Lehké jeřáby ABUS
Usnadní zvedání
Lehké jeřáby ABUS spolehlivě přemisťují dílce, zboží a nástroje. Na stacionárním montážním pracovišti,
nad výrobním prostorem nebo na mobilních pracovištích - lehké jeřáby ABUS lze postavit rychle a výhodně
v jakémkoli provozu. Ulehčují práci a zvyšují produktivitu.
Na fotografiích vidíte naše šampióny v lehké a střední váze. Jestliže chcete vidět celý tým,
klikněte prosím na obrázky.

Pohyblivé kolem dokola
Sloupové otočné jeřáby ABUS do 6,3 t

Volný prostor pro osoby, stroje a materiál
HB systémy ABUS do 2 st

Univerzální
Lehké portálové jeřáby ABUS do 2 t

Lineární dopravní řešení pro velké zátěže
Jednokolejnicové dráhy pro kočku ABUS do 16 t

Vždy k dispozici
Elektrické řetězové kladkostroje ABUS do 4 t

Zvládnou to i bez nohy:
Nástěnné otočné jeřáby ABUS do 3,2 t
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Otočné jeřáby

Systémy závěsných drah

Lehké portálové jeřáby

Otočné jeřáby ABUS jsou neúnavným
pomocníkem
při
zvedání
a
přemisťování břemen do 6,3 t. Hodí se
k zásobování strojů materiálem stejně
jako k obsluhování pracovních stolů. V
závislosti na prostorových podmínkách
a použití je lze namontovat volně stojící
na podlaze nebo na stěně nebo na
podpěře. Inteligentní program variant a
doplňkového vybavení nabízí flexibilní
a ekonomická řešení pro dané provozní požadavky.

Kdo chce efektivně a výhodně
přemisťovat břemena do 2 t lineárně
nebo nad plochou, nalezne správné
jeřábové řešení v HB systému ABUS.
Díky své modulární konstrukci se
přizpůsobí provozním požadavkům.
HB systém se zavěsí pod stropem,
na prvcích halové konstrukce nebo na
vlastních ocelových komponentech.
Výsledkem je optimální využití prostoru, a podlaha v hale zůstane volná
pro pohyb osob a materiálu, stejně
jako pro ostatní prostředky pro pozemní dopravu. HB systém ABUS může
obsluhovat jednotlivé pracoviště nebo
spojovat sousední pracovní místa.

Silnou stránkou lehkého portálového
jeřábu ABUS je individuální použití
na měnících se pracovištích v dílně
nebo v průmyslové hale. Břemena do
2 t lze snadno zvednout elektrickým
řetězovým kladkostrojem a ručně
posunovat podél jeřábového nosníku.
Díky svým brzděným kolečkům lze s
portálovým jeřábem snadno pojíždět a
na místě použití bezpečně zaaretovat.

Řetězové kladkostroje
Řetězové kladkostroje ABUCompact
jsou srdcem lehkých jeřábů ABUS.
Zvedají břemena do 4 t a lze je použít
na všech jeřábech ABUS. Lze jimi
manuálně nebo elektricky pohybovat na nosníku nebo je namontovat
stacionárně.

Dodací lhůty

Montáže

Označení CE

ABUS garantuje atraktivní a spolehlivé
dodací lhůty, neboť pracuje se sériově
vyráběnými komponenty, dlouholetými
a spolehlivými dodavateli a efektivními
elektronickými programy pro projektování. A ABUS je flexibilní: jestliže se
změní Váš harmonogram pro novou
investici, tak se na nás obraťte!

Převezmeme za Vás termínovou koordinaci dodávky na místo montáže a
na přání se postaráme, aby byly včas
dispozici přístroje nutné pro montáž
jako autojeřáb, zvedací pracovní
plošiny a vysokozdvižné vozíky. Naši
kvalifikovaní odborní montéři ABUS
znají nejnovější technický vývoj našich
výrobků a při montáži maximálně dbají
na bezpečnost práce.

Výrobky ABUS splňují požadavky
směrnice ES o strojních zařízeních. S
certifikací podle ISO 9001 : 2008 firma
ABUS vyvíjí, konstruuje a vyrábí jeřáby
a zdvihací techniku v Gummersbachu
(Německo). Jeřáby a zdvihací technika
ABUS jsou synonymem bezpečnosti a
kvality.
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