
Løfter kraner til et nyt niveau

Funktioner som er tilpasset anvendelsesområdet og kranføreren,  
brugervenligt med et moderne informations- og konfigurationsinterface.
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ABUS kraner kan med sine køre-
indstillinger tilpasses til din unikke 
brugssituation. Kraner med to faste 
hastigheder kører f.eks. helt anderle-
des end frekvensstyrede kraner. Køre- 
og hejseindstillingerne gør det muligt 
at tilpasse kranerne til den aktuelle 
situation. Dette betyder kranføreren 
ikke længere behøver at tilpasse sig til 

eksisterende kraner.

KranOS

Driftsdata, indstillinger, serviceinformation. 
Takket være det moderne KranOS interfa-
ce, kan du holde øje med kranen via tråd-
løs forbindelse til en computer eller tablet 
med internetadgang. Dette gør at den årli-

ge kontrol går lidt hurtigere. 

 
Anti-sving

ABUS anti-sving øger sikkerheden og 
brugervenligheden under transport 
af gods i følsomme områder. ABUS 
anti-sving er baseret på matematiske 
beregninger der tager hensyn til. Køre-
hastighed, acceleration og bremsning 
af kran og talje, krogens position og 
længden på løfteredskaberne. Selv per-
soner uden erfaring kan operere kranen 

sikkert med ABUS anti-sving.

 
 

ABUS synkroniseringsstyring af to gør 
det sikkert at løfte og transportere langt 
gods med konstant regulering, selv med 
to forskellige wiretaljer, såfremt kranen 
er udstyret med en frekvensomformer. 
Kørehastigheden reguleres ligeledes, 
også på kraner der kører i tandem. 
ABUControl kan anvendes på to kraner 

med to taljer hver

Indeholder:  ABUControl 
  + ABURemote trykknapsender
  + Frekvensomformer ABULiner til kran og løbekat 
  + LED - display

  ABUControl komfort

Kranteknik baseret på standardkomponenter

      
      

  ABUControl komfort
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Brugervenlighed
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Modulbaserede  
standardkomponenter

ABUControl er bygget på velprøvede kom-
ponenter fra kendte elektronikfabrikanter. 
Udskiftninger eller reparationer kræver ikke 
specialkompetencer eller software licenser. 
Du forbliver i fuld kontrol af kranen og kan 
frit vælge din service partner. ABUControl 
– et unikt løfte om simpel vedligeholdelse 

og reparation.


