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1 Beskrivelse 
1.1 Kran 
Kranen består av utliggeren og veggkonsollen. 
Utliggeren er en varmvalset profilbærer som på 
undersiden har en løpekatt (understell med 
løfteenhet). Bevegelsene til løpekatten kan i tillegg 
utstyres med en elektromotor. 

Veggkonsollen består av en øvre og en nedre 
lagerplate med tilkoblingsplater samt en loddrett 
forbindelsesstolpe. Svingbevegelsen utføres i prinsipp 
for hånd. 

Som endestoppere for løpekattens bevegelse er det 
montert elastiske stoppere. Den nominelle 
svingradiusen utgjør ca. 180˚, mens den faktiske 
svingradiusen avhenger av monteringssted og type 
festekonstruksjon som er brukt. 

Som løfteutstyr brukes seriemessig en elektrisk 
kjedevinsj. 
Løfteutstyret er utstyrt med en trefasemotor med 2 
løftehastigheter. 

 

1.2 Elektrisk utstyr 

 
1.2.1 Strømforsyning (hovedstrøm) 

Hos ABUS - veggsvingkraner er det enkelt å føre 
strømtilførselen til kranen via vegg- eller hallstøtter. 
Driftsansvarlig må bestemme diameterne for 
strømledningen fra underfordeleren via 
strømtilkoblingsbryteren og fram til innmatingen.  

 
 

Strømledningen må være dimensjonert slik at 
spenningen på strømskillebryteren ikke synker under 
nederste verdi i spenningsområde (5 % av nominell 
spenning). Den totale tilkoblede kapasiteten til den 
respektive svingkranen er avgjørende for 
dimensjoneringen og sikringen av 
forsyningsledningen. Følgende tabell viser de 
maksimale verdiene (ved en driftsspenning på 400 V). 

 

Løfteutstyr Elektrisk kjedevinsj 

Bæreevne ± 500 kg 

Maks. tilkoblingsytelse 2,0 kW 

Forsyningsledningens 
kobberdiameter 
[mm2] ± 60 m 
Lengde > 60 – 120 m 

 
4G 1,5 mm2 

4G 2,5 mm2 

Spenningsfall i 
forsyningsledning 
under startprosessen 

maks. 5 % 

Sikring for 
forsyningsledning 

16 A 

 
 

1.3 Tekniske data 

 
1.3.1 Støyemisjon 
Kranen selv er ikke utstyrt med egne driftsmaskiner, 
derfor har den heller ingen støyemisjon. 

Støynivåverdier for løpekatten med løfteanordning 
og/eller annet tilleggsutstyr kan innhentes fra 
tilhørende monterings-, bruks- og 
vedlikeholdsanvisninger. 
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2 Montering 
2.1 Generelle retningslinjer 
1. Monteringen skal utføres av fagpersoner ved å 

følge anvisningen nøye. 
2. Alle skruforbindelser skal trekkes til med angitt 

momentnøkkel og sikres med tilhørende 
sikkerhetselementer. 

3. Alle elektriske deler skal være tilsluttet jording. 
4. Strømtilførselen skal sikres iht. EN 60204. 
5. Transport- og monteringsskader på malingen er 

uunngåelig og regnes ikke som reklamasjon. For å 
unngå videre korrosjon skal disse utbedres 
omgående. Kraner som leveres med grunnstrøk, 
skal det utbedres omgående etter monteringen og 
påføres et dekkstrøk. 

6. Konstruksjonen som kranen monteres på må være 
egnet til sveising. Sveisearbeidene må kun utføres 
av bedrifter med sveisesertifikat klasse E iht. DIN 
18800 - 7: 2002 – 10 (utvidet til DIN 15018) og 
må overvåkes jf. ovennevnte standard. 

 
 

Sveiseforbindelser: iht. DIN EN 25817 - B, men 
ved hulkilsømmer: Luftspalt (nr. 10) og a - mål - 
underskridelse (nr. 15) iht. gruppe C. 
Delene som skal sveises og tilstøtende områder 
hos kunden renses for eventuell smuss, rust, 
knusk, maling, fett og olje. 
Etter fullførte arbeider skal sveisestedet og 
område rundt rengjøres og påføres en 
korrosjonsbeskyttelse som samsvarer med 
kundens konstruksjon. 

 
2.2 Kranvarianter 
Det finnes tre forskjellige størrelser på svingkranen 
LX. Disse kan igjen deles inn i to varianter på grunn 
av forskjellige utliggerfeste. 
Identifikasjonskjennetegnet for den respektive 
størrelser er ytre avstand "A" - i retning svingaksel - 
på de to platene som brukes som feste til utliggeren. 

Det respektive bilde viser svingkranen med alle 
detaljer slik at man ser monteringsrekkefølgen. 
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1. Dimensjon L25 (ingen tapp på utligger) 

Identifikasjonskjennetegn L25: A = 548 mmn 

 
 

 
 
En særegenhet ved denne varianten er bremseskruen. Med den kan man justere en individuell svingmotstand. 

Blide 1 
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2. Dimensjon L36 (utliggertapp Ø 40 mm) 
Dimensjon L200  (utliggertapp Ø 50 mm) 

Identifikasjonskjennetegn L36: A = 610 mm 
L200:  A = 812 mm 

 
 
 

 
 
 
 

 

Blide 2 
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2.3 Feste 

 
2.3.1 Generelt 

Forankringer for svingkraner skal fra ingeniørside 
prosjekteres, dimensjoneres og utføres slik at man på 
prosjekterings- og utførelsestidpunktet overholder 
gjeldende forskrifter, regelverk og anerkjent teknisk 
viten. 

 
Følgende ligger innenfor kundens ansvar: Alle 
festevarianter som er beskrevet her, må sjekkes i 
forbindelse med belastningen som kranen forårsaker, slik 
at de belastningene som oppstår tas opp og ledes videre 
av festekonstruksjonen (f.eks. veggen, hallsøyle) på en 
trygg måte. Eventuelle nødvendige tilleggstiltak utføres 
av kunden. 

Obs! 
Festemålene fra oversiktstegningen 
(hulldiameter, hullavstand) skal 
sammenlignes med selve kranen for å unngå 
feil og overføres så nøyaktig på 
festekonstruksjonen. Vær spesielt 
oppmerksom på at svingakselen er helt 
loddrett for ellers kan det oppstå 
funksjonssvikt. Forutsetning for å få en 
faktisk loddrett svingaksel er et helt plant og 
loddrett underlag der kranen festes på. 
Dette forberedes av kunden. 

Alle bildene i dette kapittelet viser kraner av forskjellige 
dimensjoner og samsvarer derfor ikke nødvendigvis med 
den leverte størrelsen. Monteringsrekkefølgen er derimot 
lik på alle størrelser. 

 

2.3.2 Feste 
direkte med veggkonsoll 

ABUS-leveringsomfang: Veggsvingkran, inkl. 
veggkonsoll 

Kunden må sørge for: Festemateriale for å feste 
veggkonsollen til kundens 

festeanordning på en ståldrager 

 

 
Vær nøye med forberedelsen av borehullene. 
Tilkoblingen gjøres med skruer (minste kvalitet 
5.6), skiver og mutter samt låsemutter. 

 
MERKNAD: 
Lengden på festeskruene retter seg etter 
den totale klemlengden på tilkoblingen. 

 
Dersom det ikke er mulig å feste direkte til 
veggkonsollen på grunn av for smal tilkoblingsflate, 
skal tilkoblingen forberedes med en egnet 
underkonstruksjon. 
Bredden / høyden på tilkoblingsunderlaget må være 
minst like stor som den bredden / høyden som er 
angitt for platene til veggkonsollen på 
oversiktstegningen. 

1. Festing på en vegg 3 

konstruksjon. Dersom ABUS skal utføre monteringen, er 
festematerialet del av leveransen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bilde 
3 

Blide 4 
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Skru sammen utliggeren med veggkonsollen. 
Denne enheten blir så skrudd helt fast i veggen 
med gjengestenger (1) (minste kvalitet 5.6), 
skruer (2), mutre og låsemutre (3/4). Avhengig av 
montasjesituasjon, skal det brukes et 
motstykke/plate (5) på veggens bakside. 

 
2.3.3 Feste ved hjelp av klemmekonsoll 

1. Utliggeren sammen med veggkonsollen skrus 
fast til klemmekonsollen (1). Dette skjer iht. 
bilde 5 med de vedlagte skruene (2) og skivene 
(3). 

2. Nå festes enheten til støtten med gjengestenger 
(4), skiver (5), mutre (6) låsene (7). Men ikke 
stram helt! 

 

3. Sikre veggsvingkranen mot horisontal forskyvning 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bilde 5 

 

ABUS-leveringsomfang: Veggsvingkran, inklusiv 
veggkonsoll, klemmekonsoll og festematerial. 

Kunden må sørge for: En egnet konstruksjon for å 
sikre kranen mot vertikal glidning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 6 

 
Etter at kranen har blitt justert nøyaktig (se 
kapittel 2.5 "Justering av kranen"), skrus hele 
enheten fast. Skru opp låsemutter (9). 

 
På baksiden av konsollen skal de medleverte 
sikringsvinkeljernene (8) festes i samsvar med 
støttebredden, skrus fast (10, 11) og strammes med 
oppgitt moment. 

 

Dimensjon Gjenge ø Tiltrekkingsmom
ent [Nm] 

L 25 M16 MA = 200 

L 36 M16 MA = 200 
 

L200 M20 MA = 400 

Obs! 
Låsemutter monteres med åpningen mot 
gjengeenden. 
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2.3.4 Festing ved hjelp av 
sveiseplater 

Eventuelle unøyaktigheter må utlignes med f.eks. 
blikkplater som fôring. Vær spesielt oppmerksom på 
at svingakselen er helt i lodd vertikalt ellers kan det 
oppstå funksjonssvikt. 

1. Festing av sveiseplater (2) 
Vi anbefaler på det sterkeste at sveiseplatene først 
etter oppstilling av støttekonstruksjonen festes til 
sistnevnte, for å kunne overholde instruksene 
også ved påvirkning fra bygningstoleranser! 
Avstanden på gjengehullene (g) (se 
oversiktstegning i kranens testbok) skal 
overholdes; maksimalt tillatt avvik er g ± 0,7 
mm. 
Legg på den nederste platen og sveis til med 
sveisesøm a (se under) helt rundt. Deretter stiftes 
den øvre platen fast ved å overholde de lenger 
opp oppførte kriteriene. 

2. Nå skrus utliggeren ved hjelp av veggkonsollen til 
platene med skruene (3) og skivene (4). 

 
Obs! 
Støtt opp under kranen under hele den 
videre monteringsprosessen. 

 

 
ABUS-leveringsomfang: Veggsvingkran, inkl. 
veggkonsoll, sveiseplater og festemateriale for å skru 
på veggkonsoll ved hjelp av sveiseplater. 

Kunden må sørge for: En overflate som egner seg til 
påsveising av sveiseplatene. Den må være 
dimensjonert slik at den både er tilstrekkelig stor og 
tåler belastningen. 

 
Obs! 
Ved påsetting av sveiseplatene må man 
jobbe meget nøyaktig. 

 
Forankringsplatene (1) som er innfelt i en 
stålbetongstøtte må typemessig og monteringsmessig 
være tillatt til festing av kraner. Plateoverflatene til 
øvre og nedre plate må ligge i flukt samt kant i kant 
med betongoverflaten. 

3. Juster kranen så den står rett (se kapittel 2.5 
"Justering av kranen" på side 14) og deretter 
sveises den øvre sveiseplate ferdig med en 
sveisesøm a rundt hele. 
Sveisesømmens tykkelse a for å sveise på platene (2) 
er: 

 

Vegglager Sømdiameter "a" [mm] 

LWX 25 4,5 

LWX 36 / 200 5,0 

VIKTIG MERKNAD! 
Ved sveising på ankerplater som er innfelt i 
betong må man passe på at varmen blir 
påført så jevnt som mulig. På grunn av den 
store momentane varmepåvirkningen kan 
det oppstå spenningssprekker eller 
avskalinger i betongen. 

Bilde 
7 

1 

2 

4 

g
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2.4 Utligger 
2.4.1 Forberedelse av utliggeren 

Merknad: 
Det er hensiktsmessig å forhåndsmontere utliggeren med alt tilbehør på bakken og så skru på hele 
ferdig montert. 

 
2.4.1.1 Dimensjon L25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.2 Dimensjon L36 / 200 

 
 
 
 

 

Blide 8 
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1. Skilt om bæreevne (6) med opplysninger om 
høyeste tillatt belastning av kranen skal limes på 
begge sider av utliggeren (2) på rene og fettfrie 
steder slik at merkingen er varig og lett synlig. 

2. Svinganslag: Gummistoppere (7) med fester (8) 
og gjengebolter (9) monteres på utliggeren. 
Tiltrekkingsmoment for stoppere: MA=20Nm 

3. Beskyttelsesproppene (10) skal fjernes 

 
 

 

2.4.1.3 Monteringsanvisning for en ABUS klemstopper 
 

Type: Alpha , Beta , Gamma  

Obs! 
Av statiske årsaker må klemstopperne ikke 
forandres fra der de sitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. En spennklo med skrue (4) skrus lett på 

underbelte. 
 

2. En ny spennklo skrus lett på underbelte ved hjelp 
av skruene (4) og (5) slik at spennkloen ligger 
inntil på siden av flensen (se bilde over) 

 
3. Juster hele klemstopperen, pass på at 

klemstopperen har en avstand på minst 5 mm fra 
profilenden / bakenforliggende hindring (f.eks. 
påsveiset plate). 

 
4. Skruer (4) trekkes til med 120 Nm 

 
5. Trekk til skrue (5) med et moment iht. tabell 1. 

Monter først stopperen på konsollsiden. 
 
 
 
 
 

 

 
Bilde 9 

 
Tabell 1 Tiltrekkingsmoment skrue (5) 

 

Flenstykkelse t 
(mm) 

6< t < 12 ≥ 12 

Moment (Nm) 
60 80 

 
6. Gummistopper (3) skyves inn til underbelte på 

siden som vender mot løpekatten slik at hjulet til 
løpekatten kan kjøre mot gummistopperen. 

Obs! 
Riktig montering av løpekattstopperen er 
absolutt nødvendig fordi endeplaten på 
utliggertuppen og ribben ovenfor 
utliggerkonsollen ikke gir tilstrekkelig 
sikkerhet. 

3 4 1 2 
4 

5 
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2.4.1.4 Løfteutstyr 1 
 

  2 
 

 
4 

6 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Den forhåndsmonterte løfteenheten skyves lang 
utliggeren mot løpekattstopperen og festes med 
en ny stopper (7) for å hindre at den ruller unna 
ved løfting av utliggeren. 

 
 
 

2.4.2 Sette utliggeren på 
veggkonsollen  

2.4.3 Obs! 
Før utliggeren settes på veggkonsollen, 
skyves løfteutstyret så langt som mulig mot 
veggkonsollen og sikres mot rulling. 

  

Utliggeren må støttes og sikres fram til 
monteringen er avsluttet! 
MERKNAD: 
Før montering skal lagrene fettes inn med 
tilstrekkelig av det medfølgende lagerfettet. 

 
 
 

2.4.3.1 Dimensjon L25 (bilde 11) 
1. Utliggeren løftes vannrett og skyves forsiktig 

mellom opplagringspunktene på 
veggkonsollen (10). 

2. De to indre ringene (6) må presses over de to 
tappene (4). 
Den øvre lagertappen (4) festes med skruene 
gummibufferen(2). Trykk beskyttelsesproppen (1) 
inn i lagertappen. 

3. På den nedre lagertappen (4) legges trykkskiven 
(5) og bremseskruene (9) (med hammerhode 
opp) entres ovenfra inn i lagertappene. Så skrus 
enheten med skruene (2) mot utliggeren. 

4. Bremseskruen (9) skyves vertikalt inn i 
lagerhylsen til utliggerstolpen og dreies med °  til 
den går i posisjon. 

 

 
 

9 

 
5 

6 
 

4 

 

2 

8 
 

7 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Bilde 11 

Bilde 
10 
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5. Over bremseskruene legges 3 tallerkenfjærer (8) 
. Rekkefølge: 
1. Tallerkenfjær = stor diameter peker opp,  1 
liten ned 
2. Tallerkenfjær = liten diameter peker opp, stor 
peker ned 
3. Tallerkenfjær = som den første fjæren. 2 

6. Med øvre mutter (7) stilles en individuell 
svingmotstand. Deretter kontres det med nedre 
mutter. 

7. Til sutt strammes alle skruer (2) med et moment 
på MA = 50 Nm. 

2.4.3.2 Dimensjon L36 / 200 6 

1. Løft utliggeren og sett den forsiktig på det 
forhåndsmonterte leddlageret (4) på 
veggkonsollen (8). 

 
Merknad: 
Utliggeren må settes med spissen først rettet 
nedover i nedre leddlager. Vipp så utliggeren 
ut vannrett og fest oppe med lagerplaten. 

 
2. Det øvre leddlageret (2) må festes med det 

allerede forhåndsmonterte lageret (4) med 
skruene (1) og mutrene (6). 

3. Deretter trykkes beskyttelsesproppen (3) inn. 
4. Skruene (1) strammes så med følgende 

moment MA. 
Dimensjon Gjenge ø Tiltrekkingsmom

ent [Nm] 

L 36 M16 MA = 330 

L200 M16 MA = 330 

 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilde 12 

3

4

8

4
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2.5 Justering av kranen 
Utliggeren må festet slik at løfteutstyret blir stående 
på hvert punkt i svingradiusen. Det er utelukkende 
den nøyaktige posisjoneringen loddrett på den 
"egentlige" svingaksen som er utslagsgivende. 

1. Nøyaktig montering av veggkonsollen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilde 13 

Ved festing av veggkonsollen skal man passe på at 
svingaksen står nøyaktig loddrett. 

 

2. Kontroll av utliggermonteringen 

Den enkleste kontrollen utføres med et vater som 
legges på utliggeren som vist på bilde. Vateret må 
vise samme vinkel i posisjonene I, II og III (ikke 
forskyv vateret!). Generelt vil den vise en liten 
oppovertendens på grunn av overhøyde mot spissen 
av utleggeren. 
 

Obs! 
Dersom det er behov for utfôring, så oppnås 
det med metallplater som må sveises på. 

 
Dersom forbindelseselement (gjengestenger, skruer, 
mutre) er del av leveringsomfanget til ABUS for å 
feste veggkonsollen til kundens konstruksjon, så blir 
disse levert i fasthetsklassen 5.6. Momentene som er 
angitt i følgende tabell skal opprettes ved å trekke til 
jevnt og sakt med en kalibrert momentnøkkel. 

 

Gjengestørrelse 
Ø dM [mm] 

Moment MA [Nm] Fasthetsklasse 
5.6 

M 16 
M 20 
M 24 

80 
170 
270 

Kundens forbindelseselementer må ha minst denne 
fasthetsklassen. Dersom det brukes forbindelser som 
har en høyere fasthetsklasse, må man absolutt 
overholde de gjeldende momentene. 

 
 
 
 

 

III 
 
 
 
 
 
 
 

I 

II 

Bilde 14 



AN 100326 / A 764.DE Side 15  

2.6 Elektrisk installasjoner 
Den elektriske installasjonen utføres etter 
monteringen av utliggeren! 
Alle elektriske tilkoblinger gjøres utelukkende i 
spenningsløs tilstand. 

 

Strømtilkoblingen må iht. den tyske standarden VDE 
settes opp på et lett tilgjengelig sted. Strømledningen 
(fra strømtilkoblingsbryteren til kranen) er ikke del av 
ABUS-leveringsomfanget. 

 

2.6.1 Det elektriske på 
utliggeren 

 

 
14     13 

 
 

 
 

 
 
 

20 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 

 
Bilde 15 

 
 

Hensyntas på grunn av sikkerhet! Denne monteringen 
utføres etter at utliggeren har blitt festet til en søyle 
eller veggkonsoll. 

Festekonsollen (19) på utliggerens øvre flens legges i 
regelmessige avstander og klemmes fast med 
skruklammer (11). Bæreren må stikke ut på siden 
med ca. 50 mm. 

Løpeskinnen (16) og skinnekobling (17) med 
skinneholder (18) festes på festekonsollen 
(19). 

Den på forhånd tilpassede ABUS-slepeledningen blir 
skjøvet inn fra utliggerspissen, først med 
endeklammer (15), deretter med ledningsvogn (14) 
og medbringertrinse (13) inn i løpeskinnen (16). 
Endeklemmen (15) blir skrudd fast ca. 50 mm foran 
løpeskinneenden. Ledningsendene blir koblet til / 
plugget inn. 

Medbringertrinsen (13) festes til kjede (20) på 
løpekatt-strømmedbringeren (21). 

Styreledning til betjeningsenheten (22) settes i 
respektive kontaktunderdel på kjettingtaljen (tilkobling 
av kjettingtaljen, bruksanvisning "ABUS-kjettingtalje"). 

 
 
 

2.6.2 Elektrisk / manuelt drevet løpekatt 

Monteringen er forklart i tilhørende monterings-, 
drifts- og vedlikeholdsanvisning for HF/EF-understell. 
Strømtilkoblingsledningen tilhørende drivmotoren er 
fast koblet til kjettingtaljen, den legges som rund 
ledning på kjettingtaljen og man trenger kun å plugge 
den inn i motoren. 
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3 Vedlikehold 
ABUS svingkraner krever lite vedlikehold. 
Vedlikeholdsintervallene skal tilpasses 
bruksbetingelsene og de bedriftsinterne forholdene, 
men må utføres minst en gang i året. 

Hvis det jobbes i flere skift, må 
vedlikeholdsintervallene tilpasses. 

Nedslitte eller ødelagte deler må skiftes ut under 
vedlikehold. For sikker drift av kranen er det 
nødvendig å kun bruke ABUS originale deler. Det er 
kun ved bruk av ABUS-originaldeler at man eventuelt 
kan akseptere garantikrav. 

Vedlikeholdsomfanget begrenser seg generelt til 
følgende punkter: 

 
1. Ca. 6 uker etter igangsettelse skal alle 

skruforbindelser, f.eks. på klemstopperne og 
komponenter tilhørende strømtilførselen, sjekkes 
for god stand og utbedres ved behov. Disse 
tiltakene skal etter førstegangs gjennomføring, 
også utføres ved hvert neste vedlikeholdsintervall. 
 

 
 

Skruforbindelsene til svingkranforankringer er 
tilpasset bedriftsbetingelsene, de skal sjekkes 
regelmessig for å se at de fortsatt er skrudd fast 
og utbedres ved behov. 

 
2. Ved montering skal lager fettes inn med 

respektive smøremiddel, men de trenger ikke noe 
raskt vedlikehold, dersom driftsbetingelsene 
samsvarer med den fastsatte kategorien til 
kranen. 

3. Ved harde driftsbetingelser og/eller spesielt 
ugunstige miljøpåvirkninger (gasser, syre- eller 
lutbad, kjølerom og lignende), må man be om 
spesielle pleie- og vedlikeholdsanvisninger fra 
produsenten. 

 
4. Vedlikeholdet av løfteutstyret utføres i samsvar 

med den tilhørende monterings-, drifts- og 
vedlikeholdsanvisningen. 

 
ABUS-spesialistene overtar gjerne 
vedlikeholdsoppgavene. Vårt fagpersonale har god 
erfaring med vedlikehold og har med seg det riktige 
verktøyet. Eventuelle slitasjedeler som det måtte være 
behov for, har de med seg eller skaffer de så raskt 
som mulig. 
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3.1 Feil - årsak - retting 
Retting av alle under beskrevne feil må kun utføres av 
en fagmann. 

 
Obs! 
Alt arbeid på elektrisk utstyr må kun utføres 
når kranen ikke er under elektrisk spenning. 
Fjern derfor sikringen eller trekk ut 
strømkontakten. 

 

Feil mulig årsak hjelp merknad 

Kranen går ikke ingen strømtilførsel NØD-AV-knapp og sikring K1 

Drivmotorene går i 

ingen av retningene og 

brummer heller ikke 

når 

betjeningsenheten 

utløses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivmotorene går i 

ingen av 

retningene, men 

brummer når 

hengetasten 

utløses 

OBS! 

Motorviklingen kan 

brenne opp slik 

Drivmotorene kommer tungt i 
gang 

Elektrisk dreven bevegelse kun i 
en retning mulig 

ingen strømtilførsel 

Strømkobling ikke riktig 

Hurtigkoblinger, nettilkobling / 

hengetast ikke plugget inn riktig 

eller sikret 

Kontaktfeil med hengetast, 

delvis kabelbrudd i 

matingsledninger eller i 

hengetast eller ev. igangkjøring 

defekt nettilkobling / bortfall av 

nettsikring 

 
 
 
 
 
 

Bremsen lufter ikke, motoren 
går mot en lukket brems 

Koblingselement i hengetast er 
defekt 

Sjekk spenningen 

koble til alle 3 faser korrekt 

Sett i hurtigkobling og sikre 

med sikringsbøyle 

 
Sjekk kabler for brudd, ev. skift 

stryreledning. 

 

 
Sjekk hovedstrøm 

 
 
 
 
 
 
 

Se feil bremse 

 
Sjekk koblingselement for feil, 
ev. skifte 

 
 
 

 
Sjekk koblingsskjema 

 
 

 
Obs! Alle arbeider 

skal utføres i 

spenningsløst miljø 

Brudd i årene sjekk styrekabel 

Sikring defekt skift sikring 

Bremsen lufter ikke det er ingen spenning på 
bremsespolen, ved inngangen 
til likeretteren er det ingen 
vekselstrøm 

Sjekk og reparer 
tilkoblinger 
Sjekk motor! 

Obs! Før starten 
på arbeidene, trekk 
ut strømkontakten! 

 
 

 
Etterløpsstrekning ved 
løfting/senking eller elektrisk 
drevne kattekjøretøy er for stor 

Bremsespolen har 
ingen elektrisk 
gjennomgang og er 
defekt 

 
maks. luftåpning nådd 
(slitasjegrense nådd) 

skifte bremsespole overhold tilhørende 
monterings-, bedrifts- og 
vedlikeholdsanvisning 
 

juster bremsespole overhold tilhørende monterings-, 
bedrifts- og 
vedlikeholdsanvisning 

Kranen svinger inn i en 
foretrukken posisjon 

svingaksen går ikke 
loddrett 

juster posisjonen 
til svingkranen 

Se kapittel 
"Sluttføring av 
justering av 
kranen" 
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3.2 Reparasjoner 
Obs! 
Reparasjoner må kun utføres av respektive 
fagpersoner. 

 
ABUS påtar seg ikke ansvaret for skader 
oppstått eller feil bruk og bruk av ikke 
autoriserte personer til å gjennomføre 
reparasjoner på kranen. 
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4 Kasting, avslutte drift 
KAsting av ABUS-produkter etter at dere bruk er 
bortfalt, er miljøvennlig. 
ABUS er en produsent av kraner, løfteutstyr og 
komponenter for kransystemer. Det dreier seg om 
produkter av høy kvalitet, lang levetid og som stort 
sett er vedlikeholdsfrie. 
 

 

 

 
For detaljer rundt kasting og resirkulering av 
byggekomponenter finner du i følgende oversikt. 

 

Produkt Materialer Kasting 

Utligger 

understell 

motorer 

girkasse 

drivverksdeler 

 
 

Metaller 

 
Kildesortering 

 
Tilbakeføring for resirkulering ved 

innsmelting 

 
Bremsebelegg 

 
Mange komponenter 

På spesialavfallsplasser på 

Overholdelse av de lokale 

forskriftene til myndighetene 

Beskyttelseshetter  

Cellulosestopper 

Kabinett 

 
Plastikk 

Tilbakeføring til resirkulering 

forbrenning eller på 

spesialavfallsplasser 

Smøremiddel Oljer og fett 
Gjenvinning eller kasting 

iht. avfallsloven, f.eks. forbrenning 

Kabler, kasse  

Stikkontakt 

Betjeningsenhet 
(hengende) 

Gummi, PVC, 

silikon 

Polykloropren 

Kildesortering 

 
Innlevering for resirkulering 

Elektroniske 

komponente

r 

Kunststoff, metall 

elektrolytter 

På spesialavfallsplasser ved å hensynta de 

lokale forskriftene fra myndighetene 

 

Produkter med maling skal i samsvar med malingen leveres til resirkulering eller kastes på spesialavfallsplasser ved å 
hensynta de lokale forskriftene fra myndighetene. 


