


Det handler om forpliktelse!

Cramo er nordens største leverandør av utleieutstyr

Totalt i Norge har vi:

� 12500 byggmaskiner

� 600 anleggsmaskiner 

� 1700 lifter

� 4000 moduler for bygg og anlegg og containere 

� 1400 kontor- og skolemoduler 

� Cramo har 31 avdelinger på landsbasis

Cramo`s Logistikksenter sikrer rask og effektiv transportløsning
Logistikk besørger optimale transportløsninger og har en maskinpark og 

transportkapasitet som gir deg fleksibilitet og en bedre tilgjengelighet på lifter og 

anleggsmaskiner.
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Det handler om forpliktelse!

Kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
Cramo er ISO-sertifisert på Kvalitet og Miljø!

Cramo holder et høyt nivå med tanke på kvalitet, miljø og 

arbeidsmiljø, både internt og i samarbeid med kunder. Vi tilbyr ikke 

bare et topp utvalg av produkter, men kan også hjelpe til med å 

minimere miljøpåvirkning og skape et bedre arbeidsmiljø på våre 

kunders arbeidsplasser.
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Miljø- og kvalitetssertifiserte virksomheter i Cramo

Sverige Norge Danmark Finland

ISO 9001 

(kvalitet)

x x x x

ISO 14001 

(miljø)

x

x

x x x

OHSAS 18001 

(arbeidsmiljø)
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� Lifter

� Teleskoptruck

� Moduler for bygg og anlegg

� TEK 10

� Provstrøm

� Dimensjonering / Prosjektering

� Midlertidig oppvarming

� Avfukting / Luftrensing

� Business Support

� Oversikt / Statistikker

� Byggmaskiner

� Optimalt utstyr � Heis / Mengdemateriell

� Sikkerhet

� Anleggsmaskiner

� Bredt sortiment

BYGGETABLERING
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Moduler for bygg og anlegg

� Prosjektering og planlegging

� Nøkkelferdige modulrigger

� Stor bredde i utstyrspark - variable og kundetilpassede løsninger

� Miljøvennlige moduler etter TEK 10
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Riktig strømforsyning

� Fagpersoner med god og bred kompetanse

� Utfører arbeid / installasjon ute på byggeplass

� Komplette løsninger med provstrøm

� Arbeidslys i mørke årstider og aggregater i flere størrelser og typer



CramoTotalløsning
Det handler om forpliktelse!

Et rent og tørt bygg

� Dokumentasjon, rådgivning, serviceavtaler og driftsavtaler med vaktordning 24/7

� Midlertidig oppvarming og uttørking

� Rengjøring, avfallshåndtering og luftrensing

� Vi bistår med prosjektering og montering
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Heis og fallsikring

� Sikkerhet på byggeplasser er en viktig del av byggeplanleggingen i dag

� Cramo kan tilby en pakkeløsning med produkter og tjenester som legger til rette for en                    

sikrere arbeidsplass, og som forenkler din hverdag!
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Anleggsmaskiner

� Bredt sortiment av moderne maskiner og tilleggsutstyr

� Service og oppfølging av maskin

� Høy tilgjengelighet
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Lifter og teleskoptrucker

� Vi tilbyr et bredt sortiment av lifter for innen- og utendørs bruk

• Søylelifter - sakselifter - selvgående lifter - tilhengerlifter - spesiallifter

� Brukeropplæring og sikkerhetskurs
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Byggmaskiner

� Riktig verktøy til rett tid

� Bredt sortiment

� Omfattende kvalitetskontroll før utleie

� Nye moderne maskiner
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Cramo på byggeplassen

� Kontor for inn- og utlevering av utstyr

� Liftpool

� Container med ulike typer byggmaskiner

� Tilpasses kundens behov
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Prosjektering

� Vi prosjekterer, leverer nødvendig dokumentasjon og tegner riggplaner

tilpasset kundebehov på byggeplassen
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Business Support

� Bedre grep om forretningene og enklere oversikt står høyt på 

våre kunders ønskeliste 

� Den webbaserte tjenesten Business Support gir deg tilgang til 

statistikker og pågående ordrer



Det handler om forpliktelse!
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Byggetablering  
Du gir oss tillitt - vi gir deg trygghet!

� Et kontaktpunkt

� Totalløsning gir bedre pris

� Komplett etablering av rigg, strøm, sikring og lagring

� Høy servicegrad og omfattende kvalitetskontroll

� Avdelinger i hele landet gir nærhet til byggeplass

� Økt fleksibilitet og tilgjengelighet


