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Мостови кранове:
Стр. 4-7

Товароносимост: 
Работен обхват (просвет):

Място на приложение:
Характеристика:

макс. до 100 т.
макс. 36 м. (в зависимост от 
товароподемността)
покрива площи изцяло
много серийни и допълнителни 
приспособления за решаване на 
различни транспортни случаи

Окачени релсови системи:
Стр. 8-11 

Товароносимост:
Дължина на релсовия път:

Място на приложение:

Характеристика:

макс. до 2 т.
макс. 22 м. (в зависимост от 
товароподемността)
линеен транспорт, покрива 
площи изцяло
гъвкаво и индивидуално 
адаптиране, модулно 
разширяване на функциите, 
множество окачени варианти, 
малки работни височини, 
много серийни и допълнителни 
приспособления

Конзолни кранове:
Стр. 12-15

Товароносимост:
Разстояние на разтоварване:

Място на приложение:

Характеристика:

макс. до 6,3 т.
макс. 10 м. (в зависимост от 
товароподемността)
приложение предимно на 
работното място
периметър на обслужване до 
360° в зависимост от типа на 
крана

Въжени електрически телфери:
Стр. 16-19

Товароносимост:
Характеристика:

макс. до 100 т.
оптимални размери, много 
серийни и допълнителни 
приспособления

Верижни електрически телфери:
Стр. 20-21

Товароносимост:
Характеристика:

макс. до 4 т.
нисък тип, серийно изпълнение 
с 2 скорости на повдигане, 
готов за експлоатация, голям 
брой серийни и допълнителни 
приспособления

Леки портални кранове:
Стр. 22-23

Товароносимост:
Характеристика:

макс. до 2 т.
с четири водещо-спиращи 
ролки, маневрен, самостоятелно 
регулиране на работна височина 
и широчина

Допълнителни приспособления:
Стр. 24-25

Допълнителни приспособления 
на ABUS

Сервиз:
Стр. 26-27

Сервизни услуги на ABUS
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Мостови кранове ABUS
Така се решават особено тежки задачи

Едногредови 
мостови кранове 
на ABUS 
– ELS с два въжени 
електрически 
телфера за 
транспортиране 
на палубни 
надстройки за 
луксозни яхти 
(фирма PR Marine 
Yachtbau, Saal).
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С мостовите кранове на ABUS могат да се повдигат, свалят 
и транспортират  товари до 100 тона. На Ваше разположение 
са четири типа конструкции: едногредови мостови кранове, 
двугредови мостови кранове за тежки товари и голям 
обхват и таванни кранове (висящи, с релсов път на тавана) 
при специални условия в работните халета. С помощта 
на едногредови конзолни кранове може да оптимирате 
материалния поток. Те имат собствен релсов път на едно ниво 
под релсовия път на другите видове кранове.

Еднорелсов конзолен 
кран на ABUS – EKL 
за транспорт на 
дълги товари (фирма 
Rösta, Berlin).

Двугредов мостов 
кран ZLK на 
ABUS с два въжени 
електротелфера 
с тандемно 
управление и една 
носеща траверса 
за поемане на 
товара при готови  
строителни 
елементи (фирма 
Raab, Neuwied)

• Товароносимост: до макс. 100 т.
• Работен обхват (просвет): макс. 36 м.
• Област на приложение: предимно за пълно покриване 

на площите в халета
• Характеристика: голям брой серийни 

и допълнителни 
приспособления за 
адаптиране при всеки 
отделен случай

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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ABUS едногредови мостови кранове

Товароподемност: до 12,5 
тона
Работен обхват (просвет): 
до 36 метра
ELV: Едногредов мостов кран с валцован 
профил
ELK: Едногредов мостов кран със заварена 
носеща конструкция
ELS: Едногредов мостов кран със 
странично разположена котка

• Оптимално адаптиране към 
даденостите на помещението чрез 
различни варианти за свързване
• Възможност за достигане на 
максимална височина на куката

ABUS двургредови мостови кранове

Товароподемност: до 100 тона
Работен обхват (просвет): до 36 
метра

ZLV: Двугредов мостов кран с 
валцован профил
ZLK: Двугредов мостов кран със 
заварена кутиеобразна носеща 
конструкция

• Добри възможности за монтаж на 
допълнителни приспособления
• Възможност за висока работна скорост 
на крана и котката
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ABUS таванни (висящи) мостови кранове

DLVM: Таванен (висящ) мостов   
кран за малки изисквания
EDL: Таванен (висящ) мостов кран за 
високи изисквания

Товароподемност: до 8 тона
Работен обхват (просвет): 
до 25 метра

• Закрепване на релсовия път към тавана на 
халето
• Оптимален при неблагоприятни 
строителни дадености
• Малки разстояния за поставяне на 
котката, а оттам и най-добро използване на 
широчината на халето

ABUS едногредов конзолен кран с хоризонтално 
преместване EKL
Товароподемност: до 5 тона
Работен обхват: до 10 метра

• Приложение върху собствен 
релсов път на второ ниво под 
други мостови кранове
• Идеален за обслужване 
на повече индивидуални 
работни места

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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ABUS HB-система
Естествено е интелигентните системи да могат да се развиват

Двугредовият 
ABUS кран ZHB 
при преместване 
на стенни 
панели. За по-
добро поемане 
на товара 
се използва 
надстроена 
конструкция, 
чието 
електрическо 
захранване се 
осъществява 
от тролейна 
система (фирма 
Bien-Haus, 
Schlüchtern).

Системата 
ABUS НВ е 
предназначена 
за решаване 
на комплексни 
транспортни 
решения на 
материални 
потоци с 
помощта на 
унифицирани 
елементи 
(модули). 
Тя може 
гъвкаво да се 
напасва към 
почти всяка 
геометрия на 
халето или 
помещението 
и е възможно 
надеждното 
й закрепване 
към различни 
таванни 
конструкции. 
Голямо 
предимство за 

Когато е необходима голяма дължина на носещите 
елементи на крана, както в случая при производството 
на каравани, правилното решение е двугредовият кран 
ZHB-3 на ABUS (фирма Euramobil, Sprendlingen
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Вас е възможността за промени и разширения 
по всяко време. Системата ABUS НВ се 
развива заедно с Вашето предприятие.
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Линеен транспорт 
на кабини за 
транспортни 
средства с помощта 
на ESB – еднолинеен 
транспортьор на 
ABUS. (фирма Lieb-
herr, Ehingen).

Оптимален материален поток на линията за 
производство на машини за събиране на реколта с 
помощта на едногредов кран ЕНВ на ABUS (фирма 
Claas, Saulgau).

Двурелсовата линия ZSBна ABUS облекчава 
повдигането на извънгабаритни товари при 
опаковането им (фирма MTF Technik, Bergneustadt).

• Товароносимост: макс. до 2 т.
• Дължина на релсовия 
път:

макс. 22 м. (в зависимост от 
товароподемността)

• Място на приложение: линеен транспорт, покрива 
площи изцяло

• Характеристика: гъвкаво, индивидуално 
адаптиране, модулно 
разширяване на функциите, 
множество окачени варианти, 
малки работни височини, 
много серийни и допълнителни 
приспособления

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи



ABUS еднорелсов път ESB
За линеен транспорт

ABUS двурелсов път ZSBа 
линеен транспорт

 Товароносимост: до 2 тона Товароносимост: до 2 тона

• Възможни завои
• Ниска монтажна височина
• Големи разстояния на окачване
• Опция за електрическо преместване 

• Големи разстояния на окачване
• Особено удобна височина на 
повдигане чрез поставяне на верижния 
електротелфер между релсите
• Опция за електрическо преместване
• Опция за различно позициониране на 
управлението

ABUS едногредов кран EHB
За покриване на площи

 Товароносимост: до 1 тон
 Работен обхват: до 10 м.

• Много малко собствено тегло, идеален 
за халета от лек метал
• Леко преместване на ръка
• Ниска монтажна височина
• Малко тегло
• Големи разстояния на окачване
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ABUS двугредов кран ZHB                                 
За покриване на площи

Товароносимост: до 2 тона
Работен обхват: до 12 м

• Оптимална височина на повдигане поради 
поставянето на верижния електротелфер между 
гредите на крана
• Ниска монтажна височина
• Опция за електрическо преместване
• Опция за различно позициониране на 
управлението

ABUS двугредов кран ZHB-X
За покриване на площи

Товароносимост: до 2 тона
Работен обхват: до 8 м.

• Оптимално използване на височината на 
помещението поради конзолно-монтирания 
кран
• Много ниска монтажна височина
• Опция за електрическо преместване
• Опция за различно позициониране на 
управлението

ABUS двугредов кран ZHB-3
За покриване на площи

Товароносимост: до 1,6 тона
Работен обхват: до 22 м.

• Възможност за голяма дължина на гредите
• Ниска монтажна височина в сравнение с 
мостовия кран
• Големи разстояния на окачване
• Електрическо преместване
• Опция за различно позициониране на 
управлението

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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ABUS Конзолни кранове
Добри предпоставки за ефективен материален поток

Колонните 
конзолни кранове 
на ABUS – VS в 
работни условия 
при производството 
на предавателни 
кутии за 
автокранове и 
багери (фирма Lie-
bherr, Bieberach).

Монтаж на машини 
за фрезоване на 
асфалтова настилка 
с помощта на 
конзолни кранове 
на ABUS – VS 
(фирма Wirtgen, 
Windhagen).

Конзолен кран LS 
на ABUS с вакуумно 
повдигащо 
устройство при 
заготвително 
производство на 
гипсово-фазерни 
плоскости (фирма 
Bien-Haus, 
Schlüchtern).
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Колонен конзолен кран VS на ABUS 
с електрическо управление на всички 
функции при производството на съдове за 
пивоварната промишленост (фирма Hupp-
mann, Kitzingen).

Конзолните кранове на ABUS са особено 
гъвкави при обслужване на работни 
места и могат да бъдат индивидуално 
адаптирани към съответните изисквания. 
Така те могат да бъдат закрепени на пода, 
на стени или на вече съществуващи опори 
и да бъдат оборудвани по избор с въжени 
или верижни електрически телфери. 
Допълнително е възможно осигуряване на 
електрическо преместване на телферите, 
както и електрическо задвижване за 
въртенето на крана.

Товароносимост: макс. до 6,3 т.
Дължина на 
релсовия път:

макс. 10 м. (в 
зависимост от 
товароподемността)

Място на 
приложение:

използва се 
предимно директно 
на работното място

Характеристика: свободен избор 
на място на 
разполагане, ъгъл 
на завъртане до 
360° (в зависимост 
от типа)

Колонен конзолен 
кран VS на ABUS 
с електрическо 
управление на 
всички функции при 
производството на 
съдове за пивоварната 
промишленост (фирма 
Huppmann, Kitzingen).

Конзолните кранове на ABUS са 
особено гъвкави при обслужване 
на работни места и могат да бъдат 
индивидуално адаптирани към 
съответните изисквания. Така те могат 
да бъдат закрепени на пода, на стени 
или на вече съществуващи опори и да 
бъдат оборудвани по избор с въжени 
или верижни електрически телфери. 
Допълнително е възможно осигуряване 
на електрическо преместване на 
телферите, както и електрическо 
задвижване за въртенето на крана.

• Товароносимост: макс. до 6,3 т.
• Дължина на 
релсовия път:

макс. 10 м. (в 
зависимост от 
товароподемността)

• Място на 
приложение:

използва се 
предимно директно 
на работното място

• Характеристика: свободен избор 
на място на 
разполагане, ъгъл на 
завъртане до 360° (в 
зависимост от типа)

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Товароносимост: до 0,5 тона
Работен обхват: до 7 м.
Нормален ъгъл на завъртане: 
до 270°
Колонен конзолен кран LSX
• Лесно подвижно лагеруване на 
конзолата, поради което е възможно 
лесно завъртане на ръка
• Високо разположение на куката
• Опция за електрическо задвижване на 
котката

Товароносимост: до 0,5 тона
Работен обхват: до 7 м.
Нормален ъгъл на 
завъртане: до 270°

Колонен конзолен кран LS
• Относително малко 
собствено тегло, поради което 
е приложим и при лош под 
или фундамент
• Много леко придвижване на 
котката на ръка

Товароносимост: до 0,5 тона
Работен обхват: до 7 м.
Нормален ъгъл на завъртане: 
до 270°
Колонен конзолен кран VS
• Високо разположение на куката 
поради ниска конструкция
• Опция за електрическо задвижване 
на завъртането
• Опция за електрическо задвижване 
на котката
• Опция за различно позициониране 
на управлението (при въжените 
електротелфери е серийно)

Колонни конзолни кранове на ABUS
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Конзолни кранове на ABUS със стенно закрепване

Товароносимост: до 0,5 тона
Работен обхват: до 7 м.
Нормален ъгъл на завъртане: 
до 180°
Конзолен кран със стенно 
закрепване LWX
• Леко подвижно лагеруване на 
конзолата, поради което е възможно 
лесно завъртане с ръка
• Високо разположение на куката
• Опция за електрическо задвижване 
на котката

Товароносимост: до 1 тон
Работен обхват: до 7 м.
Нормален ъгъл на завъртане: 
до180°
Конзолен кран със стенно 
закрепване LW
• Относително малко собствено тегло, 
поради което приложим в халета с 
леки конструкции
• Леко задвижване на котката на ръка

Товароносимост: до 5 тона
Работен обхват: до 10 м.
Нормален ъгъл на завъртане: 
до 180°
Конзолен кран със стенно 
закрепване VW
• Високо разположение на куката 
поради ниска конструкция
• Опция за електрическо задвижване 
на завъртането
• Опция за електрическо задвижване 
на котката
• Опция за различно позициониране 
на управлението (при въжените 
електротелфери е серийно)

На последната фигура е показан кран с електрическо задвижване 
за завъртане, електрическо задвижване на котката и управление с 
подвижно позициониране.

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Въжени електротелфери на ABUS
За чувствително боравене с тежки товари.

Въжените електротелфери 
на ABUS са „сърцето” 
на кранови съоръжения, 
работещи с големи товари. 
Поради това двигател, 
спирачка, задвижване, както 
и електрическа и електронна 
част са проектирани за 
висока надеждност при 
продължителна и тежка 

дългогодишна експлоатация. 
Чрез точно премерени 
скорости на повдигане 
и придвижване могат да 
бъдат „дозирани” скорост 
и сила. Компактността на 
конструкцията, лесното 
техническо обслужване 
и практичните контактни 
съоръжения за бързо 

включване към мрежата, 
правят въжените 
електротелфери на ABUS 
особено лесни и удобни за 
експлоатация.
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Четири едновременно 
движещи се управляеми 
въжени електротелфери от 
серия Е за манипулиране 
на складови рамки от 
стоманени конструкции 
(фирма Krähe + Wöhr, 
Pleidelsheim).

Особено удобен 
за техническо 
обслужване 
поради достъп 
до количката 
(котката). Въжен 
електротелфер на 
ABUS от серия 
DB (фирма Rösta, 
Berlin).

Компактно решение 
за едногредови 
мостови кранове: 
въжените 
електротелфери 
на ABUS от серия 
Е (фирма Rösta, 
Berlin).

Въженият 
електротелфер 
DQA на ABUS има 
редица предимства 
поради ниската 
си конструкция 
(фирма Bien-Haus, 
Schlüchtern).

• Товароносимост: до макс. 100 т.

• Характеристика: оптимални 
размери, много 
серийни и 
допълнителни 
приспособления

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Въжени електротелфери на ABUS за едногредови 
мостови кранове

 Товароносимост: до 12,5 т.

Серия Е - еднорелсова котка
• Компактна конструкция
• Две директни задвижвания на 
котката
• Регулируеми задвижвания на 
котката за различна широчина

 Товароносимост: до 10 т.

Серия S – котка със 
странично придвижване
• Движение на въжето до моста 
но крана чрез оптимизирана 
височина на куката
• Възможна дължина на 
моста на крана до 35 м. при 
едногредова конструкция

 Товароносимост: до 25 т.

Серия U – котка за 
придвижване по долен пояс 
на гредата
• Възможност за приложение 
и при еднорелсови пътища с 
греда от стандартни валцовани 
профили
• Директно задвижване на 
котката без открити междинни 
предавки
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Въжени електротелфери на ABUS за двугредови мостови кранове

 Товароносимост: до 63 т.

Серия D – двурелсова котка 
(количка), нормално изпълнение
• С гъвкава връзка на колелата 
за гарантиране на опора върху 
четирите колела
• С две директни задвижвания на 
колелата на котката
• Опция за конструкция с улеснен 
достъп

 Товароносимост: до 40 т.

Серия DQA – двурелсова котка 
(количка), ниско изпълнение
• Изключително ниско изпълнение
• Гарантирана опора на четирите 
колела чрез гъвкава връзка на 
колелата
• Две директни задвижвания на 
колелата на котката

 Товароносимост: до 100 т.

Серия Z – двурелсова котка 
(количка) със сдвоено повдигане 
(близнак)
• Със сдвоено повдигане
• Гарантирана опора на четирите 
колела чрез гъвкава връзка на колелата
• Две директни задвижвания на 
колелата на котката
• Опция за конструкция с улеснен 
достъп

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Верижни електротелфери на ABUS
Надежден партньор по веригата на материалния поток

Верижният 
електротелфер 
GM 1 на ABUS 
в постоянна 
експлоатация при 
краен контрол 
на съдомиялни 
машини (фирма 
Bosch Siemens 
Hausgeräte, Dill-
ingen).

Прецизното 
повдигане 
на серийния 
верижен 
електротелфер 
GM 3 на ABUS 
позволява 
внимателно 
повдигане и 
снемане при 
проверка на 
плътността на 
ветроходни яхти 
(фирма Dehler 
Yachtbau, Mesch-
ede).

Силовата група: 
Верижният 
електротелфер 
GM 5 на ABUS 
(снимка в завода 
на ABUS)

Независимо от начина 
на приложение 
– дали стационарно, 
с ръчно задвижване 
или с електрическо 
задвижване, верижните 
електротелфери на 
ABUS убеждават 

• Товароносимост: до 4 т.
• Характеристика: ниска конструкция, 

серийно изпълнение с две 
скорости на повдигане, 
готов за свързване 
към мрежата, много 
серийни и допълнителни 
приспособления

клиента със своята практичност 
и удобство при експлоатация. 
Тук можем да посочим особено 
ниското изпълнение, което 
позволява оптимално използване на 
помещението, серийното производство 
на прецизно повдигане и снемане и 
спирачни накладки с изключително 
дълъг експлоатационен период 
(нормално до 1 милион спирания при 
пълно натоварване до необходимост от 
регулиране им).
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Верижни електротелфери на ABUS

 Товароносимост: до 200 кг.
 Скорост на повдигане: до 12 м/мин

Верижен електротелфер ABUCompakt 
GMC
• Серийно изпълнение с управление 
ABUCommander
• Включване към контакт с напрежение 
230 V
• Безстепенно регулиране на скоростта 
на повдигане
• Височина на повдигане 3/6/10/20 м
• Собствена маса: 10, респ. 12 кг

 Товароносимост: до 2500 кг

Верижен електротелфер 
ABUCompakt GM6
• Серийно изпълнение с 
управление ABUCommander
• Серийно изпълнение с две 
скорости на повдигане

Товароносимост: до 630 кг.
Скорост на повдигане: до 20 
м/мин
Верижен електротелфер 
ABUCompakt GM2
• Серийно изпълнение с 
управление ABUCommander
• Серийно изпълнение с две 
скорости на повдигане

 Товароносимост: до 1250 кг

Верижен електротелфер 
ABUCompakt GM4
• Серийно изпълнение с 
управление ABUCommander
• Серийно изпълнение с две 
скорости на повдигане

Товароносимост: до 4000 кг
Скорост на повдигане: до 20 
м/мин
Верижен електротелфер 
ABUCompakt GM8
• Серийно изпълнение с 
управление ABUCommander
• Серийно изпълнение с две 
скорости на повдигане

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Леки портални кранове на ABUS
Силата ви следва по петите

Винаги силата е 
там, където Ви 
е необходима. 
Лекият портален 
кран на ABUS 
е идеален 
помощник и в 
склада (заводска 
снимка на ABUS).

С лекия портален кран на ABUS 
верижните електротелфери на ABUS 
стават мобилни. Той е проектиран 
за товари до 2 тона, има четири 
водещо-спиращи колела и е лесен 
за преместване. Дава възможност 
за повдигане на товари там, където 
е необходим. В зависимост от 
товароносимостта общата му широчина 
може да достигна макс. 7,9 м, а 
общата височина – до 5 метра. При 
необходимост порталният кран на ABUS 
може да бъде лесно разглобен.

• Товароносимост: до макс. 2 т
• Място на приложение: мобилен
• Характеристика: лесно подвижен, лесен 

демонтаж, четири водещо-
спиращи колела (две 
от тях с възможност за 
регулиране на ъгъла до 90°
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• Товароносимост: до макс. 2 т
• Място на приложение: мобилен
• Характеристика: лесно подвижен, лесен 

демонтаж, четири водещо-
спиращи колела (две 
от тях с възможност за 
регулиране на ъгъла до 90°

Лек портален кран на ABUS

Товароносимост: до 2 т
Височина: до 5 м
Широчина: до 7,9 м

Лек портален кран LPK на ABUS
• Четири водещо-спиращи колела, две от тях с 
възможност за регулиране на ъгъла до 90°
• Могат да се използват всички верижни 
електротелфери на ABUS
• Опция за различно позициониране на 
управлението.

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Имате ли някакви специални желания?
Програмата на ABUS за допълнителни приспособления

Компонентите в Програмата на ABUS 
за допълнителни приспособления 
осигуряват възможността крановете 
на ABUS да се напасват перфектно в 
зависимост от Вашите индивидуални 
изисквания. От енергийната верига до 
дистанционното радиоуправление, от 
осветлението на крана до системата 
за измерване на товара, при което 
със сигурност не остава неизпълнено 
желание.

Енергийна верига
Целенасочено подвеждане на 
електрическо захранване към 
повдигащото съоръжение или 
към управляващото устройство 
при всички мостови кранове на 
ABUS. Кабелите са осигурени 
срещу механично нараняване 
и преждевременно износване 
и могат да бъдат достигнати 
лесно и удобно при техническо 
обслужване. Освен това, чрез 
избягването на скъпите водачи 
на кабели, се пестят място и 
разходи.

Дистанционно радиоуправление
Чрез възможността за избор на място 
и свобода на придвижване, прави 
възможно постигането на добра 
видимост на оператора върху цялото 
работно поле и икономия на труд. За 
управлението могат да бъдат избрани 
или предавател с превключватели, или 
компактният ръчен предавател Pocket-
RC. Дистанционните радиоуправления 
на ABUS дават възможност и за 
паралелен достъп до управлението на 
различни кранове с опцията multiuse.

Осветление на крана
За осветление на работната площ 
под крана на Ваше разположение 
са халогенни прожектори, както 
и лампи с натриеви пари с високо 
налягане (NAV) и халогенни лампи 
с метални пари с високо налягане. 
Халогенните прожектори имат 
мощност от 750 W и леко тяло от 
алуминий и алуминиева отливка. 
Другите два вида осветителни тела 
имат мощност 400 W и тяло от 
поцинкована стоманена ламарина.
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Табло (дисплей) с 
големи цифри GLZ

Системи за измерване на 
теглото на товара
ABUControl е универсална 
система за установяване 
и обработка на размера на 
товара. Тя обработва данните 
за напрежението и силата на 
тока към трите електрически 
линии към повдигателното 
устройство. Интегрирани са 
функциите „Осигуряване срещу 
претоварване”
(LIS-SE), „посочване на товара 
от датчика на висящия товар” 
и „запаметяващо устройство за 
общия товар”.

LIS-SV: Тази система за 
идентификация на товара 
предлага всички функции на 
системата 
LIS-SE, като тук допълнително 
се обобщават данните от тока 
на двигателя, получавани 
от измервателни сензори за 
товар. Интерес представлява 
използването при повече 
повдигащи устройства и 
изискването за ограничаване 
на сумарния товар. Системата 
осигурява висока точност на 
показанията на дисплея, който 
може да бъде монтиран във 
висящия тестер или да показва 
данните на табло с големи 
цифри.

Кръстовиден лостов превключвател
Изпълнява ролята и на краен 
електрически изключвател. Задейства 
автоматичното редуциране на скоростта 
или спиране на движението на кранове 
или котки в края на релсовия път. Друго 
място на приложение е при ограничени 
зони, над които не трябва да преминава 
котката на крана. Задействането става 
от поставени на релсите, респ. на моста 
гърбици.

Осигуряване срещу сблъсък
Системата за осигуряване срещу 
сблъсък на ABUS е на основата 
на фотоелектрично измерване на 
разстоянието между крановете и ги 
предпазва от сблъсък. Освен серийното 
оборудване за превключване на по-
ниска скорост на движение при 
приближаване, съществува и възможност 
за крайно изключване. Освен това, при 
специални изисквания – напр. спазване 
на предварително зададено минимално 
отстояние, могат да бъдат доставени 
специални

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Доброто планиране се извършва детайлно,
Доброто техническо обслужване – също.

Прецизност и 
надеждност до 
отделния детайл 
– къмпютърното 
проектиране 
гарантира общ 
поглед и поглед 
в детайлите през 
всички фази.

Абсолютно сигурно, 
абсолютно подробно – всяка 
оферта съдържа грижливо 
разработена документация.

Продължението от 
изчерпателното консултиране 
е създаване на сигурна база за 
реализиране на конструкция 
на кран за всяко хале. Ние 
разработваме една офертата 
и изчерпателна примерна 
техническа документация 
с помощта на къмпютърни 
системи, започвайки от Вашите 
потребности, през проектирането, 
конструкцията и създаването на 
база данни. Това е предпоставка 
в подкрепа на Вашето решение 
за придобиване на съвременна, 
ефективна и надеждна кранова 
система.
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Качеството на ABUS изисква и сервиз на ABUS

Поради това сервизът на ABUS предлага 
например „включена инспекция”, която 
осигурява повече сигурност и помага 
за спестяване на разходи. Защото, от 
една страна, включва и допълнителни 
дейности, освен регулярното техническо 
обслужване на крана, които иначе 
струват пари, като например малки 
ремонти с продължителност до два 
часа. А от друга страна -защото 
ранното диагностициране и редовното 
техническо обслужване от страна на 
нашите обучени сътрудници води до по-
добра готовност на крановата система. 
Освен това ние предлагаме този вид 
сервиз и за кранови съоръжения и 
повдигащи устройства и на други 
производители.

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА 
БЪЛГАРИЯ:
Фирма “ПЕНКОВ-
КРАНСИСТЕМ” ЕООД
1278 София, кв. Бенковски
ул. Бодра смяна, бл 43, вх. Б, ап. 8
тел./факс: 02/ 8 39 27 22
мобилен: 0878/ 45 45 72
e-mail: penkov_kransistem@abv.bg

Fa. SCHNEIDER Romania SRL
Sos. Borsului, Nr. 3N – RO 
– 410605 Oradea, Bihor
Tel.: 0040/259-267-297
Fax: 0040/259-267-297

Fa. SCHNEIDER K.F.T.
Petöfi  u. 135 – H – 9086 Töltestava 
/ Györ
Tel.: 0036/96/548200
Fax: 0036/96/548207

ABUS има свои представителства 
в повече от 40 страни по света.

ABUS ние придвижваме нещата
Кранови системи
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Копирайте този формуляр за телефакс и ни го изпратете, след 
като го попълните

Име: Пощенски код, град:

Фирма: Телефон:

Улица: Телефакс:

Моля, изпратете ми допълнителна информация за:

□ ABUS видео на CD □ ABUS продуктова информация за въжени 
телфери

□ ABUS видео на DVD □ ABUS продуктова информация за верижни 
телфери „ABUCompact“ 

□ ABUS продуктова информация за мостови 
кранове

□ ABUS продуктова информация за „ABUPower-
line“

□ ABUS продуктова информация за конзолни 
кранове

□ ABUS продуктова информация за лек портален 
кран

□ ABUS продуктова информация за системата 
HB

□ ABUS сервизна информация

Моля за личен професионален разговор. Предлагам място, дата, час:

Дата:             Подпис:

Формуляр за телефакс

       Телефакс:

      02/ 8 39 27 22



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ
Фирма “ПЕНКОВ-КРАНСИСТЕМ” ЕООД
1278 София, кв. Бенковски
ул. Бодра смяна, бл 43, вх. Б, ап. 8
тел./факс: 02/ 8 39 27 22
мобилен: 0878/ 45 45 72
e-mail: penkov_kransistem@abv.bg
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