
HB systém 
firmy ABUS

Jeřábové řešení s lehkých  
chodem pro ruční  

manipulaci

KLIKNĚTE ZDE
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Profily
Kompaktní a z hlediska zatížení optimalizované 
HB profily z oceli a hliníku pro lehkou manipulaci 
s břemeny.

Řetězový kladkostroj
Výkonné elektrické řetězové kladkostroje série 
ABUCompact spolehlivě a bezpečně zvednou 
Vaše břemena. Inovativní pojezdová ústrojí  
zajišťují lehký a hlukově optimalizovaný chod.

Elektrický řetězový kladkostroj ABUCompact

Horní konstrukce 
Standardizovaná  
a kombinovatelná 
řešení napojení 
pro velké množství 
montážních situací  
v místě instalace.

normální konzola sevření

profilový závěs vazníková konzola

vazníková konzola 
pro železobetonový 

nosník

krátký závěs normální závěs

šikmý závěs normální výztuha

Závěsy 
Variabilní možnosti zavěsů poskytují potřebnou 
flexibilitu pro Vaše montážní podmínky. 

šikmá výztuha závěs ve tvaru „V“

přírubová svorka připevnění chemická kotva

HB150S

HB190S

HB110S

HB150A

HB190A
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Druh 
pohybu Provedení Obrázek Nosnost Max. délkajeřábového 

nosníku
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Jednokolejnicová dráha 2.000 kg --
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Jednonosníkový jeřáb EHB

500 kg      10,0 m

800 kg 10,0 m

1.000 kg 9,0 m

1.250 kg 4,0 m

Jednodnosníkový jeřáb EHB-X 
(podvěsný jeřáb)

500 kg 8,0 m

800 kg 8,0 m

1.000 kg 7,3 m

Jednonosníkový jeřáb EHB-I 
(na jeřábovou dráhu 
z válcovaných profilů)

500 kg 10,0 m

800 kg 10,0 m

1.000 kg 9,0 m

1.250 kg 4,0 m

Rádi Vás doprovodíme a poradíme Vám na cestě  
k Vašemu individuálnímu HB systému! Kontaktujte nás: 

 
ITECO s.r.o.

Tel.: +420 541 614 502-3
e-mail: prodej@iteco.cz

HB systém firmy ABUS - dodavatelský program

Další provedení jeřábu do 2 t naleznete 
v naší hlavní brožuře: HB systém firmy ABUS.

ITECO s.r.o.
Jana Babáka 2733/11 · 612 00 Brno · Czech Republic
Tel.: +420 541 614 502-3 · e-mail: prodej@iteco.cz 
http://www.iteco.cz

71
47

26
/2

00
/3

.1
8

„Na míru šité“ řešení jeřábu ze stavebnice 

Nosnost do 2000 kg
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