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PROGRAM DE PRODUSE ABUS

Poduri rulante
Macarale pivotante
Macarale portale uşoare
Electropalane cu lanţ
Electropalane cu cablu
Sisteme de grinzi rulante suspendate H.B. 

 Vă punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Deschidere�

Domeniul de utilizare:

Caracteristici:

Sarcin�:�:�

Lungimea grinzii 

portante�

Domeniul de utilizare:

Caracteristici:

Sarcin�:

Lungimea braţului:

Domeniul de utilizare:

Caracteristici:

Sarcin�:

Caracteristici:

Sarcin�:

Caracteristici:

Sarcin�:

Caracteristici:

Max. 100 t.

Max. 36 m. (funcţie de sarcin�)

Transport cu deservire zonală

În funcţie de utilizare, cu diverse accesorii de   

bază şi auxiliare

Max. 2 t.

Max. 22 m (funcţie de sarcin�)

Transport cu deservire zonală şi liniară

Adaptare individuală, flexibilă cu posibilităţi 

de extindere în sistem modular, modalităţi 

de suspendare variate, înălţime constructivă 

redusă, diverse accesorii de bază şi auxiliare

Max. 6, 3 t.

Max. 10 m. (funcţie de sarcin�)

Deserveşte în principal locul de muncă

Posibilitate de rotire, până la 360º în funcţie de 

tipul constructiv

Max. 100 t.

Gabarite constructive optime, multiple accesoriiconstructive optime, multiple accesorii 

de bază şi complementare

Max. 4 t.

Gabarite constructive reduse, cu două viteze, 

în varianta de bază, multiple accesorii de bază 

şi complementarecomplementare

Max. 2 t.

Cu patru roţi orientabile-cu blocare, uşor de 

manevrat, înălţimea şi deschiderea adaptabilă 

individual

Accesorii auxiliare ABUS

Service ABUS

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Poduri rulante ABUS 
Aşa rezolv�m problemele deosebit de grele

Pod rulant bigrind� 
ABUS ZLK cu 
dou� electropalane 
cu cablu, utilizat 
în montarea 
subansambleror grele 
ale maşinilor unelte
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V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat

Pod rulant monogrind� 
în consol� ABUS EKL, 
utilizat la transportul 
diverselor materiale

Poduri rulante 
monogrind� cucu 
electropalane cu 
cablu, comandate în 
tandem ABUS ELK 
amplasate într-o fabric�� 
de asamblare maşini 
agricole

Sarcin�:       Max. 100 t

Deschidere:  Max. 36 m  

(funcţie de sarcină )

Domeniul de utilizare:  Transportul materialelor, 
deserveşte toată suprafaţa 
halelor industriale

Caracteristici: Cu multiple accesorii de bază 
şi auxiliare specifice utilizării

Cu podurile rulante ABUS, se pot ridica, coborâ şi 

deplasa sarcini de până la 100 t.

Oferim 4 tipuri constructive:-pod rulant monogrindă-

pod rulant bigrindă, pentru sarcini şi deschideri mai 

mari -pod rulant suspendat, pentru hale speciale 

Cu podurile rulante monogrindă în consolă, care rulează 

pe cale proprie, sub celelalte poduri, se poate optimiza 

transportul materialelor.
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Poduri rulante monogrind� ABUS

Sarcin�:       Max. 12.5 t
Deschidere� Max. 36 m

•  Pod rulant monogrind�, grinda principal� 
 din profil laminat ELV
• Pod rulant monogrind�, grinda principal�
 din profil cheson sudat ELK
• Pod rulant monogrind�, cu electropalan
 în consol� ELS

n  diverse variante constructive permit adaptarea optimă la cerinţele locale

n  asigură înălţimea maximă a cârligului

Poduri rulante bigrind� ABUS 

Sarcin�: Max 100 t
Deschidere� Max 36 m

• Pod rulant bigrind�, grinzile principale  
din profil laminat ZLV

• Pod rulant bigrind�, grinzile principale  
din profil cheson sudat ZLKat ZLK

n  posibilităţi de montare optime ale accesorilor  
(Ex: platforme)

n  permit viteze mari de ridicare, -şi translaţie
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V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat

Poduri rulante suspendate ABUS 

Sarcin�: Max 8 t
Deschidere: Max 25 m

• Poduri rulante suspendate pentru sarcini uşoare DLVM
• Poduri rulante suspendate pentru sarcini mai mari EDL 

n  Calea de rulare se fixează de structura de rezistenţă a tavanului halei

n  Adaptabil şi la construcţii neadecvate

n Poziţia avantajoasă laterală a cârligului permite deservirea maximă a lăţimii halei

Pod rulant monogrind� în consol� ABUS EKL

Sarcin�: Max 5 t
Deschidere� Max 10 m

n  Rulează pe cale proprie,montată sub nivelul 
celorlalte căi de rulare

n Ideal pentru locurile de muncă  
cu staţionări succesive
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Sistem de grinzi rulante suspendate ABUS HB
Sistemele inteligente pot fi extinse

Sistemul ABUS EHB 
cu o grind� portant�, 
utilizat într-un atelier 
de asamblat motoare 
electrice

 
 
 
Sistemul ABUS ESB 
asigur� continuitatea 
fluxului de producţie

Sistemul ABUS HB oferă un sistem 

modular, complet pentru diferite 

fluxuri de materiale,  adaptabil 

la geometria majorităţii halelor şi 

incintelor.Se fixează cu siguranţă 

pe diferite structuri de rezistenţă a 

tavanului halei.

Avantaj deosebit: oricând se poate 

modifica şi extinde.Sistemul ABUS 

HB se dezvoltă 

împreună cu hala Dvs.
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Sistemul ABUS 
ZHB cu dou� c�i 
de rulare, uşureaz� 
transportul 
europrofilelor lungi

Sistemul ABUS 
ZHB cu dou� grinzi 
portante, utilizat 
într-un atelier de 
reparaţii

Sistemul ABUS EHB 
cu dou� c�i de rulare, 
utilizat în transportul 
şi aşezarea precis� a 
pieselor compacte

n Sarcin�: Max. 2 t

n Lungimea grinzii Max. 22 m ( funcţie de sarcină)

 portante�
n Domeniul  Transportul materialelor cu 
 de utilizare� deservire zonală şi liniară

n Caracteristici�  Adaptare individuală şi flexibilă, 
cu posibilitate de extindere în 
sistem modular, modalităţi de 
suspendare variate, înălţimea 
instalată redusă, multe accesorii 
de bază şi complementare

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Sistem cu o singur� cale de rulare ABUS ESB
Transport liniar

Sistem cu dou� c�i de rulare ABUS ZSB
Transport liniar

Sistem cu dou� c�i de rulare şi o grind� 
portant� ABUS EHB
Transport cu deservire zonal�

10

Progr-ohne Text  10.07.2007  13:05 Uhr  Seite 10

10

Progr-ohne Text  10.07.2007  13:05 Uhr  Seite 10

10

Progr-ohne Text  10.07.2007  13:05 Uhr  Seite 10

Sarcin�: Max 1 t

Lungimea g. p.� Max 10 m

n Greutate proprie redusă, ideal în 
hale cu structuri uşoare

n Manevrabil manual

n Înălţimea instalată redusă

n Poziţia laterală avantajoasă  
a cârligului

n Suspendare la distanţe mari

Sarcin�: Max 2 t

n Suspendare la distanţe mari

n Electropalanul cu lanţ, montat între 
şine, asigură o înălţime de ridicare 
convenabilă

n Translaţie electrică (opţional)

n Comanda independentă de 
electropalan (opţional)

Sarcin�: Max 2 t

n Rulare şi pe traiectorii curbe

n Înălţimea instalată redusă

n Suspendare la distanţe mari
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V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat

Sarcin�: Max 2 t

Lungimea g. p.� Max 12 m

n Electropalanul cu lanţ, montat între grinzile por-
tante, asigură o înălţime de ridicare convenabilă

n Înălţimea instalată redusăredusă

n Translaţie electrică (opţional) 

n Comandă independentă de  
electropalan (opţional)

Sistem cu dou� c�i de rulare şi dou� 
grinzi portante ABUS ZHB
Transport cu deservire zonal�

Sarcin�: Max 2 t

Lungimea g. p.: Max 8 m

n Grinzile portante supraânălţate asigură utilizarea 
optimă a spaţiului

n Înălţimea instalată redusă

n	Suspendări la distanţe maxime

n Translaţie electrică (opţional) 

n Comandă independentă de  
electropalan (opţional)

Sistem cu dou� c�i de rulare  şi dou� 
grinzi portante supraân�lţate ABUS HB-X
Transport cu deservire zonal�

Sarcin�: Max 1,6 t

Lungimea g. p.� Max 22 m

n Posibilitate de utilizare a grinzilor 
portante lungi

n	Înălţimea instalată redusă faţă de 
podurile rulante

n	Suspendări la distanţe mari

n Translaţie  electrică (opţional)

n Comandă independentă de electropa-
lan (opţional)

Sistem cu trei c�i de rulare şi dou� 
grinzi portante ABUS ZHB-3
Transport cu deservire zonal�
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Macarale pivotante ABUS
Garanţia manipul�rii eficiente ale materialelor

Macarale pivotante cu 
coloan� ABUS VS,  
utilizate în asamblarea  
cazanelor mari

Macara pivotant� de 
perete ABUS utilizat 
într-un atelier de 
maşurat

Macara pivotant� 
cu coloan� ABUS 
LS, echipat� cu 
dispozitiv de 
prindere cu magnet
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Macara pivotant� cu 
coloan� ABUS VS cu 
acţionare electric�, 
utilizat la fabricarea 
cazanelor

n Sarcin�:  Max. 6, 3 t

n Lungimea braţului:  Max. 10 m 

(funcţie de sarcină)

n Domeniul de utilizare� Deserveşte perimetrul locului 
de muncă

n Caracteristici�  Cu fixare independentă 
Posibilitate de rotire până la 
360°, funcţie de tipul 
constructiv 

Macaralele pivotante ABUS sunt 

extrem de elastice la deservirea 

locului de muncă, se adaptează 

perfect cerinţelor existente.Se pot 

monta pe podea, pe perete sau pe 

stâlp şi se pot echipa cu electropalane 

cu lanţ şi�sau cu cablu.Se pot echipa�sau cu cablu.Se pot echipasau cu cablu.Se pot echipa 

cu translaţia şi cu pivotarea electrică 

a macaralei.

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Unghiul de 
rotire � 

Max.

270°

Unghiul de 
rotire � 

Max.

360°

Unghiul de 
rotire � 

Max.

270°

Sarcin�: Max. 0, 5 t�: Max. 0, 5 t: Max. 0, 5 t
Lungimea b.� Max. 7 m

Macara pivotant� cu coloan� LSX
n Braţul se poate roti uşor, manual, 

datorită consolei montate pe rulmenţi 

n Se obţine o înălţime de ridicare mare

n Translaţie electrică (opţional)

Sarcin�: Max 1 t
Lung. b.� Max. 7 m

Macara pivotant� cu coloan� LS
n Greutatea relativ mică permite, 

utilizarea şi fixarea, şi în cazul 
terenurilor sau fundaţiilor 
nefavorabile

n Deplasarea manuală uşoară a 
electropalanului

Sarcin�: Max. 6, 3 t 
( sub 2 t, cu electropalan cu lanţ ABUS )

Lungimea b.� Max. 10 m

Macara pivotant� cu coloan� VS
n Construcţia joasă  permite o 

înălţime de ridicare mare

n Rotire electrică (opţional)

n Translaţie electrică (opţional)

n Comanda independentă-opţional 
(în cazul electropalanelor cu cablu 
ca accesoriu de bază)

Macarale pivotante cu coloan� ABUS
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Unghiul de 
rotire � 

Max.

180°

Unghiul de 
rotire � 

Max.

180°

Unghiul de 
rotire � 

Max.

180°

Sarcin�: Max. 0, 5 t
Lungimea b.� Max. 7 m

Macara pivotant� de perete LWX
n Braţul se poate roti uşor, manual, 

datorită consolei montate pe 
rulmenţi

n Se poate obţine o înălţime de  
ridicare mare

n Translaţie electrică (opţional)

Sarcin�: Max 1 t
Lungimea b.� Max 7 m

Macara pivotant� de perete LW
n Greutatea relativ mică, permite 

utilizarea şi în hale cu structură 
uşoară

n Electropalanul se deplasează uşor, 
manual

Sarcin�: Max. 6, 3 t
(sub 2 tone electropalan cu lanţ ABUS)

Lungimea b.� Max. 10 m

Macara pivotant� de perete VW
n Construcţia joasă permite o 

înălţime de ridicare mare

n Rotirea electrică (opţional)

n Translaţia electrică (opţional)

n Comanda independentă-opţional 
(în cazul electropalanelor cu cablu, 
ca accesoriu de bază)

Macarale pivotante de perete ABUS

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Electropalane cu cablu ABUS
Manipularea sarcinilor grele, pretenţioase

Electropalanul cu cablu ABUS este 

“inima” macaralelor, care efectuează 

munca cea mai grea. Din acest 

motiv, este importantă fiabilitatea 

motorului electric, a frânelor, a 

sistemului electric şi electronic, care 

sunt supuse la solicitări dure, pe 

perioade lungi. 

Existenţa vitezelor preselectate 

la ridicare şi la translaţie, permit 

reglarea fină a forţelor şi a vitezelor. 

Construcţia compactă, întreţinerea 

uşoară şi conexiunile electrice cu 

mufe practice şi uşor de întreţinut, 

conferă o manevrabilitate deosebit 

de uşoară a electropalanelor ABUS.  
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La electropalanul 
ABUS D, platforma 
circulabil� asigur� 
accesul comod

Pod rulant 
monogrind� în 
consol�, construcţie 
compact�:echipat cu 
electropalan ABUS E

Electropalanul ABUS 
DQA exploateaz� 
la maxim avantajul 
construcţiei joase.

Patru electropalane 
ABUS E, cu comand� 
sincron�, utilizate 
într-o fabric� de 
structuri metalice

	

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Sarcin�: Max. 12, 5 t

Electropalan E, cu c�rucior 
suspendat
n Construcţie compactă

n Două electromotoare de translaţie, 
cu acţionare directă

n Cărucior reglabil, la diferite lăţimi a 
căii de rulare

Sarcin�: Max. 10 t

Electropalan S cu c�rucior în 
consol�
n Cablul de ridicare trece pe lângă 

grinda principală, astfel se obţine o 
înălţime de ridicare optimă a  
cârligului

Sarcin�: Max. 25 t

Electropalan U cu dou� c�rucioare 
suspendate
n Se pot monta şi pe căi de rulare 

din profil de oţel laminat, existent 
în comerţ

n Electromotoare de translaţie cu 
acţionarea directă

Electropalane cu cablu ABUS pentru  
poduri rulante monogrind� 
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Sarcin�: Max. 63 t

Electropalan D cu c�rucior 
bigrind�
n Cuplarea, prin construcţia 

articulată a căruciorului, 
garantează sprijinirea permanentă 
pe cele patru roţi de rulare

n Două electromotoare de translaţie, 
cu acţionare directă

n Electromotor de translaţie 
(opţional)

Sarcin�: Max. 40 t

Electropalan DQA cu c�rucior 
bigrind� de construcţie joas�
n Înălţime constructivă joasă

n Cuplarea prin construcţia articulată 
a căruciorului, garantează sprijinirea 
permanentă pe cele patru roţi de 
rulare

n Două electromotoare de translaţie, 
cu acţionare directă

Sarcin�: Max. 100 t

Electropalan Z cu c�rucior bigrind� 
cu doi tamburi de ridicare
n Două  mecanisme gemene de ridicat

n Cuplarea prin construcţia articulată 
a căruciorului, garantează sprijinirea 
permanentă pe cele patru roţi de 
rulare

n Două electromotoare de translaţie, cu 
acţionare directă

n Podest de montaj (opţional)

Electropalane ABUS pentru 
poduri rulante bigrind�

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Electropalane cu lanţ ABUS 
Partenerul de baz� la manevrarea materialelorz� la manevrarea materialelormanevrarea materialelor

Electropalane cu 
lanţ ABUS GM pot 
fi montate at�t pe 
monogrinzi cåt şi pe 
macarale pivotante

Electropalanul cu 
lanţ ABUS GM3 cu 
vitez� preselectat� 
permite manevrarea 
fin� la ridicare şi 
coborâre

Electropalan cu 
lanţ ABUS GM 
5 (fotografie din 
atelierele ABUS)

n Sarcin�: Max. 2 t
n Caracteristici�  -  Înălţime constructivă joasă
 -  Viteze reduse şi normale 

deja preselectate  şi în 
varianta de bază

 - Sortiment bogat de acce-
sorii de bază şi comple-
mentar

Indiferent dacă este fix, acţionat manual sau cu 

motor electric, practica confirmă avantajele utilizării 

electropalanului cu lanţ ABUS. 

Construcţia joasă, folosirea optimă a spaţiului, vitezele 

reduse deja, preselectate în varianta de bază, permit 

manevrări fine la ridicare şi coborâre.Durabilitatea 

deosebit de ridicată a  

frânelor (caz normal-peste 1 milion de frânări cu sarcina 

maximă) sunt avantajele utilizării.  
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Electropalane cu lanţ ABUS

Sarcin�: Max. 100 kg
Viteza de ridicare� Max. 12 m/min

Electropalan cu lanţ ABU Compact 
n Produs de serie cu comandă 

ABUCommander

n Tensiune de alimentare 230 V

n Viteza de ridicare-variabilă, fără 
trepte

n Înălţime de ridicare 3�6�10�15 m

n Greutate proprie: aprox 10 kg

Sarcin�: Max. 250 kg

Electropalan cu lanţ GM1 
n Produs de serie cu comandă 

ABUCommander

n Varianta de bază cu două viteze 
de ridicare

Sarcin�: Max. 1000 kg

Electropalan cu lanţ GM3 
n Produs de serie cu comandă 

ABUCommander

n Varianta de bază cu două viteze 
de ridicare

Sarcin�: Max. 2000 kg

Electropalan cu lanţ GM5 
n Produs de serie cu comandă 

ABUCommander

n Varianta de bază cu două viteze 
de ridicare

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Macarale portale uşoare ABUS

Acolo este puternic�, 
unde este nevoie�
macaraua portal� 
uşoar� ABUS, este 
un ajutor de nepreţuit 
în schimbarea 
matriţelor de injectat

n	Sarcin�:  cu electropalan cu lanţ: max. 2 t 
                cu electropalan cu cablu: max. 5 t

n	Domeniul de utilizare� Mobil

n	Caracteristici� - uşor deplasabilă 
                          - uşor demontabilă
 - se deplasează pe patru roţi  

  orientabile echipate cu frână

Macaralele portale uşoare ABUS 

sunt dotate cu electropalane cu lanţ 

ABUS-max. 2 t. 

Cu cele patru roţi orientabile, se 

asigură deplasarea extrem de uşoară, 

acolo unde este nevoie.

Lăţimea maximă 8 m-funcţie de 

sarcină, înălţimea maximă 5 m.

Macaralele portale uşoare ABUS, în 

caz de nevoie, se pot demonta.
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Macarale portale uşoare ABUS

Sarcin�: max. 2000 kg
În�lţime: max. 5 m
L�ţime: max. 8 m

Macarale portale uşoare LPK
n Cu patru roţi orientabile, -cu blo-

care

n Se pot echipa cu toate tipurile de 
electropalane cu lanţ ABUS 

n Comandă independentă 
(opţional)

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Cerinţe deosebite
Program de accesorii ABUS

Programul de accesorii ABUS 

asigură, ca cerinţele Dvs. la sistemele 

de ridicat ABUS, să fie soluţionate 

perfect şi în toate detaliile.

Cu siguranţă cerinţele Dvs, de la 

circuitul energetic până la comanda 

radio, de la iluminatul macaralelor 

până la sistemul de măsurare a 

sarcinii, vor fi soluţionate.

Circuitul energetic
Asigură alimentarea cu energie 

electrică şi comanda tuturor podurilor 

rulante ABUS.

Cablurile sunt protejate de avariile 

mecanice, de uzura prematură şi se 

pot întreţine mai uşor.

Prin înlocuirea cablurilor de 

alimentare cu energie electrică 

costisitoare, se câştigă spaţiu şi se 

fac economii.

Comanda radio-de la distanţ�
Asigură macaragiului mişcare liberă 

şi vizibilitate bună a spaţiului de 

lucru, astfel se economiseşte timp 

şi lucru.Comanda se realizează 

printr-un emiţător central cu comenzi 

şi emiţător manual compact. Cu 

comanda radio ABUS în modul de 

lucru “Multiuser” se pot comanda 

de la distanţă în paralel mai multe 

sisteme de ridicat.

Iluminatul macaralelor
La iluminarea suprafeţelor de 

lucru, pe sub macara se utilizează 

reflectoare cu halogen, lămpi cu 

vapori de sodiu sub presiune (NAV) 

şi lămpi cu vapori de halogen-metal. 

Reflectoarele halogen de 750 W au 

carcasa din aluminiu.Restul lămpilor 

de 400 W au carcasa din oţel zincat.
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Sistem contra ciocnirii accidentale
Sistemul contra ciocnirii ABUS 

împiedică ciocnirea accidentală aciocnirea accidentală a 

podurilor rulante prin măsurarea 

distanţei cu senzorul foto-

electronic.La apropierea podurilor 

rulante, la varianta de bază, viteza 

de deplasare se reduce automat şi 

se decuplează translaţia.La cerinţe 

speciale, se pot livra variante la care 

se păstrează o distanţă prescrisă.

Comutator cu tije în cruce
Încetineşte sau decuplează translaţia 

la capătul căii de rulare. Se utilizează 

numai la electropalane comandate 

de relee electromagnetice şi dotate 

cu mecanisme de autofrânare.Sunt 

acţionate de  camele amplasate pe 

calea de rulare.

Ecran cu afişaj mare 
GLZ

Sisteme de m�surare a sarcinii 
ABUS Control: sistem universal de 

sesizare şi evaluare a sarcinii, cu 

senzori de tensiune şi curent pe 

fazele de alimentare ale celor trei 

electromotoare (ridicare, deplasări) 

 

Funcţii înglobate: “Protecţie la 

suprasarcină” (LIS SM), “Indicare 

sarcină” şi “Limitator la sarcină 

însumată”; afişarea sarcinii actuale  

pe ecranul comutatorului  (LAZ) sau 

pe ecranul cu afişaj mare (GLZ)-

accesoriu complementar.

LIS AV – sistem de indicare a sarcinii, 

serveşte la protecţia podului rulant la 

suprasarcină. 

Funcţionează pe baza mărcilor 

tensometrice.
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V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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Proiectare detaliat�, service de încredere
Precizitate în detalii şi fiabilitate

Continuitatea consultanţelor 

consecvente, oferă baza realizării 

tuturor podurilor rulante.

Conform cerinţelor Dvs precise şi 

cu sprijinul calculatorului, întocmim 

oferta însoţită de o documentaţie 

tehnică detaliată, prin evaluareavaluarea 

solicitării, prin  dimensionare şi 

proiectare. 

   

Aceasta constituie baza deciziei Dvs. 

şi confirmă calitatea şi performanţa 

sistemelor noastre de ridicat.

Proiectarea asistat� 
de calculator, asigur� 
în orice moment al 
proiect�rii elementele 
de  detalii şi deşi de de 
ansamblu.   

Oferta sigur� şi 
detaliat�:Fiecare 
ofert� este însoţit� 
de o documentaţie 
temeinic întocmit�.



Calitatea ABUS asigurat� de controlul ABUS

Service-ul ABUS asigură asistenţă 

permanentă, care oferă siguranţă 

sporită şi reduce cheltuielile.

Suplimentar sunt asigurate şi alte 

servicii, pe lângă verificările periodice, 

care de altfel ar costa.

Diagnosticarea şi reviziile curente 

sunt efectuate de specialiştii noştrii, 

inclusiv reparaţiile. 

Oferim aceste servicii şi pentru alte 

mărci şi tipuri de macarale şi poduri 

rulante.

V� amintim din timp 
data reviziei curente 
şi stabilim de comun 
acord  data acesteia.
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Întotdeauna în mâini bune
Firma ABUS produce de peste 40 ani sisteme de ridicat şi componente-cu 
tot mai mare succes.
Cheia succesului este: calitate deosebită, preţ avantajos, termen de livrare 
scurt şi garanţie pe termen lung.
Dezvoltarea tehnică, calitatea superioară sunt motorul dezvoltării dinamice. 
Funcţionarea economică, siguranţa sporită, fiabilitatea, întreţinerea uşoară 
şi asigurarea unui service ABUS complet sunt în avantajul cumpărătorului 
şi beneficiarului.

Garanţia se acordă pentru funcţionarea macaralei într-un singur
schimb şi rămâne valabilă,numai dacă verificările periodice sunt
executate de specialiştii de la ABUS service.

Datele anului 2003, cu drept de modificare��

AnI 
GARANţIE

ASIgUrArE 
RAPIDĂ A 

PIESELor 
DE 

SCHIMB

SErVICE

TErMEn 
SCUrT DE 
LIVrArE

V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat



Wir bewegen etwas.
Kransysteme
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Sisteme de ridicat
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Utilajele Dvs. funcţioneaz� permanent?
Service-ul nostru la fel

Dacă aveţi nevoie de piese de 

schimb, de service şi de reparaţii 

urgente, puteţi contacta  specialiştii 

noştrii zilnic între orele 7.30-16.30, 

în afara acestui interval, asigurăm 

service permanent- mobil.

Astfel ne puteţi contacta la orice oră, 

service-ul ABUS stă la dispoziţia Dvs 

24 din 24 ore.

Întotdeauna suntem de 
g�sit: specialiştii de la 
service ABUS

V� punem în mişcare



 V� punem în mişcare
Sisteme de ridicat
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