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Съдържание

Мостови кранове:  Товароносимост:    до 120 t
Страница 4 – 7 Широчина на отвора:   до 40 m (според товароносимостта)
 Област на приложение:   транспортиране, покриващо цялата площ
 Характеристики:     разнообразно серийно и допълнително 

оборудване за адаптиране към отделните  
случаи на експлоатация

HB система: Товароносимост:    макс. до 2 t
Страница 8 – 11 Дължина на крановия носач:   до макс. 22 m (според товароносимостта)
 Област на приложение:   линейно и покриващо цялата площ транспортиране
 Характеристики:     приспособимо и с възможност за индивидуално 

адаптиране, модулно разширяване, разнообразни 
варианти за окачване, ниски конструктивни  
височини, голям избор на серийно и  
допълнително оборудване

Конзолни кранове: Товароносимост:    макс. до 6,3 t
Страница 12 – 15 Обсег:     до макс. 10 m (според товароносимостта)
 Област на приложение:   предимно експлоатация директно на работното 

място
 Характеристики:     ъглов диапазон на действие според типа до 360°

Въжени електротелфери: Товароносимост:    макс. до 120 t
Страница 16 – 19 Характеристики:     удобни конструктивни размери, голям избор на 

серийно и допълнително оборудване

Верижни електротелфери: Товароносимост:    макс. до 4 t
Страница 20 – 21 Характеристики:     ниска конструкция, серийно 2 скорости на  

повдигане, готови за свързване, голям избор  
на серийно и допълнително оборудване

Леки портални кранове: Товароносимост:  макс.  до 2 t
Страница 22 Характеристики:     с четири водещи и спиращи ролки, лесноподвижни,  

височината и широчината могат да се планират 
индивидуално

Еднорелсови окачени пътища: Товароносимост:    макс. до 16 t
Страница 23 Характеристики:     приспособими и с възможност за индивидуално 

планиране, разнообразни възможности за  
закрепване, голям избор на серийно и  
допълнително оборудване

Аксесоари:    Допълнително оборудване ABUS
Страница 24 – 25

ABUControl:    издига крановете на ново ниво
Страница 26 – 27

Сервизно обслужване:    Сервизни услуги ABUS
Страница 28 – 29  

KranHaus:    Смайващо запознанство със света на  
Страница 30 – 31    крановете
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Едногредов 
мостов кран  
ABUS ELK

Едногредов  
конзолен кран 
ABUS EWL

С мостовите кранове ABUS могат да се придвижват 
товари до 120 тона. На ваше разположение са пет 
конструкции: Едногредови мостови кранове,  
двугредови мостови кранове за тежки товари и 
големи широчини на отвора и висящи мостови  
кранове за халета със специални условия. Освен 
това можете да оптимизирате потока на своя  
материал с едногредови конзолни кранове или 
едногредови полупортални кранове, които се 
поставят на собствен кранов релсов път на едно 
ниво под останалите конструкции.

■ Товароносимост:   до 120 t
■ Широчина на отвора:   до 40 m
     (според товароносимостта)
■ Област на приложение:  предимно транспортиране, 

покриващо цялата площ в 
халетата

■ Характеристики:   разнообразно серийно и 
допълнително оборудване 
за адаптиране към 
отделните случаи на 
експлоатация

Мостови кранове ABUS  
Така се решават особено тежки задачи

Двугредови 
мостови кранове 
ABUS ZLK
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■  Добра възможност за монтаж 
на допълнително оборудване

■  Възможност за висока  
скорост на крана и крановата 
количка

Товароносимост: до 8 t
Широчина на отвора: до 25 m
(според товароносимостта)

Товароносимост: до 120 t
Широчина на отвора: до 40 m
(според товароносимостта)

Товароносимост: до 16 t
Широчина на отвора: до 39 m
(според товароносимостта)

Двугредови мостови кранове ABUS

ELV:  Едногредов мостов кран с  
 валцована профилна греда

ELK:  Едногредов мостов кран със  
 заварена кутиеобразна греда

ELS:  Едногредов мостов кран  
 със страничен телфер

Висящи мостови кранове ABUS

DLVM:  Висящ мостов кран за 
леко натоварване

EDL:   Висящ мостов кран за 
по-голямо натоварване

ZLK:   Двугредов мостов кран със 
заварена кутиеобразна греда

Едногредов конзолен кран 
ABUS (EWL)

■  Оптимално адаптиране към 
пространствените дадености 
чрез различни варианти за 
свързване

■  Възможност за реализиране 
на максимална височина на 
куката

■  Закрепване на крановия  
релсов път към тавана на 
халето

■  Оптимален при неблагоприятни 
конструктивни дадености

■  Малко необслужвано  
разстояние до опората  
на крана, поради което е 
възможно най-добро  
използване на широчината  
на халето

■  Експлоатация върху собствен 
кранов релсов път на второ 
ниво под други типове мостови 
кранове

■  Идеален като кран за работно 
място за няколко станции

Едногредови мостови кранове ABUS

Товароносимост: до 5 t
Обсег: до 12 m

Товароносимост: до 10 t
Широчина на отвора: до 15 m
(според товароносимостта)

Едногредов портален  
полукран ABUS (EHPK)
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ABUS HB система  
Интелигентните системи, разбира се, могат да се разширяват

Едногредов 
мостов кран  
ABUS EHB

1:  Двугредов 
мостов кран 
ABUS ZHB-X

HB системата ABUS означава променливи цялостни 
решения за потока на материала от една система 
за монтаж с готови елементи. Тя може да се  
адаптира и приспособи към почти всяка геометрия 
на халето или помещението и надеждно да се  
закрепи към най-различни таванни конструкции. 
Специално предимство за вас: 
Тъй като по всяко време са възможни изменения  
и разширения, HB системата на ABUS расте заедно 
с вашето предприятие.

2:  Двугредов 
мостов кран 
ABUS ZHB

6:  Едногредов 
мостов кран 
ABUS EHB-I

5:  Двугредов 
мостов кран 
ABUS ZHB-I

4:  Едногредов 
мостов кран 
ABUS EHB-X

3:  Еднорелсов  
път ABUS 
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Товароносимост: до 2 t
Дължина на крановия носач: 
до 12 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 1,6 t
Дължина на крановия носач: 
до 22 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 2 t
Дължина на крановия носач: 
до 8 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 1 t
Дължина на крановия носач: 
до 10 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 1 t
Дължина на крановия носач: 
до 8 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 2 t
Дължина на крановия носач: 
до 12 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 1,25 t
Дължина на крановия носач: 
до 10 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 2 t

Транспортиране,  
покриващо цялата площ

Двурелсов път ABUS 
■  Големи разстояния на окачване
■  Изключително удобна  

височина на повдигане чрез 
разполагане на верижния 
електротелфер между  
релсовите нишки

■  С електрическо задействане 
(опция)

■  С подвижно управление 
(опция)

Линейно транспортиране

Двугредов мостов кран ABUS 
ZHB
■  Изключително удобна  

височина на повдигане чрез 
разполагане на верижния 
електротелфер между  
крановите носачи

■  Много ниска конструктивна 
височина

■  С електрическо задействане 
(опция)

■  С подвижно управление 
(опция)

Двугредов мостов кран ABUS 
ZHB-3
■  Възможни са големи дължини 

на крановия носач
■   По-ниска конструктивна  

височина в сравнение с 
мостов кран 

■  Големи разстояния на окачване
■  С електрическо задействане 
■  С подвижно управление 

(опция)

Двугредов мостов кран ABUS 
ZHB-X
■  Оптимално използване на 

височината на помещението 
чрез повдигнат кран

■  Много ниска конструктивна 
височина

■  Големи максимални  
разстояния на окачване

■  С електрическо задействане 
(опция)

■  С подвижно управление 
(опция)

Едногредов мостов кран ABUS 
EHB
■  Много малко собствено тегло, 

идеално за леки строителни 
халета

■  Много лесно ръчно задействане
■  Ниска конструктивна височина
■  Малки разстояния до крайното 

положение
■  Големи разстояния на окачване

Едногредов мостов кран ABUS 
EHB-X
■  Оптимално използване на 

височината на помещението 
чрез повдигнат кран

■  Много лесно ръчно задействане
■  Много ниска конструктивна 

височина
■  Малки разстояния до крайното 

положение
■  Големи разстояния на окачване
■  С електрическо задействане 

(опция)
■  С подвижно управление (опция)

Еднорелсов път ABUS
■  Ниска конструктивна височина
■  Големи разстояния на окачване
■  С електрическо задействане 

(опция)

Транспортиране, 
покриващо цялата площ

Едногредов мостов кран ABUS 
EHB-I
■  Много малко собствено тегло, 

идеално за леки строителни 
халета

■  Лесно ръчно задействане
■  Кранов релсов път от  

стандартни валцовани  
профили

■  Малки разстояния до  
крайното положение

Двугредов мостов кран ABUS 
ZHB-I
■  Голяма товароносимост
■   Изключително удобна  

височина на повдигане чрез 
разполагане на верижния 
електротелфер между  
крановите носачи 

■  Кранов релсов път от  
стандартни валцовани  
профили

■  С електрическо задействане 
(опция) 

■  С подвижно управление 
(опция)

Товароносимост: до 2 t
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Колонни конзолни 
кранове ABUS VS

Стенен конзолен 
кран ABUS VW

Конзолните кранове ABUS са особено 
приспособими към работното място, 
като изцяло могат да се адаптират към 
съответните индивидуални изисквания. 
Те могат да се закрепят на пода, към 
стените или към вече съществуващи 
подпори и са съоръжени с верижни 
електротелфери или въжени  
електротелфери. Като допълнително 
оборудване е възможно електрическо 
задвижване на крановата количка, както 
и електрическо завъртане на крана.

Колонни конзолни 
кранове ABUS LS

Колонни конзолни 
кранове ABUS VS 

■ Товароносимост:   макс. до 6,3 t
■ Обсег:    до прибл. 10 m 
     (според товароносимостта)
■ Област на приложение:  предимно експлоатация 

директно на работното 
място

■ Характеристики:  свободен избор на  
местонахождение, ъглов 
диапазон на действие  
според типа до 360°

Конзолни кранове ABUS 
Добри предпоставки за ефективен поток на материала
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2 t

2 t

250 kg

250 kg

250 kg

3,2 t
3,2 t

3,2 t
3,2 t

Номинален 
ъглов диапазон 

на действие 

до
180°

Номинален 
ъглов диапазон 

на действие 

безкраен х
360°

Товароносимост: до 5 t 
Обсег: до 10 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 4 t 
Обсег: до 10 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 6,3 t 
Обсег: до 10 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 4 t
Обсег: до 10 m (според товароносимостта)

Номинален 
ъглов диапазон 

на действие 

до
180°

Номинален 
ъглов диапазон 

на действие 

до
270°

Изображение с 
електрически 
въртящ се  
задвижващ  
механизъм,  
електрическо 
движение на  
крановата  
количка и  
подвижно  
управление

Товароносимост: до 0,5 t
Обсег: до 7 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 1 t
Обсег: до 7 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 0,5 t
Обсег: до 7 m (според товароносимостта)

Товароносимост: до 1 t
Обсег: до 7 m (според товароносимостта)

Конзолни кранове ABUS Конзолни кранове ABUS

Колонен конзолен кран ABUS LSX
■  Леко лагеруване на конзолата, по този начин  

безпроблемно завъртане на ръка
■  Високо достижимо положение на куката 
■  Електрическо движение на крановата количка 

(опция)

Стенен конзолен кран LWX
■  Леко лагеруване на конзолата, по този начин  

безпроблемно завъртане на ръка
■  Високо достижимо положение на куката 
■  Електрическо движение на крановата количка 

(опция)

Стенен конзолен кран LW
■  Относително малко собствено тегло, поради 

което може да се използва и в леки строителни 
халета

■  Много лесно ръчно задействане на крановата 
количка

Стенен конзолен кран VW с верижен електротелфер
■  Високи положения на куката чрез ниска конструкция
■  Електрически въртящ се задвижващ механизъм 

(опция)
■  Електрическо движение на крановата количка 

(опция)
■  Подвижно управление (опция)

Колонен конзолен кран ABUS LS
■  Относително малко собствено тегло, поради  

което може да се използва и при неблагоприятни 
условия на пода или фундамента

■  Много лесно ръчно задействане на крановата 
количка

Колонен конзолен кран VS с верижен  
електротелфер
■  Високо положение на куката чрез ниска  

конструкция
■  Електрически въртящ се задвижващ механизъм 

(опция)
■  Електрическо движение на крановата количка (опция)
■  Подвижно управление (опция) 

Изображение с 
електрически 
въртящ се  
задвижващ  
механизъм,  
електрическо 
движение на  
крановата  
количка и  
подвижно  
управление

Колонен конзолен кран VS с въжен  
електротелфер
■  Високо положение на куката чрез ниска кон-

струкция
■  Електрически въртящ се задвижващ механизъм
■  Електрическо движение на крановата количка
■  Подвижно управление

Стенен конзолен кран VW с въжен електротелфер
■  Високи положения на куката чрез ниска  

конструкция
■  Електрически въртящ се задвижващ механизъм
■  Електрическо движение на крановата количка
■  Подвижно управление
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Въжени  
електротелфери 
ABUS от серия Е

Въжените електротелфери ABUS 
са „сърцето“ на крановите  
съоръжения, които се справят  
с особено тежки товари.  
Затова двигателят, спирачката,  
предавката, както и  
електрическите и електронни 

съоръжения са конструирани  
за сурова, дългогодишна  
експлоатация. Чрез серийното 
повдигане и движение с  
намалена скорост силата и  
скоростта могат да се дозират 
безопасно. Компактната  

С проходима 
платформа  
особено лесни  
за сервизно 
обслужване: 
Въжени  
електротелфери 
ABUS от серия DB

Компактно решение 
за едногредови  
кранове: Въжен 
електротелфер 
ABUS от серия E

Въженият  
електротелфер 
ABUS DQA изцяло 
използва  
предимствата  
на своята ниска  
конструкция.

конструкция, лесното техническо 
обслужване и практичното  
бързо щепселно свързване  
правят въжените електротелфери 
ABUS особено удобни  
за потребителя.

■  Товароносимост:  до 120 t
■  Характеристики:  удобни конструктивни 

размери, голям избор на 
серийно и допълнително 
оборудване

Ivo Penkov
Typewritten text
Въжени електротелфери ABUS  запрецизно боравене с тежки товари
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Товароносимост: до 120 t

Товароносимост: до 40 t

Товароносимост: до 63 t

Товароносимост: до 25 t

Товароносимост: до 10 t

Товароносимост: до 16 t

Въжени електротелфери за едногредови мостови кранове Въжени електротелфери ABUS за двугредови мостови кранове

Серия U · телфер по долен пояс на гредата
■  Може да се използва и при еднорелсови  

пътища с валцовани профилни греди от  
търговската мрежа

■  Ходови механизми на количките с четири 
директни задвижвания

■  Ходови механизми с 8-колела за намалено  
натоварване на колелата

Серия Е · еднорелсова кранова количка
■  Компактна конструкция
■  Две директни задвижвания за ходовия  

механизъм
■  Ходовият механизъм на количката може да бъде 

настроен на различни фланцови широчини
■  Може да се използва и при еднорелсови  

пътища с валцовани профилни греди от  
търговската мрежа

Серия D · двурелсова кранова количка с  
нормална конструкция
■  Гарантирана опора на четирите колела чрез  

шарнирна връзка на носача на ходовия механизъм
■  Две директни задвижвания за ходовия  

механизъм на количката

Серия DQA · двурелсова кранова количка с 
напречно снижена конструкция
■  Минимална конструктивна височина
■  Гарантирана опора на четирите колела чрез  

шарнирна връзка на носача на ходовия механизъм
■  Две директни задвижвания за ходовия механизъм 

на количката
■  

Серия S · страничен телфер
■  Движение на въжето до крановия мост, по този 

начин се оптимизира височината на куката.

Серия Z · двурелсова кранова количка със  
сдвоен повдигателен механизъм
■ Със сдвоен повдигателен механизъм
■  Гарантирана опора на четирите колела чрез  

шарнирна връзка на носача на ходовия механизъм
■  Две директни задвижвания за ходовия механизъм 

на количката

Товароносимост: до 5 t

Модулен въжен електротелфер
■  Модулна конструкция
■  Свободно избираеми ходови и повдигателни 

профили (плавни, двустепенни или  
пропорционални). Алтернативно и полюсно  
превключваеми подемни двигатели

■  Успокояване на люлеенето при транспортиране 
на товари в чувствителни зони Товароносимост: до 40 t

Серия DA · двурелсова кранова количка със  
снижена конструкция
■  Минимална конструктивна височина
■  Експлоатация и при минимално свободно  

пространство отгоре
■  Гарантирана опора на четирите колела чрез  

шарнирна връзка на носача на ходовия механизъм
■  Две директни задвижвания за ходовия  

механизъм на количката

Товароносимост: до 80 t

Серия ZA · двурелсова кранова количка със  
снижена конструкция
■  Минимална конструктивна височина
■  Експлоатация и при минимално свободно  

пространство отгоре
■  Гарантирана опора на четирите колела чрез  

шарнирна връзка на носача на ходовия механизъм
■  Две директни задвижвания за ходовия механизъм 

на количката

Ос на въжения барабан в посока на движение 
на количката
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Товароносимост: до 4000 kg
Скорост на повдигане: до 20 m/мин

Товароносимост: до 2500 kg
Скорост на повдигане: до 16 m/мин

Товароносимост: до 1250 kg
Скорост на повдигане: до 20 m/мин

Товароносимост: до 630 kg
Скорост на повдигане: до 20 m/мин

Товароносимост: до 200 kg
Скорост на повдигане: до 12 m/мин

Верижни електротелфери ABUS 
Надеждни партньори в поточната линия на материала

Независимо дали се експлоатират стационарно, с 
ръчен ходов механизъм или с електрически ходов 
механизъм, верижните електротелфери ABUS 
убеждават със своите предимства и удобство  
за потребителя. Към тях спадат особено ниската  
конструкция за оптимално използване на  
помещението, серийното повдигане с намалена 
скорост за внимателно повдигане и спускане,  
както и спирачните накладки с особено дълги  
срокове на използване (обикновено 1 милион  
спирания при пълно натоварване до регулиране). 

■ Товароносимост: до макс. 4 t
■ Характеристики:   ниска конструкция,  

 серийно 2 скорости на  
 повдигане, готови за  
 свързване, голям избор на 
 серийно и допълнително  
 оборудване

Верижни електротелфери ABUS

Верижни електротелфери 
ABUCompact GMC
■  Серийно с управляващ блок 

ABUCommander
■  Със свързване към контакт 230 V
■  Скорост на повдигане с плавно 

управление
■  Движение на куката: 3/6/10/20 m
■  Собствено тегло прибл. 10 kg респ. 

12 kg

Верижни електротелфери 
ABUCompact GM2
■  Серийно с управляващ блок 

ABUCommander
■  Серийно с 2 скорости на повдигане

Верижни електротелфери 
ABUCompact GM8
■  Серийно с управляващ блок 

ABUCommander
■  Серийно с 2 скорости на повдигане

Верижни електротелфери  
ABUCompact GM4
■  Серийно с управляващ блок 

ABUCommander
■  Серийно с 2 скорости на повдигане

Верижни електротелфери 
ABUCompact GM6
■  Серийно с управляващ блок 

ABUCommander
■  Серийно с 2 скорости на повдигане
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Леки портални кранове ABUS LPK
Силата ви следва по петите

С леките портални кранове ABUS верижните  
електротелфери ABUS стават мобилни.  
Конструирани за товари до 2 t и особено подвижни 
с четири водещи и спиращи ролки, те ви  
предоставят своята подемна услуга винаги там, 
където се нуждаете от нея. Според  
товароносимостта общата ширина е максимално 
7,9 m, общата височина може да достигне до 5 m. 
При нужда леките портални кранове ABUS могат  
да се разглобяват.

Еднорелсовите окачени пътища 
ABUS предлагат решение винаги 
там, където е необходим линеен 
поток на материала. Чрез  
индивидуални възможности за  
закрепване към вече  
съществуващи таванни  
конструкции или чрез портални 
конструкции на пода се  
оптимизират решения за  
транспортирането на товари.  
При товароносимост до 4 t 
верижните електротелфери 
ABUS се използват с ръчен или с 
електрически ходов механизъм. 
При по-голяма товароносимост 
се използват въжените  
електротелфери ABUS от  
серията Е. С големия избор на 
серийно и допълнително  
оборудване, като напр.  
радиоуправление, товарите 
могат да се придвижват по-лесно 
и по-приспособимо.

■ Товароносимост:  макс. до 16 t
■ Област на приложение:  
     линейно транспортиране
■ Характеристики:  приспособими и с  

възможност за  
индивидуално планиране, 
разнообразни възможности 
за закрепване, голям 
избор на серийно и  
допълнително оборудване

■ Товароносимост: до 2 t
■ Височина:   до 5 m
■ Широчина:   до 7,9 m  
   (според товароносимостта)
■ Област на приложение:  
   мобилни
■ Характеристики:  лесноподвижни, лесно  

демонтиращи се, четири водещи 
и спиращи ролки, от които две 
с фиксиране на посоката на 
90°; могат да бъдат използвани 
електротелфери ABUCompact 
GMC, GM2 GM4 и GM6,  
електрическо движение на 
крановата количка 5 m/мин (опция)

Еднорелсови окачени пътища ABUS 
Линейни транспортни решения за големи товари
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Имате ли специални желания?
Програма за аксесоари на ABUS
Компонентите от програмата за 
аксесоари на ABUS ви дават  
възможност да адаптирате  
крановите системи ABUS  
перфектно и до най-малкия 
детайл към индивидуалните ви 
изисквания. От силовата верига 
до радиоуправлението, от  
осветлението на крана до  
системата за измерване на  
товара - със сигурност  
желанията ви няма да останат 
неизпълнени.

Осветлението на крана ABUS 
служи за перфектно осветяване 
на работното пространство под 
крана. Също така могат да се  
избегнат сенките, които крановият 
носач хвърля при нормално 
осветление на халето. ABUS 
използва високоефективни  
енергоспестяващи LED лампи. 
Броят на лампите, както и силата 
на светлината са в зависимост  
от изискванията на клиента.

Защита от сблъсък при  
придвижване
Защитата от сблъсък при  
придвижване ABUS предпазва 
крановете от неволен сблъсък  
чрез фотоелектрическо измерване 
на разстоянието. Заедно със 
серийното, автоматично  
превключване на бавна ходова 
позиция при приближаване 
съществува допълнителна  
възможност за крайно изключване. 
Освен това при специални  
изисквания, например за спазване 
на зададено минимално  
разстояние, е възможна доставка 
на специални изпълнения.

Внимание: Не е подходящо за 
дистанциране по статични причини! 
Тук към системата за фоторелейна 
защита може да се монтират 
редундантни компоненти и  
контролна и аварийна индикация.

Система за измерване на товара
LIS-SE: Система за събиране на 
данни и анализ на товара, която 
измерва напрежението и тока на 
трите захранващи проводника на  
двигателя на подемния механизъм.  
Опционални функции: „Обща 
товарна памет“.

LIS-SV: Тази индикаторна система 
за товара предлага всички  
функции на системата LIS-SE, 
като тук допълнително към 
измерването на тока на двигателя 
се извършва анализ на товара 
чрез сензори за измерване на 
товара. Атрактивна е  
експлоатацията при няколко  
подемни съоръжения и изискване 
за ограничаване на сумарния 
товар. Благодарение на системата 
точността на индикация е  
повишена, като индикацията на 
товара може да се извърши чрез 
дисплей във висящия пулт или 
чрез LED матрична индикация.

LED матрична индикация

Кръстовидни лостови прекъсвачи
за електрическо крайно  
ограничаване - осигуряват 
автоматичното намаляване или 
изключване на придвижването  
на крана и крановата количка  
в края на релсовия път. Друго  
приложение намират в забранени 
зони, над които крановата  
количка не трябва да преминава. 
Задействането става чрез  
закрепени за релсовия път респ. 
за крановия мост включвателни 
палци.

Устройството за бавен пуск 
ABUS AZS и релето за плавно 
превключване SU-2 разширяват 
оптимално полюсно  
превключваемите задвижвания 
за транспортиране на  
чувствителни стоки и големи 
товари за плавно управление на 
крана и движението на крановата 
количка. С този електронен 
модул операторът на крана може 
да контролира поведението при 
превключване, което може да се 
настрои от устройството, както и 
подобрените характеристики за 
забавяне плавно управление 
на крана и движението на  
крановата количка. Според 
изискванията тази система може 
да се използва и независимо от 
крана и движението на  
крановата количка.

Радиоуправление
Свободният избор на  
местоположение и повече 
свобода на движение за  
краниста осигуряват добра  
видимост върху цялото работно 
поле и така спестяват време при 
работата. Може да се избира 
между предавател с главни  
контролери и компактен  
ръчен предавател. 

Тандемното управление ABUS 
дава възможност да се управляват 
два електрически свързани 
мостови крана. В идеалния  
случай се използват  
радиоуправленията ABUS. По 
избор може двама кранисти да 
обслужват два крана поотделно 
или един кранист да управлява 
двата крана поотделно  
или заедно.

На нашата уебстраница можете 
да намерите други възможни 
опции. Или просто ни попитайте.
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ABUControl:
издига крановете на ново ниво

Работни параметри, настройки,  
информация за сервизното  
обслужване. С помощта на модерната 
повърхност KranOS не изпускате 
крана от очи. Безкабелно от всеки 
лаптоп или таблет с браузър.  
И повтарящата се ежегодна  
проверка преминава по-леко. 

ABUControl залага на изпитани,  
достъпни на свободния пазар  
компоненти на известни  
производители на електроника.  
Смяната или ремонтът не изискват 
„знанието на създателя“ или  
„софтуерни лицензи“. По всяко време 
имате пълен контрол върху крана и 
правото на свободен избор на  
сервизен партньор. ABUControl - 
единствено по рода си обещание  
за лесно техническо обслужване  
и ремонт. 

Дори лица, които рядко  
обслужват кранове, могат да 
транспортират товари безопасно 
с помощта на успокояването на 
люлеенето.  
 
Регулирането на синхронния 
ход на двете кранови колички 
на крана позволява безопасно 
процедиране с дълги продукти. 
Разминаването на скоростите на 
повдигане се неутрализира  

ефективно чрез постоянно  
регулиране дори и при различни 
въжени електротелфери, при  
условие че кранът е съоръжен  
с повдигане чрез честотен  
преобразувател. Скоростите на 
придвижване се регулират дори 
и при кранове, които работят в 
тандем. Два крана, максимално 
четири кранови колички и  
повдигане, всичко е регулирано.

Крановете ABUS могат да се  адаптират 
към вашите дадености чрез ходови 
профили. Крановете  
с две фиксирани скорости  например се 
придвижват по  съвсем различен начин 
от  крановете, управлявани от  честотен 
преобразувател.  Ходовите и 
повдигателни профили позволяват 
адаптиране на  крановете към вашата 
актуална респ. желана ситуация. По този
 начин при съществуващите кранове 
отпадат усилията за приспособяване на 
вашите кранисти, което води до 
повищаване на производителността, 
породено от допълнителното краново 
съоръжение. 

С успокояването на люлеенето 
ABUS повишава безопасността  
и комфорта при транспортиране 
на стоки в чувствителни зони.  
Успокояването на люлеенето  
се основава на математически  
изчисления. Съблюдават се  
скоростите на придвижване,  
ускорението и забавянето на 
крана и крановата количка,  
позицията на куката и дължината 
на товарозахватното средство. 
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Ihre Anfrage:  
Gebäude 3, Betriebsmittelbau

 
Anfragedatum:  

31.01.2019

ABUS Werksvertretung

Alfons Koch

Postfach 1547

78156 Donaueschingen 

Ihr Ansprechpartner: 

Marion Stockert

 
Lieferzeit ca.:

 

6 Woche(n) nach techn. und kfm. Klärung bzw. nach 

individueller Vereinbarung

Tel. 

Fax 

Mobil

+49 771 3258

+49 771 3585

+49 171 2128216

Preisgültigkeit:  
31.03.2019

ABUS-WV.Koch@t-online.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Broccu,

 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen nachstehend unser vorläufiges Angebot, dessen 

Ausführung unserer schriftlic
hen Auftragsbestätigung bedarf. 

 
Das Angebot erfolgt auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs-, Montage- und Reparaturbedingungen. 

Diese finden Sie auf unserer Internetseite www.abus-kransysteme.de. 

Selbstverständlich erhalten Sie diese Dokumente auf Wunsch auch in gedruckter Form. Bitte wenden Sie 

sich bei Bedarf an Ihren Ansprechpartner in unserem Hause. 

 
Für die Durchsprache unseres Angebotes stehen wir zu Ihrer Verfügung - telefonisch und gerne auch bei 

Ihnen. 

 
 
 

Mit fre
undlichem Gruß

ABUS Kransysteme GmbH
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ABUS Kransysteme GmbH 

Sonnenweg 1 • D-51647 Gummersbach 

Tel. +49 2261 37-0 • Fax +49 2261 37-247 

E-Mail:   info@abus-kransysteme.de 

W eb: www.abus-kransysteme.de 

Handelsregister:  HRB Köln 39091 

USt.-ID.Nr.:
DE 811 575 164 

Geschäftsführer:  Lothar Bühne, Dr. Eckhard Bube, Michael Bühne
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Angebot
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Mit freundlichem Gruß

ABUS Kransysteme GmbH

Доброто планиране навлиза в подробностите, доброто 
сервизно обслужване - също.

Защото последователното  
поддържане на подробна  
консултация създава сигурна 
основа за реализиране на всяка 
кранова конструкция в халето. 
Компютърно подпомагана и  
прецизна съгласно вашите 
изисквания оферта - от анализ 
на потребностите през  
проектиране до конструиране 
въз основа на постоянна база 
данни, разработваме оферта с 
образцова и подробна техническа 
документация. Тя е основата, 
върху която надеждно стъпва 
вашият избор на модерна, мощна 
система от кранове за халета.

Прецизност и 
надеждност във 
всеки детайл:  
Компютърно  
подпомаганото 
планиране  
гарантира яснота 
и информираност 
във всяка фаза.

Към качеството ABUS се числи и сервизното  
обслужване ABUS.

Затова сервизното обслужване ABUS, например, 
предлага включена инспекция, която осигурява 
по-голяма безопасност и в същото време спестява 
разходи. От една страна, освен ревизия на крана 
чрез редовни инспекции, тя обхваща и  
допълнителни услуги, които иначе струват пари, 
като например дребни ремонти с времетраене  
до два часа. От друга страна, ранната диагноза  
и редовното техническо обслужване от нашите  
обучени сътрудници систематично подобряват  
експлоатационната готовност на крановите системи. 
Предлагаме същото сервизно обслужване и за  
кранови съоръжения и подемни механизми на други 
производители. Когато става дума за резервни части, 
ремонти и помощ при аварии, можете да се свържете 
с нашите сътрудници от 08:00 ч. до 17:30 ч. 

Съвсем сигурно, 
съвсем подробно: 
Всяка оферта 
съдържа  
грижливо  
разработена 
документация.

По желание 
резервните части 
се изпращат  
с куриерска  
служба.

Всички поръчки 
се обработват 
още в деня на 
постъпване.

Бърза доставка
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KranHaus:  
Смайващо запознанство със света на крановете

техника, но и вълнуващо  
запознаване с реални работни 
ситуации. В цеха за кранове над 
халето за кранове се обучават 
сервизни техници, монтьори,  
техници за поддържане в 
изправно състояние и кранисти. 
В модерните и оборудвани със 
специална техника тренировъчни 
помещения се провеждат  

семинари по темите: поддържане 
в изправно състояние, ремонт  
и техническо обслужване на  
кранове. Сърдечно ви каним да 
се запознаете лично с KranHaus 
и тук заедно с нас да  
оптимизирате вашите  
индивидуални познания.

Насладете се на 
пътуване с кран  
на височина 8 m

Усетете със  
собственото си 
тяло различните 
концепции за  
задвижване

Разположени на  
3 нива различни  
кранови системи  
Ви очакват да ги  
тествате подробно

Контакт:
Телефон: +49 2261 37-3700
Имейл: anmeldung@kranhaus.com

Адрес: 
Archimedesstraße 1 
D-51647 Gummersbach

Навигация: 
Martin-Siebert-Straße 
51647 Gummersbach, Germany

Да транспортираш товари 
собственоръчно с мощен мостов 
кран, да преживееш сам лекотата 
на движение на нашите кранови 
системи, да се возиш на кран 
на 8 m височина - KranHaus 
седалището на предприятието 
в Гумерсбах предлага в хале с 
площ от 1 600 m² не само обща 
представа за актуалната кранова 



El
ec

tr
ic

 w
ire

 ro
pe

 h
oi

st
s

ABUCompact

Product information / Technical data
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ABUS LPK mobile gantry

ABUS Kransysteme GmbH - P. O. 10 01 62 - 51601 Gummersbach - Germany - Phone +49 2261 37-7200 - e-mail: info@abuscranes.com

Strong and versatile

up to 5 mup to 2 t short  
delivery time

up to 7,9 m

www.abuscranes.com

ABURemote gives you the freedom you need when transporting heavy loads. The load can
be moved from the safest available standing position which offers the best overview. 

The ‘ABURemote Button’ allows the operator to do this even with a single hand.

The freedom you need

www.abuscranes.com

ABUS Kransysteme GmbH - P.O. Box 10 01 62 - D-51601 Gummersbach - Phone: +49 2261 37-0 - Fax:+49 2261 37-247 - E-Mail: info@abuscranes.com 

CRANES AT  
A HIGH LEVEL
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Tailor-made modular crane systems
for Safe Working Loads up to 2000 kg
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The complete range of pillar and wall jib cranes for 
loads up to 6.3 tonnes.

71
47

26
/1

99
/7

.1
9

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ · Фирма “ПЕНКОВ-КРАНСИСТЕМ” ООД
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: office@penkovkransystem.com

С удоволствие ще ви изпратим друга информация за продукти ... 
… от цялата ни програма за доставка. 

☐  ABUS имидж брошура ☐  Мостови кранове ☐  HB система ☐  Конзолни кранове

☐   Въжени  
електротелфери

☐   Верижни  
електротелфери

☐   Леки портални  
кранове

☐  ABURemote

Име:                                                                                                                                                                     

Фирма:                                                                                                                                                                     

Улица:                                                                                                                                                                     

Пощ.код/град (село):                                                                                                                                                       

Телефон:                                                                                                                                                                    

Имейл:                                                                                                                                                                     

Дата                                                         Подпис                                                                                                

Можете да видите и да свалите тази и друга информация за продукти, както и да поръчате директно на нашата  
интернет страница.

Моля, изпратете вашето запитване 
по факс: 02/ 8 39 27 22 по имейл: office@penkovkransystem.com




