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ABURemote geeft u maximale flexibiliteit bij het transporteren van grote en zware lasten.
Vanuit een veilige en overzichtelijke positie transporteert u de last naar de juiste plek.

Met de “Button” bedient u de kraan zelfs met één hand.

Veilig en flexibel werken
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Comfortabele

bediening

De handzender “Button” is ergono-
misch zo ontwikkeld dat u de kraan 
met één hand kan bedienen. De 
grote bedieningsknoppen voorzien 
van goed voelbare schakelpunten 
zorgen er mede voor dat uw hand bij
langdurig gebruik niet vermoeid raakt.

Bestand

tegen radiostoringen

ABURemote communiceert automa-
tisch op vrije radiokanalen met de 
kraan en is daarom bestand tegen 
externe invloeden. Zo komen alle
signalen ongestoord aan bij de
ontvanger en worden daar in de door 

u gewenste actie omgezet.

Overzichtelijke

menu’s

U zult zich snel thuis voelen met de 
uitgebreide mogelijkheden die de 
ABURemote u biedt, het menu is 
logisch opgezet en geeft u snel 
toegang tot de meest gebruikte 
kraanfuncties. Er zijn 4 knoppen vrij 
programmeerbaar om de meest voor-
komende kraanfuncties aan te sturen.

Verlicht

display

Via het verlichte display is informatie
beschikbaar over geselecteerde 
instellingen, actieve kranen en takels,
de sterkte van het radiosignaal en de
laadtoestand van de batterijen.
Natuurlijk ziet u, indien een lastindi-
catiesysteem is geïnstalleerd, het
gewicht van de last die u aan de 

haak heeft hangen. 

Standaard oplaadbare batterijen

Mignon AA

Vergeet kostbare vaak lastig te 
verkrijgen speciale batterijen of 
accupacks, de ABURemote werkt 
met standaard oplaadbare batterijen
type AA met een gebruiksduur 
van minimaal 40 uur. De heupriem
van de joystick radiografische 
afstandsbediening “Joystick” is voor-
zien van een opbergmogelijkheid 

voor reserve batterijen. 

Ontvanger

ABURemote Button
(geel of rood)

ABURemote Joystick
(zilver-grijs)
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