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SLITASJEPROBLEMER OG  
ØKT ANTALL SYKEMELDINGER

Jo oftere en last skal løftes, jo mindre kan lasten veie. En ugunstig arbeidsvinkel og 

gjentatte belastninger over tid resulterer ofte i slitasjeskader og økt antall sykemeldinger.

DEMANOR har lang erfaring og bred kunnskap i å levere løfteutstyr tilpasset bedriftens 

individuelle behov. 

Dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om selve arbeidsformen gir ofte fornuftige  

løsninger, og er en investering for økt lønnsomhet og motiverte operatører.

For å utføre et løft bør vi besvare følgende:

· Hva skal løftes?

· Vekt på det som skal løftes?

· Fra og til nivå?

· Avstand?

· Hvor ofte skal løftet tas?

· Skal HMS-ansvarlig være med på løsning?

DEMANOR har løsninger som dekker alle løftebehov.
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KJETTINGTALJER 
Kjettingtalje er en velegnet løfteinnretning i industrien. 
Taljen er enkel å betjene, kan plasseres over alt og 
er for mange selve arbeidshesten. 

Med raske heishastigheter reduseres ventetiden  
og produktiviteten økes.

Kjettingtaljen har uante bruksmuligheter 
i manuelle og helautomatiske løsninger. 
Den kan anvendes i alle typer bedrifter og 
miljøer.

HOVEDDATA
Løfteevne: 80 til 5000 kg 
Løftehøyde:   4 til 8 m  

(opp til 50 m i særtilfeller)
Betjening: Betjeningstablå eller radio

RADIOSTYRING 
Radiostyring fra DEMANOR er robust, støtsikker og 
enkel å bruke. Håndsenderen leveres med seks eller 
ti knapper, samt et display som viser krannummer 
og batteristatus. 

FREKVENSHOPPING
Alle radioer fra Demag har frekvens-hopping, som
betyr at man ikke benytter en fast frekvens, men
at det skiftes raskt mellom 30 forskjellige frekvens-
kanaler.
Hver frekvens ligger inne i en brøkdel av et sekund 
og hver kommando sendes på flere kanaler. Dette 
betyr at man ikke så lett forstyrres av andre  
sendere og at man kan ha flere radiostyringer  
i drift i samme lokale.

KJETTINGTALJE OG  
RADIOSTYRING

 SMARTE LØFT     SMARTE LØSNINGER



5

MANULIFT
Manulift er en kjettingtalje hvor styringsdel og  
løfteverktøy er integrert. Operatøren behøver kun 
benytte èn hånd for å gripe, løfte, transportere, 
senke, føre og posisjonere lasten effektivt og sikkert. 
Den stive forbindelsen mellom styringsdel og  
løfteverktøy gir styringshånden så godt som  
direkte kontakt med lasten.

Til manulift finnes det et stort antall løfteverktøy 
- lastkroker, gripekroker, tenger og løftebånd etc. 
Hurtigkobling gjør at løfteverktøy kan skiftes på 
sekunder.

BALANSER 
Balanser er utviklet til arbeidsplasser som har  
mange like deler med lik vekt som skal løftes 
og posisjoneres.

Ropebalancer er utstyrt med en trommel som 
er drevet av komprimert luft. På betjenings- 
håndtaket kan vi enten øke eller senke lufttrykket, 
og vi oppnår en heving eller senking av lasten.

SPEED HOIST
Speed hoist er en spesial løfteinnretning til  
bestemte oppgaver. Den ble laget for å laste 
flyplassbagasje av transportvogner opp på  
transportband. Derfor er den utstyrt med  
betjening i selve håndtaket og har 
en meget høy heisehastighet.

Bruksområdet har vist seg å være interessant  
også for andre bransjer. 

HOVEDDATA
Løfteevne: 80 til 500 kg
Løftehøyde: 2,8 til 4,3 m

HOVEDDATA
Løfteevne: 125 og 160kg
Løftehøyde: 2 m
Løftehastighet: Trinnløs opp til 60 m/min

HOVEDDATA
Løfteevne: 100 kg
Løftehøyde: 3 m
Løftehastighet:   Trinnløs  

opp til 70 m/min

MANULIFT, BALANSER  
OG SPEED HOIST
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HOVEDDATA FOR BEGGE VARIANTER
Løfteevne: 80 til 10.000 kg
Kranarm: 2 til 12 m
Løftehøyde: 3 til 20 m

Større kapasiteter kan tilbys på forespørsel.

SVINGKRAN

 SMARTE LØFT     SMARTE LØSNINGER

VEGGSVINGKRANER 
Veggsvingkraner er mye benyttet på ulike arbeids-
stasjoner. De er normalt utstyrt med ei kjettingtalje 
fra Demags brede utvalg.

Veggsvingkraner legger ikke beslag på gulvareal.  
De monteres på vegger, søyler eller maskiner.  
Kranarmen har lav egenvekt og lasten kan lett svinges 
manuelt (for hånd) og plasseres forsiktig og presist.

SØYLESVINGKRANER  
Søylesvingkraner leveres for svingområder opptil 
360°, og kan installeres nær sagt hvor som helst.  
Søylesvinkraner er frittstående og egner seg spesielt 
på arbeidsstasjoner, lagerplasser, ved lasteramper 
eller i haller der andre innretninger ikke kan løse 
oppgaven. 

Ingen belastinger påføres bygget. Det er kun  
fundamentering til gulv.

Veggsvingkraner

Søylesvingkraner
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BUKK-KRAN OG  
STABLEKRAN

BUKK-KRAN 
Bukk-kran benyttes hvor en hengekran ikke kan 
installeres. Bukk-kranen ruller lett på jevne gulv 
og manøvreres i alle retninger.  
Et ideelt hjelpemiddel for all lasthåndtering samt  
reparasjons- og montasjearbeide. Bukk-kranen kan 
også demonteres i bærbare enkeltdeler og bygges 
hurtig opp igjen et annet sted. Trinnløs innstilling 
av hjulavstand.

HOVEDDATA
Løfteevne: 1000 kg
Sporvidde: 5 m
Løftehøyde: 3 m

ALUMINIUMS BUKK-KRAN 
Den mobile bukk-kranen er godt egnet til bruk  
i for eksempel verksteder, maskinrom og pumpe- 
stasjoner. Tilpasning eller forsterkning i bygget 
er ikke nødvendig for å bruke kranen. Kranen er 
sammenleggbar i 3 deler. En mobil løfteinnretning 
som dekker forskjellige oppgaver på flere områder. 
Godt egnet for å heise ting opp av ”hull”/kummer  
i bakke eller vei.

HOVEDDATA
Løfteevne: opp til 1500 kg
Sporvidde: 3-6 m

STABLEKRAN 
Ved bruk av stablekran kan høyden i bygget utnyttes 
optimalt. Stablekranen består av en todrager henge- 
kran og en spesiell stablekatt. De er meget godt 
egnet når stykkgods, beholdere eller paller med vekt 
opptil 500 kg skal transporteres, sorteres, lagres og 
plukkes. Oppgavene utføres i en arbeidsoperasjon 
uten stige, vogn og andre hjelpemidler.

HOVEDDATA
Løfteevne: 500 kg
Løftehøyde: 4 m 
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BANER OG OPPHENG

ENSKINNE HENGEBANE 
Enskinne hengebane er ideell for linjeformet, gulvfri 
transport. Et stort utvalg av komponenter gjør det 
mulig å tilpasse anlegget eksakt både til byggets 
forutsetninger og produkt- og arbeidsrelaterte krav  
i bedriften.

Enskinnebaner er ypperlig egnet som oppheng for 
kjettingtalje, balansetalje, trykkluft- og elektro- 
verktøy, samt strømtilførsel for kraner og andre 
bevegelige maskiner.

HJELPEFESTER 
Hjelpefester kan benyttes der det ikke er mulig  
å feste opphengsbraketter i tak, bjelker eller  
andre ting i produksjonslokalet. På den måten kan 
alt løses uavhengig av eksisterende utforming av 
bygg.

KJØREVERK 
Kjøreverk kan leveres, eventuelt ettermonteres, 
på enbane og traversløsninger. Behovet for el.drift 
er delvis avhengig av lastens størrelse eller også 
lengde på kjørebevegelse.
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SKREDDERSYDDE LØSNINGER  
FOR LINEÆR HÅNDTERING

KBK ENBANER
Med enbaner fra KBK lettkransystem kan du være 
trygg på at vi bygger skreddersydde løsninger som 
oppfyller dine spesifikke krav til lineær håndtering.  
Sammen med våre velprøvde KBK stålprofiler  
sørger det store utvalg av komponenter som rette 
og buede seksjoner, penser, senkestasjoner eller 
svingskiver for å oppfylle dine unike krav til hånd-
tering av laster opp til 3.200 kg.

FLERE DETALJER
·  Enkle rette baner  
(også i aluminium opp til 2.000 kg).

·  Rette doble skinner, f.eks. som bæresystemer for 
stive håndteringsinnretninger som manipulatorer 
(også i aluminium opp til 2.000 kg).

·  Halv- eller helautomatiske koblinger med mange 
spor for komplekse krav til materialflyt.

·  Forbindelser mellom linje- og områdetransport: 
overføring til tilstøtende kraner ved hjelp av  
åpne-/lukkeseksjon

·  Utstyr som løser utfordringer ved forskjellige  
høydenivåer.

·  Skyvbare eller elektriske vogner.
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Rett hengebane.

Hengebane - ringbane med senkestasjoner. Hengebane med svingskive.

Hengebane med 90o kurve. Hengebane med baneveksler.

  Profilskinne

  Endelokk med buffer

  Oppheng

  Skinneskjøt

  Kattkjøring

  Kjøremotor

  Pens

  Senkestasjon

  Svingskive 
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KBK EN- OG TODRAGER 
HENGEKRANER

KBK hengekraner er enkle å flytte for hånd,  
noe som gjør det mulig å håndtere store og tunge 
arbeidsområder på en sikker og presis måte.  
Ettersom kranene henges opp i konstruksjoner,  
som for eksempel takbjelker, stålbjelker eller  
betonghimlinger, er det ikke behov for ekstra  
gulvplass.  
Både individuelle arbeidsstasjoner eller komplette 
produksjons- og lagerområder kan betjenes fullt ut 
med dette hengekransystemet som er tilgjengelig  
i både stål og aluminium.

FLERE DETALJER
·  Fleksible pendeloppheng av kranbanene  
i forbindelse med den leddede festingen  
av kranbjelkene sikrer jevn drift.

·  Kundespesifikk design oppfyller individuelle krav.

·  Designet for optimal høyde og kan tilpasses  
bygningsstruktur eller prosesskrav.

·  Kranene er ikke avhengig av parallelle  
kranbaner for å operere.

·  Spesielt store spenn ved bruk av mer  
enn to kranbaner.

·  Kranene kan ha overheng på opptil 2,5 m,  
avhengig av design, last og skinneprofil.

·  Kran og/eller katt kan flyttes elektrisk  
(anbefales for store spenn eller høye belastninger).

·  Lastekapasitet opp til 3.200 kg (stål)  
eller 2.000 kg (aluminium).
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Endrager traverskran,  
insnevret/vinklet bane.

Todrager traverskran.

Endrager traverskraner,  
sammenlåste.

Todrager traverskran over 3 baner.

Endrager traverskran,  
parallelle baner.

  Profilskinne

  Endelokk med buffer

  Oppheng

  Skinneskjøt

  Kattkjøring

 Åpne- lukkeseksjon

  Kjøremotor

  Avstiving (Diagonalforbindelse)
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KBK FORLENGENDE KRANER 
KBK forlengende kraner, i stål eller aluminium,  
kan også benyttes til å løfte og posisjonere last  
nøyaktig utenfor området som dekkes av  
kranbanen.  
En stor fordel er at driftsområdet kan utvides  
til å betjene vanskelig tilgjengelige områder,  
som for eksempel mellom søyler og støtter. 

  Profilskinne

  Endelokk med buffer

  Oppheng

  Skinneskjøt

  Kattkjøring

FLERE DETALJER
·  Forlengende kraner består av en fast seksjon  
og en kranseksjon som kan utvides.

·  Høy allsidighet, ettersom skinnene kan forlenges  
til den ene eller begge sider. 

·  Mulighet for utvidelser opptil 2,5 m   
(avhengig av konfigurasjon,  
belastning og KBK-profilskinner).

·  Spesielt ergonomisk og effektiv bruk  
på grunn av låsbare skinner i kjøreretninger.

·  Kan flyttes manuelt (for hånd)  
eller ved elektrisk kjøring.

Forlengelse av kran i endragerutførelse.

VARIABELT ARBEIDSOMRÅDE 
- EFFEKTIV PLASSUTNYTTELSE
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ALULINE  
LETTKRANSYSTEM

Internasjonale studier viser at en ergonomisk  
utformet arbeidsplass har positiv innvirkning  
på produktiviteten. Med KBK Aluline kan du selv 
designe din egen arbeidsplass. 

KBK Aluline lettkransystem er oppgradert og som 
et resultat av dette har DEMAG et av de beste 
systemene på markedet for driftssekvenser som 
er mer ergonomiske og praktiske enn noen gang 
før. Nå også med løftekapasitet opp til 2.000 kg. 

· Lettrullende
· Rask og enkel installasjon    
· Løftekapasitet opp til 2.000 kg
·  Ergonomisk lasthåndtering  

for gjentagende tunge belastninger
· Meget lavt støynivå 
· Tilnærmet vedlikeholdsfritt system
·  Seks forskjellige aluminiumsprofiler  

i fire forskjellige størrelser
· Integrert strømtilførsel i to av størrelsene 
·  Maksimal planleggingsfrihet takket være  

modulær systemdesign
·  Kan kombineres med KBK stålskinner  

for maksimal opphengsavstand.  
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BÆREKRAFT  
SATT I SYSTEM

Demag med KBK-skinnesystem er en foregangs- 
bedrift også innen bærekraft.  
Produksjonen av KBK-skinner startet så tidlig  
som i 1963.

Anlegg bygges om eller utvides for å tilpasse seg 
dagens behov. Layout endres og eksisterende an-
legg suppleres med nye KBK-skinner.

Siden begynnelsen i 1963 har Demag utviklet  
skinner i forskjellige størrelser. Det betyr at du  
i dag kan velge skinner som har høyere kapasitet,  

er lengre, samt skinner produsert i aluminium – 
Aluline.  

Den største utviklingen er nye hjul med minimal 
rullemotstand, samt nye kjøreverk og heisverk. 

Med KBK er det ikke nødvendig å kvitte seg med  
eksisterende utstyr. Utvid og tilpass din gamle 
kran til nye behov og moderne tider. Nye og gamle 
skinner, hjul, kjøreverk og heisverk kan brukes om  
hverandre. Det er bærekraft satt i system.
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DEMANOR
DEMANOR har siden 1949 bygget en solid posisjon som en ledende norsk utvikler av smarte 

og solide løfteløsninger for industrien. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 som  

sakkyndig virksomhet.

I samarbeid med vår engineeringspartner Norsk Kranpartner og servicepartner KIS sikrer 

vi kvalitet og kontinuitet i alle ledd.

DEMAG
DEMAG ble etablert i 1819 og er en av verdens fremste på utvikling og produksjon  

av industrielle kraner, komponenter og tjenester.

LYFTKOMPANIET
Lyftkompaniet er en av Europas ledende produsenter av kundetilpassede  

vareheiser og løftebord.

KIS-GRUPPEN
Vår servicepartner KIS er markedsledende innen vedlikehold og kontroll av kraner og 

løfteinnretninger med sine 20 avdelinger og 240 ansatte. KIS betjener i dag over 3000  

KIS Avtaler og de aller fleste av DEMANORs kunder.

KVALITET I ALLE LEDD 
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DEMANOR AS
T. (+47) 32 20 94 00
post@demanor.no

Postadresse
PB. 2010 Strømsø
NO-3003 Drammen

Besøksadresse
Kobbervikdalen 67
NO-3036 Drammen

Smarte løft. Smarte løsninger.
DEMANOR er en ledende norsk utvikler av smarte 

og solide løfteløsninger for industrien. Vår erfaring og 

kompetanse i kombinasjon med kvalitetsprodukter fra 

DEMAG gir våre kunder trygghet på mange nivåer.

Traverskraner Vareheiser & løftebord Modernisering

Lettkransystemer Svingkraner Komponenter Heiseverk

Kjettingtaljer

DEMANORs ambisjon er å skape smarte løfteløsninger 

og solide kunderelasjoner, relevante og resultatgivende 

både i dag og i morgen. Viljen til stadig utvikling er kjernen 

i vår konkurransekraft.

Les mer på demanor.no


