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Meccom i Klippan
väljer ABUS
S.4

Epiroc Rock Drills
uppgraderar
S.
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Vintererbjudande

från ABUS Sverige Gruppen

Köp lättraverssystem, svängkran
eller lättportalkran
kombinerat med
kättingtelfer.
Fri frakt
fram till den
30 mars*

Underhållsmässan i Göteborg den 13–16 mars, 2018, monter B10:22

Välkommen till v
monter på Underh
ABUS Sverige Gruppen ställer ut på Underhållsmässan i Göteborg
den 13–16 mars. I monter B10:22 kommer vi att visa produkter från
ABUS samt portabla aluminiumkranar från REID.

Sedan 2015 har ABUS lättraverser
en ny produktfamilj, som vi visade
upp på Underhållsmässan 2016.
Det senaste tillskottet är en aluminiumprofil med modellbeteckningen
190A. Med den breddar ABUS sina
möjligheter att kunna erbjuda ännu
mer optimala kundlösningar inom

området lättraverser. Till exempel
klarar modell 190A en spännvidd på
upp till 8 m, vid lyftkapaciteten 250
kg. Vilket kan jämföras med 150A
som klarar max 6 m. Vi kan dessutom redan nu avslöja att vi under
2018 kommer att introducera aluminiumprofiler, inklusive skarvar,
även för kranbanorna.
Det innebär att ABUS
kommer att kunna
erbjuda kompletta
lättraverssystem,
såväl traverser som
kranbanor, i aluminium.
Länk till ABUS
lättraverssystem

Se nya lintelfermodellen med ett
nytt användarvänligt styrsystem

*Fraktvärde ca 2.000–4.000 kr beroende på vikt,
längd och destination. Erbjudandet gäller vid avtals
ingående t o m 30 mars 2018.
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Under förra året presenterade vi
det nya styrsystemet ABUControl
för traverser. Det mottogs väl på
den svenska marknaden och ABUS
har haft förmånen att få installera
flera traverser med ABUControl
under det gångna året. En annan
nyhet var ABUS nya lintelfermodell

GM1000M som har en helt ny
design och alltid utrustas med styrsystemet ABUControl. Flera svenska
kunder bestämde sig för att införskaffa denna modell under förra
året. På Underhållsmässan får ni
möjlighet att se både ABUControl
och lintelfermodell GM1000M.

Den centrala PLC:n registrerar och lagrar
kranens rörelser och lastspektrum. Det innebär
att man vid service till exempel kan se: drifttid,
antal starter, lastkollektiv och återstående livstid
på telfern.

Programvaran KranOS kan kopplas trådlöst från
laptop eller surfplatta via webbläsare och kräver
inga licenser. Styrsystemet har ett modernt
gränssnitt och ger en enkel översikt av driftdata
och inställningar.

Länk till ABUControl
informationsblad

Ett kunskapslyft

vår
rhållsmässan

från ABUS Sverige Gruppen

Servicekurs
Kom till vår
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ABUS servicekurs är ett bra komplement till avtalsservice där ni själva
får kunskap om rätt utförd daglig
kontroll, basen i förebyggande underhåll och möjlighet till grundläggande
felsökning.
Innehåll:
• Kort genomgång av lagar och
paragrafer.
• Funktion och användning av ABUS
lyftutrustning.

Mässtips!

• Service och kontroll.

PRATA MED OSS OM
ABUS KOMFORTPAKET
MED NYA LINTELFERN
GM1000M

ABUS komfortpaket:
ABUCONTROL

• Daglig tillsyn och periodisk kontroll.
Kurstillfällen: dag 1: kl 10–16,
dag 2: 9–14.
Genomförs vecka 17, 22, 37, 43, 47.

Länk till mer information
om nya lintelfern

+ RADIOSTYRNING ABUREMOTE BUTTON
+ FREKVENSSTYRNING ABULINER PÅ ALLA ÅKRÖRELSER
+ LED-DISPLAY PÅ TELFER

Plats: ABUS Kransystem AB
i Karlstad. Efter förfrågan även på plats
hos er (minst 5 personer).
Målgrupp: Underhållspersonal.
Omfattning: 1,5-dagarskurs.
Kursmaterial ingår.

Kontakta oss på 054 55 56 50
om du är intresserad.

Bengt Thomasson (t.v),
vd på Meccom, är nöjd
med den nya hallen.

JJ GRUPPEN LEVERERAR

Meccom i Klippan väljer ABUS. Igen.
I Klippan, tre mil öster om Helsingborg, ligger Meccom som levererar service, legotillverkade
komponenter & maskiner samt ingenjörstjänster som konstruktionsritningar, beräkningar och
CAD-design till den sydsvenska industrin. Man har sammanlagt 12 traverser, alla från ABUS.

JJ Gruppens enhet LB TeknikLyft
i Kristianstad har precis utrustat deras
nybyggda, 5000 m2 stora, hall med fyra
stycken ELV 2x3,2-tonstraverser med en
spännvidd på 15 meter.
I den nya hallen kommer man bland
annat att tillverka utrustning för vattenrening samt industrirör och mekanisk utrustning för produktion av ånga
och hetvatten i pannanläggningar.
– Alla här är jättenöjda med JJ Gruppens arbete. Killarna är trevliga och
ställde dessutom upp och jobbade
övertid för att vi skulle kunna ha vår
julfest i den nya hallen, berättar Bengt
Thomasson, vd på företaget.
Långvarigt samarbete

Meccom har sedan starten för 15 år
sedan vuxit till ett välrenommerat
företag med 85 ingenjörer och konstruktörer plus ett antal dotterbolag.
Man räknar med att vara helt klara
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med inredningen av den nya hallen om
ett år, eftersom produktionen måste
hållas igång under tiden
– Vi har utrustat deras lokaler i
takt med att verksamheten ökat. Den
senaste affären utformades som ett
leasingavtal och Meccom har ett
serviceavtal som innebär att vi servar
samtliga traverser, säger Bo Larsson,
ansvarig säljare, och avslutar:
– Vi har byggt upp ett gott samarbete
med Meccom under åren.

Detta har JJ Gruppen
/LB Tekniklyft levererat:
• 4 st. ELV (3,2 + 3,2)-tonstraverser,
spännvidd 15 meter
• ABURemote
• Leasing & serviceavtal.

Återförsäljare ABUS Sverige Gruppen:

JJ GRUPPEN UPPGRADERAR

”ABUS-traverserna
fungerar väldigt bra.”
RISE Research Institutes of Sweden, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
är en av JJ Gruppens äldsta kunder. JJ Gruppen har servat deras lyftutrustningar i Borås
sedan slutet av 1980-talet. De gamla traverserna av andra fabrikat byts efterhand ut
mot nya ABUS-kranar, delvis till följd av att det inte längre går att få tag på reservdelar.

I dagsläget har RISE bara kvar några
enstaka traverser av andra fabrikat. Den
nya traversen, som levererades i december 2017, är en 5-tons ABUS ELV med
en spännvidd på 11 100 mm. Den är
utrustad med det nya el-systemet ABUControl samt den nya modulära telfern
ABUS GM 1000m med anti-svajkontroll
och frekvensstyrning av både åksrörelse
och lyft. Traversen styrs med radiosstyrning: ABURemote, som även visar
aktuell last på radiosändarens display
samt på el-skåpet på lintelfern.
– RISE Research Institutes of Sweden
är en spännande och viktig kund som
vi har samarbetat med sedan slutet av
1980-talet, berättar Johan Tholinsson
som jobbar med försäljning av traverser & specialprojekt på JJ Gruppen i
Kungsbacka.

Lyft av labbutrustning och provobjekt

Den nya traversen kommer att förflytta
laboratorieutrustning och provningsobjekt, som till exempel flödesmätare,
i vätskelabbet. Flödesmätarna används
bland annat för att mäta hur mycket
petroleumprodukter som transporteras
i ledningarna på raffinaderier och tankbåtar. Det är viktigt att de mäter rätt,
eftersom det handlar om stora värden.
– ABUS-traverserna fungerar väldigt
bra. Vi har aldrig upplevt något strul,
säger Bengt Arvidsson, fastighetschef
på RISE, och fortsätter:
– JJ Gruppen levererar med hög
leveranssäkerhet, i tid och till korrekt
pris. De är innovativa och tillhandahåller speciallösningar för de labb som
så önskar.
– De har väldigt vassa och duktiga
killar som kommer med bra förslag när
de är här. Man känner att de månar om
oss och inte tar oss för givna, vilket ju
annars är lätt hänt med ”gamla” kunder,
avslutar Bengt.

Bengt Arvidsson och Marcus Ulveström
under den nya traversen.

Återförsäljare ABUS Sverige Gruppen:

Nyheter från ABUS Kransystem # Våren 2018
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CARLHAG LEVERERAR

Grännäs Trähus AB valde
ABUS-traverser till sin nya
prefab-fabrik i Gävle

När Valdemarsviks-baserade Grännäs
bestämde sig för att expandera sin
verksamhet år 2017 så valde man Gävle
för att det både fanns en god arbetsmarknad och en lämplig lokal på orten.

Tillverkning av prefabricerade lägenheter är en utrymmeskrävande
verksamhet som kräver traverser med
stor spännvidd. Grännäs valde därför
två stycken ABUS ELS 2+2-tonstraverser av enbalkstyp med en spännvidd
på 30 640 mm till den 6 000 m2 stora
produktionshallen. Varje travers utrustades med två sidomonterade telfrar
för att maximera krokhöjden. Den 84
meter långa kranbanan monterades på
sammanlagt 22 pelare, varav ca hälften

utrustades med konsoler för att de inte
skulle vara i vägen för produktionen.

innebär att de har en mycket hög
brandklassning.

Studentbostäder och hyresrätter

Tillverkning med millimeterprecision

Grännäs Trähus har byggt hus i trä
i mer än 80 år. 2015 förvärvades fabriken
i Valdemarsvik av Svenska Studenthus,
som är ett dotterbolag till det snabbväxande fastighetsbolaget K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB.
– Vi är en Svanen-märkt totalentreprenör med all kompetens inom koncernen, berättar Anders Fälldin, fabrikschef
i Gävle och fortsätter:
– Vi tillverkar studentbostäder och
hyresrätter på upp till fem våningar
med så kallade R90-stommar, vilket

Processen kan förenklat beskrivas så
här: träreglar kapas och spikas ihop
till väggblock; väggar, bjälklag, rör och
elledningar monteras; innertaket sätts
på plats; köket spacklas och målas,
badrummet monteras och detaljer som
gardinstänger fästs. När lägenheten
städats och inspekterats, förseglas den
med tät plast för transport till det
aktuella bygget där den monteras.
– Denna rationella och effektiva
byggprocess med millimeterprecision
innebär att spillet blir försumbart
samtidigt som risken för inbyggd fukt
minskar, säger Anders Fälldin.
Det har fungerat bra med Carlhag

Det tar två veckor för en modul att bli
klar och tillverkningstakten är fyra
moduler i veckan. Produktionstakten
är just nu 25 procent, men man räknar
med att takta upp till 50 procent innan
sommaren.
– Vi bestämde oss för Carlhag i höstas
eftersom de lämnade det mest attraktiva budet. Det har funkat bra och de
har hållit sina leveranstider. Vi kommer
att komplettera leveransen med ok och
lyftverktyg, avslutar Anders Fälldin.
Återförsäljare ABUS Sverige Gruppen:
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CARLHAG UPPGRADERAR

” Vi har jobbat med Carlhag
sedan i början av 00-talet
och är mycket nöjda med dem.”
Sedan mer än ett år tillbaka har det varit högt tryck i gruvbranschen. Som en direkt
konsekvens av det har Epiroc Rock Drills AB precis etablerat en ny montageenhet
i Kumla, ca en mil söder om Örebro, för produktion av dumprar, lastare och maskiner
för betongsprutning av exempelvis tunnlar.

Den aktuella mer än 2000 m2 stora
lokalen var utrustad med två kranbanor med två respektive tre stycken
2-tonstraverser. För att klara de belastningar som Epirocs verksamhet kräver,
var Carlhag emellertid tvungna att
montera nytt stål mellan takstolarna.
– Vi har uppgraderat hallen med två
stycken 8-tonstraverser på respektive
bana med hjälp av nytt stål mellan
takstolarna för att fördela belastningen,
säger Christer Markusson, ansvarig
för konstruktion och produktion på
Carlhag.
– Traverserna kommer att kunna
köras i tandem med hjälp av ABURe-

mote och är utrustade med automatiskt
lastskydd för att inte komma närmare
varandra än 5,5 meter, eftersom takstolarna annars skulle bli överbelastade.
Långt samarbete

Produktionshallen kommer att få
sammanlagt nio montageplatser, varav
fem kommer att utrustas med varsin
500-kg:s svängkran för att avlasta
produktionen.
– Vi har jobbat med Carlhag sedan
i början av 00-talet och är mycket nöjda
med dem. De har gjort ett bra jobb och
tar hand om helheten. Det har fungerat
särskilt bra med Christer Markusson

som ju även konstruerar stålet, säger
Christer Fyrgård, produktionstekniker
på Epiroc, och fortsätter:
– Utöver montageenheten här i
Kumla, så finns vi på tre olika platser
i Örebro. Carlhag servar samtliga.

Epiroc blir namnet på Atlas Copcos
affärsområde för gruv- och bergbrytning,
som Örebroenheten sorterar under.
Om aktieägarna ger sitt bifall på bolagsstämman den 24 april 2018.

Återförsäljare ABUS Sverige Gruppen:
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B PORTO BETALT

Avsändare: ABUS Kransystem AB Strågatan 5, 653 43 Karlstad

ABUS Sverige Gruppen

Kiruna

Luleå

Nordmaling
Örnsköldsvik
Sundsvall

Välkommen att besöka
ABUS Showroom
– ett världsunikt kranhus
Kranhuset är beläget vid huvudkontoret i Gummersbach
i Tyskland och visar ABUS optimala kranteknik.

Södertälje

Trollhättan

Kontakta oss för mer information om att anordna ett
besök i ABUS Showroom.
Kalmar
Kristianstad
Helsingborg

CARLHAG (www.carlhag.se)
Karlstad: 054 555 770
Sundsvall: 060 525 420
Gävle: 026 252 290
Luleå: 060 575 457

PROCRANES (www.procranes.se)
Specialanläggningar och moderniseringar
Kristianstad: 044 200 230
Om du inte vill få fler nummer av ABUS Lyftet så
kan du avanmäla dig på info@abus-kransystem.se

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

PRODUKTION: CONSIDER IT DONE

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

