
Nya profi ler gör 
ABUS lättraverssystem
lättare, starkare 
och effektivare

Flexibilitet
Skarvarna är lika hållfasta som profi len, vilket innebär större frihet 
när det gäller val av upphängningspunkter. Det ger i slutänden både 
tekniska och kostnadsmässiga fördelar. 

Enkelhet och bättre ekonomi
De nya stål- och aluminiumprofi lernas kranbalksupphängningar 
är standardiserade och snabbmonterade, vilket medför större 
fl exibilitet vid om- och tillbyggnader samt ett minskat behov av 
underhåll. Befi ntliga anläggningar kan förses med traverser från 
det nya HB-programmet, till exempel aluminiumtraverser. 

Fördelar:

• Lättmanövrerade traverser
• Starkare kranbanor med färre upphängningspunkter
• Starkare skarvar som ökar friheten vid val av upphängningspunkter
• Snabbare montage
• Minskat behov av underhåll. 

Kombinera stål- och 
aluminiumprofi ler! 

FAKTA

NYHET!

Skarv som kan 
placeras oberoende 
upphängningspunkter.

Det nya HB-systemet kombi-

nerar aluminiumets låga vikt 

med stålets styrka. Traversen 

förfl yttas med lätthet, tack vare 

aluminiumprofi len, samtidigt 

som kranbanorna i stål är så 

starka att de klarar sig med 

färre upphängningspunkter. 

Traverskran som består av:
A) stål eller B) aluminium

A) B)A) B)

Traverskran som består av:

Belastningsbar profi lskarv

Genomtänkta 
upphängningsdetaljer

Kranbana i stål

upphängningsdetaljer

Lättlöpande 
åkvagn inklusive 
stödhjul.

Upphängning
–så gott som 
underhållsfri.



Se vår WEB-SPECIAL på 
www.abus-kransystem.se. 

ABUS Kransystem AB (Generalagent)
Strågatan 5 • 653 43 Karlstad • Telefon 054 55 56 50 • Telefax 054 55 56 57
www.abus-kransystem.se

CARLHAG är auktoriserad åter-
försäljare för ABUS Kransystem 
i Svealand och Norrland. 
Vi ger dig gärna råd och mer 
information på väg mot ditt 
skräddarsydda HB-system!

 

Karlstad: 054 555 770

Timrå: 060 525 420

Gävle: 026 252 290

Luleå: 060 575 457

www.carlhag.se

Vill du veta mer?

Prata med oss!

Profi lbelastning
FAKTA

ABUS Kransystem 
erbjuder stålpelare anpassat 

för ert system.
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