfarna
servicetekniker följer våra specialutvecklade underhållsprogram.
Detta ger dig optimala kostnader och hög tillgänglighet.
Du kan välja service och reparationer efter tre olika modeller:
Basservice, Standardservice och Plusservice.
5 års produktförsäkran ingår – läs mer på omstående sida.

Konditionskontroll – ABUS Check
Telfrar dimensioneras generellt för en teoretisk livslängd på tio år.
Efter detta kan man med regelbunden konditionskontroll säkerställa
flera års extra livslängd. Kranar skall efter tjugo år kontrolleras när det
gäller stålets bärighet och konditionen i övrigt. För att få en opartisk
bedömning samarbetar vi med DEKRA Industrial AB.

Generalrenovering – ABUS Life

ditionskontroll

Resultatet av ABUS Check blir underlag för generalrenovering av
telfern eller kranen. Efter genomförd generalrenovering intygar vi
anläggningens förlängda livslängd. Vi ombesörjer även konditionskontroll av andra kranfabrikat.

Effektiv teknik – ABUControl
Med ABUS nya elektroniska styrsystem ABUControl lagras en mängd
information om kranens alla rörelser, så att du kan se drifttid, antal
starter, lastkollektiv, återstående livstid på telfer etc. Via WiFi får du
snabbt en diagnos som förenklar underhållet. Ett överskådligt gränssnitt som ger tidseffektiv användarvänlighet!

Kunskapsförmedling – ABUS Utbildning

Generalrenovering

Vi erbjuder kranförarutbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav.
Vi arrangerar även ABUS Servicekurs, en unik kurs på marknaden, där
vi utbildar kunder med egen underhållspersonal i hur man genomför
basservice på ABUS krananläggningar. Dessutom förmedlar vi andra
utbildningar inom området, till exempel höghöjdsarbeten och truckförarutbildning.

Finansiering – ABUS Leasing

Effektiv teknik

Med ABUS Leasing erbjuds möjligheten att finansiera kraninvesteringen
utan att binda kapital i maskinanläggningar. Detta gör det lätt att
budgetera och ökar dina möjligheter att finansiera verksamheten.
Förutom finansiell leasing erbjuder vi även funktionsleasing som
inkluderar ABUS Service. ABUS Leasing är en helhetslösning från
projektering till drift. Läs mer på omstående sida.

Design – Skräddarsydda lyftlösningar
Våra ingenjörer anpassar lösningar för ergonomisk lyfthantering från
några kilo och uppåt eller för portabla kransystem.
Vi kan även erbjuda kompletta lösningar inklusive alla erforderliga
stålkonstruktioner för att optimera en befintlig byggnad för t.ex. en
traversinstallation. Även stålpelare för upphängning av t.ex. lättraverssystem kan levereras.

ABUS Produktförsäkran
– underhåll med extra
trygghet
När du tecknar ABUS Service-avtal
erbjuder vi fem års produktförsäkran,
som ger extra trygghet med bland
annat korrekta serviceintervaller
utförda av våra auktoriserade tekniker.

Vi är ISO-certifierade
ABUS Sverige Gruppen är ISO-certifierad
enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.
När det gäller kranbanor arbetar vi alltid med
leverantörer som är EN 1090-1-certifierade.

Vi erbjuder leasing för
hela vårt lyftsortiment!
ABUS Leasing ger en helhetslösning
från projektering, krananläggning och
installation till finansiering och service.
Med ABUS Leasing erbjuds möjligheter att finansiera
kraninvesteringen via finansiell leasing. Fördelarna är
att det ger ett förbättrat rörelsekapital då man inte
binder kapital i utrustningen vilket stärker likviditeten.
Det är också lättare att budgetera då man får en fast
månadskostnad som är baserad på inköpsvärdet i förhållande till leasingperiod och överenskommet restvärde.
Vi kan även erbjuda ABUS Service integrerat i leasingen,
således en funktionsleasing.
Önskar du ABUS Service separat så går det givetvis bra
att teckna serviceavtal vid sidan om leasingavtalet.

Låt dig inspireras med
ett besök i ABUS KranHaus!
ABUS är idag en av Europas ledande
tillverkare av industrikranar med lyftkapacitet på upp till 120 ton.
ABUS Kransysteme GmbH har sitt
huvudkontor och sin tillverkning i tyska
Gummersbach, ca fem mil öster om Köln.
Här hittar vi även ABUS KranHaus.
Där får du en överblick över modern
kranteknologi och en spännande inblick
i verklighetsnära arbetssituationer.

Vill du besöka ABUS KranHaus i Gummersbach?
Kontakta oss så arrangerar vi ett studiebesök!
I en byggnad omfattande 1 600 kvm utbildas servicetekniker,
installationsingenjörer, underhållspersonal och kranförare.
Här genomförs seminarier om underhåll, reparationer och
service i en högteknologisk miljö.
När du besöker ABUS Kranhaus får du möjlighet att se
och provköra ABUS kranar. Säkerligen får du idéer om
materialhantering i din produktion.

Kiruna

Luleå

Vänd dig till ABUS Sverige
Gruppen när du vill ha en
komplett lyftlösning

Nordmaling
Örnsköldsvik
Sundsvall

ABUS Sverige Gruppen består av JJ GRUPPEN och CARLHAG.

Södertälje

Trollhättan

Välkommen att kontakta din närmaste
auktoriserade återförsäljare inom
ABUS Sverige gruppen.

Kalmar
Kristianstad
Helsingborg

Se kartan för geografiskt ansvarsområde.

JJ GRUPPEN
Kungsbacka: 0300 566 570
Norrköping: 011 10 01 92
Kristianstad: 044 12 62 30
Helsingborg: 042 12 62 30
Åkersberga: 08 540 691 80
www.jjgruppen.se

PROCRANES
Specialanläggningar och moderniseringar
(rikstäckande).
Kristianstad: 044 200 230
www.procranes.se

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar | Kranbanor | Lyfttillbehör

ABUS Kransystem AB (Generalagent)
Strågatan 5, 653 43 Karlstad • Tel. 054 55 56 50 • info@abus-kransystem.se
www.abus-kransystem.se

Reservation för tryckfel och tekniska/juridiska uppdateringar. 2018.01.

CARLHAG
Karlstad: 054 555 770
Timrå: 060 525 420
Gävle: 026 252 290
Luleå: 060 575 457
Örebro: 019 101 942
www.carlhag.se
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Här hittar du oss!

PRODUKTION: CONSIDER IT DONE

JJ GRUPPEN och CARLHAG är ABUS auktoriserade återförsäljare i Sverige med
återförsäljaravtal. De är ekonomiskt granskade och godkända samt uppfyller ABUS
Kransystem ABs högt ställda krav på kvalitet inklusive ISO-certifiering.
Dessutom är all teknisk personal utbildad och godkänd enligt ABUS utbildningssystem. Säljteamet är utbildat och godkänt enligt ABUS säljutbildningssystem.

