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VELKOMMEN TIL CRAMO
-EN TOTALLEVERANDØR AV 
LEIELØSNINGER!

Cramo-konsernet er en av de ledende 
aktørene innenfor maskinutleie i Europa, 
med virksomheter i Norge, Sverige, Dan-
mark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, 
Polen, Russland, Tsjekkia, Slovakia, Tysk-
land, Østerrike, Ungarn og Sveits.

Under varemerket Cramo drives det utleie 
av maskiner, utstyr og moduler til bygge-
industrien, offentlig sektor og næringslivet 
forøvrig fra mer enn 400 avdelinger og 
salgskontorer.  

Cramo AS er et av Norges ledende utleie-
selskap. Med et tett nettverk av strategisk 
plasserte avdelinger, er vi alltid nær deg 
og har en løsning som dekker dine behov. 

Å imøtekomme våre kunders behov har 
høyeste prioritet.  Vi lytter til deg og gir 
deg råd og tips for valg av maskiner og 
metoder. Vi kommer med forslag til lei-
eløsninger som passer deg. Når du leier 
en maskin fra Cramo vet du at den er  
kontrollert og tilfredsstiller strenge krav 
til sikkerhet og miljø. Å levere til riktig 
tid og på riktig sted er noe vi setter svært 
høyt. 

Vårt mål er å bli kundens førstevalg innen-
for maskinutleie. Dit når vi gjennom fokus 
på kundens behov, høy grad av teknisk 
kompetanse og utvikling av våre tjenester, 
samt en kontinuerlig effektivisering av 
innkjøp og logistikk.
      
Velkommen til Cramo - du får god service, 
moderne maskiner og engasjerte medar-
beidere!

VÅRT MÅL ER Å TILBY LEIELØSNINGER 
SOM HJELPER VÅRE KUNDER TIL Å 
FORBEDRE DERES VIRKSOMHET.



UBEGRENSEDE 
MULIGHETER 

FRA CRAMO
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MANGE GRUNNER FOR Å LEIE FRA CRAMO

For de fl este selskap er ikke maskinforsyning 
kjernevirksomhet, men det er det for oss. Vi 
kan hjelpe deg med å fokusere på det du kan 
best, mens vi tar hånd om andre funksjoner 
som å levere maskiner og utstyr.

Å eie maskiner som har lav utnyttelsesgrad 
er ikke særlig lurt. Med en leieløsning, der  
mange selskap deler kapital - og vedlikholds-
kostnader , blir det betydelig billigere for hver 
enkelt bedrift. 

Det er vår jobb som utleieselskap å holde 
oss oppdatert på ny teknologi, nye lover og 
forskrifter. Dra fordel av dette og bruk de 
beste metodene med minst påvirkning av 
miljøet. Behold din frihet. Unngå å investere i 
teknologi som snart blir foreldet. 

En leieløsning gir deg mulighet til å utvide 
eller redusere maskinparken etter behov. 
Flere maskiner av samme sort eller av 
annen type spiller ingen rolle. 
Bare kontakt din nærmeste Cramoavdeling.

En leieløsning gir en klar oversikt på hvert 
objekt som leies. Budsjettering og kontroll blir 
lettere, og skjulte kostnader synlige.

Cramos leieløsninger gir deg mulighet til å 
påta deg nye prosjekt når du vil. 

Det fi nnes mer enn 220 000 leieobjekter i vårt 
konsern fordelt mellom nesten 400 avdelinger 
i 15 land. Virksomheter som leier fra Cramo 
har enkel tilgang til maskiner og utstyr.

Du får tilgang til samlet kompetanse fra ut-
leievirksomheter i 15 land. 

Cramos virksomhet er ISO-sertifi sert i Norge 
samt i de øvrige nordiske land. 

FOKUS PÅ KJERNEVIRKSOMHET KOSTNADSEFFEKTIVT FRIHET

FLEKSIBILITET OVERSIKTLIG HØY TILGJENGELIGHET

KOMPETANSE STYRKE KVALITET , MILJØ OG ARBEIDSMILJØ
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TJENESTER OG LØSNINGER FRA CRAMO

PRISER PÅ WEB 
På vår webside www.cramo.no fi nner du våre 
til enhver tid oppdaterte priser.

SIKKERHET ER HØYT PRIORITERT

Mange av våre utleiemaskiner stiller spesielle krav til deg som bruker, enten i form av opplæring 
eller sikringstiltak. Ved å bruke en del symboler vil vi gjøre deg oppmerksom på viktige sikker-
hetsaspekter, og komme med forslag til egnet verneutstyr.

Vernesko
Mange av våre produkter kan gi 
alvorlige klemskader på grunn av 
sin tyngde eller kraft. Vi anbefaler 
derfor at brukeren er utstyrt med 
vernesko for å redusere farene       

                       for skader.

Kuttende verktøy
Utstyr som kan gi alvorlige skader 
på grunn av roterende/kuttende 
maskindeler og blader. Vi anbefaler 
derfor at brukeren utviser ekstra 
oppmerksomhet for å redusere  

                   farene for skader.

Vernebriller
Visse maskiner slynger ut fl iser 
eller spon. Vi anbefaler derfor at 
brukeren benytter vernebriller for 
å redusere risikoen for skader. 
Tenk også på dine omgivelser.

Vibrerende verktøy
Ved lengre tids bruk er det fare for 
vibrasjonsskader, som for eksem-
pel hvite fi ngre. Disse maskinene 
skal derfor ikke brukes kontinuerlig 
over lengre perioder. Vi anbefaler  

 dessuten at brukeren benytter vibrasjonsdem-
pende hansker for å redusere risikoen.

Brannfare
Utstyr med dette symbolet kan 
forårsake brann, på grunn av gnist-
dannelse og åpen fl amme. Vær 
ekstra oppmerksom på hvordan du 
retter fl ammer og gniststrømmer. 

Vi anbefaler alltid å ha brannslokkingsutstyr i 
umiddelbar nærhet når dette utstyret brukes.

Hørselsvern
Ved lang tids eksponering er det 
fare for hørselsskader. Vi anbefaler 
derfor at brukeren og personer 
i nærheten benytter hørselsvern 
for å redusere risikoen for skader.

Opplæring
En del utstyr er mer krevende å 
bruke. Vi vil derfor kreve at bruk-
eren har erfaring, har fått spesiell 
instruksjon eller har dokumentert 
opplæring for å redusere  

                      risikoen for skader.

Innåndingsvern
Et viktig spørsmål ved valg av in-
nåndingsvern er om det er fare for 
oksygenmangel eller ikke. Andre 
faktorer å ta hensyn til, i tillegg til 
hvilke stoffer utstyret må beskytte 

mot, er f.eks. arbeidstidens lengde, temperatur 
og krav til sikt.

Fallsikring
Vi anbefaler bruk av sikkerhetssele 
dersom det foreligger fare for fritt 
fall. Selen er bare å betrakte som 
en støtte for at brukeren skal kunne 
arbeide med begge hendene frie.

LEIELØSNINGER 
FOR ALLE BEHOV
Korttidsleie hjelper kunder med maskiner de 
trenger til riktig sted og til rett tid. 

Cramo kan også påta seg ansvaret for 
utstyrsbehovet til et helt prosjekt over lengre 
tid. Prosjektavtaler gir kunden en garantert 
tilgang til kapitalkrevende utstyr for hver fase 
i prosjektet.  

Hvis kunden trenger å ha en garantert 
maskinlevering over en lengre periode, kan vi 
tilby å inngå en funksjonsavtale. I denne type 
avtale er kunden garantert utstyr over lengre 
tid med detaljerte vilkår for vedlikehold, 
service og andre forpliktelser. Kundens eget 
investeringsbehov reduseres til et minimum. 

I tillegg  fi nnes det  outsourcingsløsninger, 
hvor Cramo overtar eierskapet til kundens 
maskinpark. Kunden frigjør kapital og kan 
velge leieløsninger for både kortere og lengre 
tid. 
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TJENESTER OG LØSNINGER FRA CRAMO

Ved å ta dette konseptet i bruk er det mulig 
å redusere energiforbruket med opp til 50% 
på byggeplassen. Konseptet består bl.a. av 
resirkulering av varme, bedre innvendig og 
utvendig isolering, energieffektiv belysning, 
isolerte lagercontainere m.m. 

Cramos Byggeplasservice innebærer at 
driften av arbeidsplassen går greit under hele 
leieperioden. Vi sørger for at elektrisitet, lys, 
ventilasjon, vann og avløpssystem fungerer 
slik det skal, og at de er tilpasset hvert nivå i 
byggeprosessen. 

Et sunt klima på arbeidsplassen gir friskere 
bygninger og dermed friskere arbeidstakere 
og beboere. Cramo leverer alle typer løsninger 
for å håndtere temperaturproblemer enten 
det er snakk om oppvarming, avfukting eller 
teletining. 

Strengere krav fra myndighetene setter sik-
kerheten i fokus. Cramo kan tilby en pak-
keløsning med produkter og tjenester som 
legger til rette for en sikrere arbeidsplass. 

Uautoriserte personer på byggeplassen er 
et økende problem. For å stoppe dette, tilbyr 
Cramo adgangskontroll av ulike typer, f.eks. 
porter eller dører utstyrt med kortleser for 
registrering av personell.

ENERGISPAREKONSEPT

På forespørsel kan Cramo tilby å etablere en 
midlertidig avdeling på et spesielt prosjekt 
eller til en spesifi kk kunde. Avdelingen kan 
bemannes og ha åpent etter kundens ønske.

Å sette opp en komplett rigg krever planleg-
ging og vilje til å løse problemer. Ingen pros-
jekt er helt lik. Vi gjør alt fra plantegninger til 
å installere vann, avløp og elektrisitet.   

BYGGEPLASSERVICE

VARME, TØRK OG MILJØ

BYGGETABLERING

SIKKERHET

ADGANGSKONTROLLPROSJEKTAVDELING

FORSIKRING

Cramo tilbyr sine kunder både Leieforsikring 
og Ansvarsforsikring, tegnet i et velrenommert 
forsikringsselskap som forsikringsgiver.

LES MER OM ALLE VÅRE 
TJENESTER OG LEIE-
LØSNINGER PÅ SIDE  161 
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TJENESTER OG LØSNINGER FRA CRAMO

Vi kan kartlegge prosjektets behov for midler-
tidig strømforsyning fra start til slutt, samt 
hjelpe til med kalkulering, dimensjonering og 
levering.

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.

Cramoskolen tilbyr kurs med fokus på øke ef-
fektiviteten og sikkerheten på arbeidsplassen. 
Kursene er åpne for alle våre kunder, og kan 
også tilpasses den enkelte kunde i kundens 
egne lokaler. 

STRØMFORSYNING BUSINESS SUPPORT CRAMOSKOLEN
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VED Å KOMBINERE DEN 
NYESTE TEKNOLOGIEN MED 
VÅR ERFARING OG 
KUNNSKAP, KAN VI HJELPE 
DEG MED EFFEKTIVT OG 
OPTIMALT UTSTYR TIL 
BYGGEPROSESSEN. 
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MINIDUMPERE                                                                        

Med en minidumper kan man transportere minst fem ganger så mye 
som med en vanlig trillebår. Minidumperen passer godt sammen med 
en minigraver, og den tar seg frem nesten over alt, f.eks. gjennom 
døråpninger. Maskinen passer til byggavfall, samt til transport av sand 
og betong. 

BYGGMASKINER MINIDUMPERE  

ANBEFALT
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring på side 5

 Prod.nr Betegnelse Type Mål b x h x l Kapasitet Vekt  Motor Hastighet   
 1223340 Minidumper, 2-WD, <750 kg hydr.tipp Superskub 85 x 93 x 205 cm 2400 l / 750 kg 295 kg Bensin 0-8 km/h 
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BYGGMASKINER TRANSPORTUTSTYR

TRALLER, VOGNER OG TILHENGERE                                                                        

Mange arbeidsoppgaver på byggeplassen innebærer tunge løft av 
uhåndterlige produkter. For å spare ryggen og beskytte materialet som 
transporteres mot å bli ødelagt, anbefaler vi at du bruker en av trallene 
eller vognene som er å fi nne i Cramos brede sortiment. 

Hos oss fi nner du alt av spesialvogner, fra hev-/senkbare gipsplatevog-
ner og verktøyvogner til materialtraller.

 Prod.nr Betegnelse Maks last  Dimensjon Vekt  Kommentar  
 1512230 Jekketralle 2000 kg l=120 cm 75 kg  Løftehøyde <15cm 
 1611130 Gipsplate tralle, vendbar 500 kg 202x120x20 cm 100 kg  For gipsplater 120 cm  
 1612230 Verktøyvogn 500 kg 65x89x120 cm 110 kg  Låsbar  
 1621110 Flakvogn, Mini 1000 kg 67x156 cm ca 90 kg      
 1621110 Flakvogn, Midi 1500 kg 90x200 cm ca.90 kg      
 1621120 Gipsplatevogn, hev-/senkbar 1500 kg 70x160cm 155 kg  Hydraulisk              
 1611135 Gipsplatevogn, Stacker 800 kg    Maks 24 plater 
 1621650 Gipsplatetralle, el, selvgående 1300 kg  550 kg  Maks 24 plater. Tilt/tippbar            
 1621330 Langgodsvogn 2500 kg 108x216x54 cm 120 kg                               Maks totallengde 360 cm    
 Tilhenger          
 1615130 Tilhenger for personbil <  800 kg     
 1615230 Tilhenger, skap <1000 kg      Krever førerkort kl. E   
 1615321 Tilhenger, vare  <1500 kg      Krever førerkort kl. E 
 1615350 Tilhenger, bil/maskin <2000 kg     Krever førerkort kl. E      
 1615355 Tilhenger, bil/maskin <2800 kg    Krever førerkort kl. E 
 1615360 Tilhenger, maskin <2100 kg    Krever førerkort kl. E  
 1615365 Tilhenger, maskin <2900 kg    Krever førerkort kl. E 
 1615370 Tilhenger, maskin, hev-/senkbar <2800 kg    Krever førerkort kl. E     

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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Betongblandere egner seg godt til blanding av mindre mengder betong. 
Blant Cramos maskiner fi nner du både 1-fase og 3-fase blandere. 
Tips: For at betongblanderen skal gi like bra resultat hver gang, er det 
viktig å rengjøre trommelen med småstein og vann mellom hver ny 
blanding.

 Prod.nr Betegnelse Maks volum Vekt Dimensjon  Kommentar 
 3411110 Betongblander   145 liter 55 kg 65x125x125 cm Blanding av betong/mørtel 
 3411120 Betongblander   150 liter 60 kg 70x130x145 cm Blanding av betong/mørtel 
 3411130 Betongblander 190 liter 90 kg 75x140x155 cm Blanding av betong/mørtel 
 3512010 Tvangsblander, 1-fase 80 liter 65 kg 60x106x75 cm Blanding av betong/mørtel/sparkel 
 3512020 Tvangsblander, 1-fase  100/120 liter 75/90 kg 72x118x95 cm Blanding av betong/mørtel/sparkel 
 3512050 Tvangsblander, 3-fase 300 liter 249 kg 100x137x120 cm Blanding av betong/mørtel/sparkel 
                                                               

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

BYGGMASKINER BETONGUTSTYR

BETONGBLANDERE                                                                                                                          

 Prod.nr Betegnelse Maks volum Vekt Dimensjon Kommentar 
 3511220 Sparkel-/mørtelblander, 1-fase <20 liter 33 kg 35x60x40 cm Blanding av sparkel
 3511250 Sparkel-/mørtelblander, 1-fase 75 liter 25 kg 68x104x120 cm Blanding av sparkel 
 3511330 Mørtelvisp, omrører - 10 kg  Håndholdt visp 
 

Murbruk og puss må blandes på riktig måte for at resultatet skal bli 
bra. 

Hos Cramo fi nner du en rekke maskiner som er godt egnet for rasjonell 
produksjon og håndtering av murbruk og puss. For at ikke blandingen 
skal forurenses, og dermed bli vanskelig å arbeide med, er det viktig at 
blandekaret rengjøres ofte.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

SPARKELBLANDERE                                                                                                                          
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BYGGMASKINER TANKER

TANKER                                                                        

Hos Cramo kan du leie tanker av ulike slag for transport eller oppbev-
aring av f.eks. drivstoff. 

Transporter av over 1000 l diesel krever ADR-godkjent tank og -trans-
port. Cramo tilbyr nå også ADR-tanker som er utstyrt med regnbeskyt-
telse og miljøkasse. Disse kan brukes der lokale forskrifter stiller krav 
om en ekstra ytre beskyttelse (dobbelt bunn) ved håndtering av diesel.  

 Prod.nr Betegnelse Volum Vekt Kommentar 
 3875100 Dieseltank. ADR  1000 liter -  
 3875110 Dieseltank 1000 liter -  
 3875120  Dieseltank 2700 liter -   
 3875125 Dieseltank ADR.  2700 liter -  
 3875440 Dieseltank ADR, Dobbel bunn 1000 liter -  
 3875460 Dieseltank ADR, Dobbel bunn  2 000 liter -                                                                                       
 3875540 Dieseltank ADR, Dobbel bunn, m/pumpe 1000 liter -       
 3875560 Dieseltank ADR, Dobbel bunn, m/pumpe 2000 liter -      
  3877130 Propantank 2,7 m3                                                 -                 Lagringstillatelse kreves  
  3877150 Propantank 4,8 m3 - Lagringstillatelse kreves 
 3877170 Propantank 6,0 m3                                                 -  Lagringstillatelse kreves

TILBEHØR
Pumpe til dieseltank
(el. eller manuell) 

 Spillabsorberingskit

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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Vibrostampene er egnet for kom-
primering av leire i grøfter, rundt 
søyler og på små områder. De 
tilfredsstiller de høyeste krav til 
effektivitet, enkelhet og komfort. 

 Prod.nr Type Vekt Bunnplate Drivstoff Ytre mål  Kommentar 
 4461230 Dynapac LT6004 eller tilsv. 68 kg 25x33 cm Bensin 40x106x77 cm     Høy dypkomprimeringsevne 
 4461230 Wacker BS60-4 eller tilsv. 63 kg 28x32 cm Bensin               34x96x67 cm            Høy dypkomprimeringsevne                                      

BYGGMASKINER KOMPRIMERING

VIBROSTAMPER                                                                                                                          

Effektiv komprimering av jord- og asfaltmateriale stiller store krav til 
riktig utstyr for den aktuelle jobben. Cramo har et bredt sortiment av 
kvalitetsprodukter tilpasset ethvert behov. 

Ta gjerne en prat med vårt kyndige personale for å få tips om hvilken 
maskin som passer best for nettopp den jobben du skal gjøre.

VIBROPLATER                                                                                                                          

 Prod.nr Type Vekt Bunnplate Drivstoff  Ytre mål Kommentar 
 4463200 Dynapac LF50 eller tilsv. 52 kg 32x50 cm Bensin 32x95x101 cm Sand/grus/belegningsstein 
 4463200 Wacker VP1030A eller tilsv. 50 kg 30x50 cm Bensin 30x75x90 cm Sand/grus/belegningsstein 
 4463210 Dynapac LF80A eller tilsv. 78 kg 42x57 cm  Bensin 42x103x112 cm Sand/grus/belegningsstein/pukk/asfalt
 4463210 Wacker WP 1550AW eller tilsv. 85 kg 50x59 cm Bensin 50x99x64 cm                Sand/grus/belegningsstein/pukk/asfalt           

LETT KOMPRIMERING                                                                                                                          

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER KOMPRIMERING

VIBROPLATER REVERSERBARE 

 Prod.nr Type Vekt Bunnplate Drivstoff  Ytre mål  Kommentar 
 4463420 Dynapac LG160 eller tilsv.  155 kg 33x66 cm Bensin 33x115x109 cm Sand/grus/pukk 
 4463420 Wacker DPU 2540H eller tilsv. 140 kg 40x70 cm Diesel 47x76x129 cm Sand/grus/pukk 
 4463430 Dynapac LG200 eller tilsv.  247 kg 50x70 cm Diesel 50x132x106 cm Sand/grus/pukk 
 4463435 Dynapac LG300 eller tilsv.  302 kg 50x77 cm Diesel 50x139x112 cm Sand/grus/pukk 
 4463435 Wacker DPU4045H eller tilsv.  330 kg 46x90 cm Diesel 68x114x150 cm Sand/grus/pukk 
 4464440 Dynapac LG500 eller tilsv.  522 kg 85x99 cm Diesel 85x166x134 cm El. start. Sand/grus/pukk/stein 
 4464440 Wacker DPU 5045H 402 kg 46x72 cm Diesel 68x114x150 cm El. start. Sand/grus/pukk/stein 
 4464440 Wacker DPU 6055 478 kg 56x90 cm Diesel 80x117x150 cm El. start. Sand/grus/pukk/stein 
 4463450 Dynapac LH700 eller tilsv.  780 kg 66x105 cm Diesel 66x188x110 cm El. start. Sand/grus/pukk/stein 
 4463450 Wacker DPU 100-70 eller tilsv. 756 kg 70x107 cm Diesel 105x140x165 cm  El. start. Sand/grus/pukk/stein 
 4465350 Dynapac LH800 fjernstyrt 820 kg 66x105 cm Diesel 66x115x80 cm   El. start. Sand/grus/pukk/stein

Et godt komprimert bærelag er fundamentet for ethvert byggverk. Hos 
Cramo får du den optimale komprimeringsmaskinen for enhver type 
underlag.  
 
Ta kontakt med vårt kyndige personale for å få veiledning om hvilken 
vibroplate som passer for ditt behov.

Dybde, m

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Stamp 
50-70 kg

Jord- & Asfalt-
plater

45-100 kg

0,8

Jord- 
plater
150 kg

  Reverserbare
     plater

150-250 kg

Rund 
Plater
90 kg

 
Sprengstein
Sand/Grus
Leire 

  Reverserbare
       plater

300 kg

   Reverserbare
       plater

500 kg

   Reverserbare
         plater

Over 600 kg

GUIDE  TIL RIKTIG VIBROPLATE
Vibroplater deles inn i vektklasser, og den angitte komprimeringsdyb-
den i tabellen gjelder for ferdigkomprimert materiale. Det innebærer at 
lagtykkelsen for materialet som ikke er komprimert er 25 % høyere enn 
den angitte komprimeringsdybden. 

Det forutsettes minst 6 overfarter. Et større antall overfarter betyr ikke 
at man kan øke lagtykkelsen, men kan i enkelte tilfeller innebære en 
ekstra sikkerhet når det stilles strenge krav til komprimeringsresulta-
tet.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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Ved støpearbeider, fundamenter, betongmurer og betongsokler må 
betongen komprimeres for å bli sterk og stabil. En stavvibrator kompri-
merer og vibrerer bort all luft fra betongen.

BYGGMASKINER BETONGBEARBEIDING

STAVVIBRATORER                                                                                                                          

 Prod.nr Betegnelse Diameter Lengde Vekt Kommentar 
Dekkestaver
 4711631 Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer 38 mm 90 cm 12 kg For alle former for dekke 
 4711632  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  45 mm  90 cm  13 kg  For alle former for dekke 
 4711633  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  58 mm  90 cm  15 kg  For alle former for dekke 
Veggstaver < 7 m 
 4711531  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  38 mm  <7 m  12 kg  For vegger og pilarkonstruksjoner 
 4711532  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  45 mm  <7 m  15 kg  For vegger og pilarkonstruksjoner 
 4711533  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  57 mm  <7 m  20 kg  For vegger og pilarkonstruksjoner 
Veggstaver >7 m 
 4711541  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  38 mm  >7 m  12 kg  For vegger og pilarkonstruksjoner 
 4711542  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  45 mm  >7 m  15 kg  For vegger og pilarkonstruksjoner 
 4711543  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  57 mm  >7 m  20 kg  For vegger og pilarkonstruksjoner 
 4711544  Stavvibrator, 1-fase, med innebygd omformer  57 mm  12,5 m  21 kg                     For vegger og pilarkonstruksjoner          

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

1. Når betongen er lagt ut er det viktig at den vibreres slik at betongen beholder          
 riktig fordeling av stein, grus og sement

2. Vibrering med stavvibrator gir aldri en glatt overfl ate. Men når man kombinerer        
 med overfl atevibrering, får betongen en glatt og jevn overfl ate, og en bedre
 fordeling av grus og stein

3. Ved hjelp av en glattemaskin blir overfl aten jevn og sterk.
    Sand, grus, stein og sement bearbeides med glattemaskinens planskive slik at det        
    blir en slitesterk overfl ate.
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BYGGMASKINER BETONGBEARBEIDING

GLATTEMASKINER 

Glattemaskiner er beregnet for overfl atebehandling, utjevning og glat-
ting av betongoverfl ater. De fi nnes for el.- eller bensindrift, hvor de siste 
er best egnet for større fl ater.

 Prod.nr Betegnelse Diameter Vekt El./Bensin 
 4731130 Glattemaskin, elektrisk. Dynapac BG21E 60 cm 58 kg 1-fase 
 4731140 Glattemaskin, elektrisk. Dynapac BG33E 83 cm 77 kg 3-fase 
 4731150 Glattemaskin, elektrisk. Dynapac BG42 102 cm 88 kg 3-fase 
 4731230 Glattemaskin. Dynapac BG21GF 60 cm 74 kg Bensin 
 4731240 Glattemaskin. Dynapac BG39GL 89 cm 88 kg Bensin 
 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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•    
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Containersystem

• Motorisert
• Flyttbar
• Åpnes  med   adgangskort

Slagport

•     

• 
• 

•     
   

  
  

Samlingsplass

•     
  

 

Adgangskort

•    

Inngang for personal
Flyttbar på betongplate
Åpnes med adgangskort

Rotasjonsport

Webbasert 
informasjonssystem
Nærværsliste• 

• 
• 
• 

Informasjonssystem

Dørsystem

Døren åpnes med 
adgangskort 
Ingen nøkler
Passer alle dører

Plassjef  avstemmer 
nærværsliste fra 
informasjonssystemet 
ved evakuering

Innvendig sikret 
containerlås
Åpnes med adgangskort
Ingen nøkler

”Nøkkel” til 
bygge-plassen, 
brakker, containere og 
dieseltanker

ADGANGSKONTROLL                                                                                                                          

BYGGMASKINER SIKRING PÅ BYGGEPLASSEN

 Prod.nr Betegnelse     Kommentarer 
 9231432 Sentral for adgangskontroll   Kobles mot informasjonssystem
 9231980 Kortleser      
 9231930 Registreringsstasjon
 9231410 Dørlåssystem      
 7691230 Gangport   Med adgangskontroll
 7691330 Rotasjonsport        Med adgangskontroll       
 7691330 Rotasjonsport   Med adgangskontroll
 7691330 Rotasjonsport         
 7691430 Slagport, motorisert
 017636160 Byggjerde   Lengde 3,5 m, høyde 2m.              

I byggebransjen rapporteres det årlig et stort antall tyverier, og store verdier forsvinner. For å forhindre tyverier, og at uvedkommende befi nner seg 
på byggeplassene, har myndighetene i samarbeid med bransjen utviklet byggekortet. 
Byggekortet gjør det mulig å opprette et sikkerhetssystem der kun de som skal ha tilgang kommer inn på byggeplassen*. 

Sammen med sikkerhetssystemet gjør byggekortet det mulig å redusere antall tyverier, forbedre arbeidsmiljøet og holde bedre orden på byggeplas-
sen, redusere kostnaden ved nøkkelhåndtering samt øke sikkerheten ved å holde uvedkommende ute fra byggeplassen. I tillegg kan man på en 
enkel måte ta ut nærværslister ved myndighetskontroller eller ulykker.

* De som har byggekort uten mulighet for lagring av informasjon, må bruke egne nøkkelkort.
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CRAMO ELEKTRO

Cramo har registrert egen elektrovirksomhet som prosjekterer, utfører 
og vedlikeholder elektriske anlegg. Cramo Elektro har en ny og mod-
erne utstyrspark som dekker de fl este behov på en byggeplass. Mye av 
vårt utstyr kan tilpasses kundens behov.
     

PRODUKTER
Provstrømutstyr
• Hovedsentraler fra 63A til 2000A
• Undersentraler fra 32A atil 630A
• Aggregater
• Innendørs og utendørs belysning
• Trafoer
• Kabler i mange typer, størrelser og lengder
• Tilpasser også utstyr etter kundens behov

TJENESTER
Hvilke tjenester kan vi tilby
• Sende inn nødvendige meldinger til nettselskap og det lokale eltilsyn
• Prosjektere store og små anlegg
• Sørge for opp- og nedrigging av elektroinstallasjoner 
• Vedlikeholde og ta vernerunder sammen med kunder
• Vaktordning   

For elektrovirksomhet
• Kabeltrommel henger
• Kabelvinsj og trekkeutstyr
• Kabeltrinser
• Pressutstyr

NYTTIG Å VITE

For moduler og byggeplasser
• Brannvarsling
• Tyverialarm
• Tele -og datanett
• Øvrig kommunikasjonsutstyr
• Adgangskontroll
• Trådløse styringer av lys og utstyr

BYGGMASKINER ELEKTRO

 Begrep Formeltegn Benevning Navn
 Spenning U V Volt
 Strøm I A Ampere
 Tilsynelatende effekt S VA Volt ampere (VA)
 Effekt P W Watt

KVA benevningen er forkortelsen for: Kilo Volt Ampere

1000 VA er det samme som 1 KVA. eller 25 KVA er det samme 
som 25 000 VA
For å gjøre om KVA til Watt kan vi ta KVA x 0,8
For å gjøre om Watt til KVA kan vi ta Watt / 0,8

Som regel vet vi om det er 230V eller 400V, og her er de mest 
elementære formlene:

Effekt 1-fase anlegg:  S = U x I
Effekt 3-fase anlegg: S = U x I x √3    
Strøm 1-fase anlegg: I = S / U
Strøm 3-fase anlegg: I = S / (U x √3)
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BYGGMASKINER ELEKTRO

VANLIGE SPØRSMÅL

AGGREGATER

Spørsmål:  Hvor mange amper kan et aggregat som er 230V og 65KVA levere
Svar:   I = 65 000VA x 0,8 / (230V x √3 ) = 130A

Spørsmål:   Hvor stort aggregat trenger vi når det er behov for 63A og 400V
Svar:   S = 400V x 63A x √3 / 0,8 = 54,4KVA 

  NB. Man må alltid ta et aggregat som er litt større enn hva man beregner  
  seg fram til. På noen typer maskiner er det høye startstrømmer man må ta  
  hensyn til. F.eks. store pumper.

TRANSFORMATORER

Noen tips.  Trafo inn: 400Volt og 40Ampere. 
  Dvs.  S = 400V x 40A x √3 = 27KVA
  Trafo ut: 230Volt og 69Ampere  
  Dvs.  S = 230V x 69A x √3  = 27KVA
 
  Forholdet mellom inn- og ut spenningen  400/230=1,73. Det er også forholdet mellom strøm ut og inn 69/40=1,73. 
  Hvis vi tenker enkelt så kan vi si at den siden med høyest spenning har minst strøm og omvendt. Forholdet mellom 
  de er alltid √3. Effekt inn er den samme som ut også. (hvis vi ser bort i fra det lille tapet som ligger i viklingene)
 

Spørsmål:  Det er behov for 400V og 32A. Hvor stor trafo trengs det?
Svar:  S = 400V X 32A x √3= 22 144VA = 22,144KVA.

Spørsmål: Det er behov for 230V og 125A. Hvor stor trafo trengs det, og hvor mange ampere vil den trekke på 400V siden?
Svar:  S = 230V x 125A x √3       = 49737VA = 49,7KVA
  For å fi nne ut ampere inn kan vi gjøre det enkelt ved å ta 125A / √3 = 72,2A. 

Spørsmål: Man har tilgang på 400V og 63A. Hva kan man få ut av trafoen?
Svar.  230V og (63A x  √3) = 108A (Lavere spenning gir høyere strøm)

  NB. Man må alltid ta en trafo som er litt større enn behovet slik at man ikke overbelaster og ødelegger trafoen. 
  Utregningen over tar ikke hensyn til effekttapet i trafoen, så man må dimensjonere litt opp for å være sikker. 
  Det er ikke alltid lurt å bruke for store trafoer da disse har forholdsvis høye startstrømmer. Dette er viktig med tanke på
  forankoblet sikring.

SENTRALER

Hovedsentral:  Det er en sentral som er klargjort for strømmåler. Den kan også brukes som undersentral. 
  De små hovedsentralen har færre uttak enn undersentralene i samme størrelse. Det er pga måleren tar plass.

Undersentral: Er sentraler som kun fordeler strømmen. De små har som regel mange fl ere uttak. Undersentralene kan ikke erstatte en   
  hovedsentral, siden det ikke er klargjort for strømmåler.

Kapasitet for 3-fase: 
  230V: 16A = 6,3kW 32A = 12,7kW 63A = 25kW 125A = 49kW

   160A = 63kW    250A = 99kW   400A = 159kW  630A = 250kW

  400V:  16A = 11kW 32A = 22kW 63A = 43kW 125A = 86kW
   160A = 110kW  250A = 173kW   400A = 276kW    630A = 436kW
   1250A = 865kW

         For ytterligere informasjon ta kontakt på mail: elektro@cramo.com
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Strømaggregater brukes på steder der det ikke fi nnes permanent, 
fungerende strømforsyning. Behovene kan være ved anleggsarbeider, i 
havner, ved utendørsarrangementer, forsyning til dataanlegg ved repa-
rasjoner og ved andre midlertidige stopp i strømforsyningen.

Vi har et bredt sortiment av strømaggregater med effekter fra 1 til 300 
kVA, og vi hjelper deg gjerne med å dimensjonere riktig  kapasitet for 
dine behov.

STRØMAGGREGATER                                                                                                                          

 Prod.nr Betegnelse  Effekt Vekt Driftstid * Mål b x h x l Kommentar 
1-fase strømaggregater      
 5211010 Strømaggregat, bensin 0.9 kVA 13 kg ca. 4 timer 24x38x45 cm For mindre verktøy/belysning,  
       lyddempet 
 5211020 Strømaggregat, bensin  1.6 kVA 21 kg ca. 4 timer 29x42x51 cm For mindre verktøy/belysning,  
       lyddempet 
 5211020 Strømaggregat, bensin  1.7 kVA 36 kg ca. 2.8 timer 44x44x58 cm For mindre verktøy/belysning 
 5211020 Strømaggregat, bensin 2.5 kVA 50 kg ca. 9 timer 44x49x65 cm For mindre verktøy/belysning 
 5211031 Strømaggregat, bensin  3,4 kVA 58 kg ca. 3 timer 44x49x65 cm          For mindre verktøy/belysning
 5213000 Strømaggregat, diesel 2,1 kVA 58 kg ca. 6 timer 44x53x46 cm For mindre verktøy/belysning                 
 5213010 Strømaggregat, diesel 4,6 kVA 72 kg ca. 10 timer 70x77x100 cm For mindre verktøy/belysning
3-fase strømaggregater      
 5211030 Strømaggregat, bensin  4,0 kVA  85 kg ca. 3 timer 52x75x59 cm  
  5213011 Strømaggreget, diesel 4,0 kVA 120 kg - -                       
*) pr. tank

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

BYGGMASKINER ELEKTRO

 Prod nr Type  Lengde Bredde Høyde Arbeids- Kap, stand-by Kap, prime Tank Dieselforbr. 
   mm mm mm vekt kg kVA (kW) kVA (kW) vol L v/ 75% bel. 
  5213030 Atlas Copco QAS20 2070 1000 1180 994 22 (17.6) 20 (16) 45 3.6 
  5213040 Atlas Copco QAS30 2450 1100 1480 1460 33 (26.4) 30 (24) 135 5.2 
 5213040 Atlas Copco QAS38 2080 951 1157 1166 42 (33) 38 (30) 100 5.5 
 5213040 Atlas Copco QAX30, trailer 3620 1410 1258 1016 n/a 30 (24) 80 5.7 
 5213040 Atlas Copco QAS40KD 2100 950 1180 1048 45 (36) 41 (33) 92 8.7 
 5213041 Atlas Copco QAS45 2450 1100 1480 1547 50 (40) 45 (36) 135 7.9 
  5213050 Atlas Copco QAS60 2450 1100 1480 1566 66 (53) 60 (48) 230 14.0 
 5213050 Atlas Copco QAS60, trailer 5020 1670 2130 2195 66 (53) 60 (48) 230 14.0 
 5213050 Atlas Copco QAS78 2562 1031 1307 1669 84 (67) 76 (61) 175 11.7 
  5213060 Atlas Copco QAS100 2940 1100 1500 1960 110 (88) 100 (80) 170 16,5 
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BYGGMASKINER ELEKTRO

TRANSFORMATORER

I forbindelse med oppstart av et prosjekt kan vi levere tjenester som 
planlegging, dimensjonering og installasjon av midlertidig strømtilførsel 
til anlegget. Vi kan også sørge for kontakt med strømleverandør. 
 
Når det gjelder strømforsyning i forbindelse med industristopp eller på 
midlertidige bygg- og anleggsplasser, tilbyr Cramo et komplett sorti-
ment av hoved- og undersentraler. Alle sentraler er selvsagt utstyrt 
med jordfeilbryter for økt sikkerhet. 

 Prod.nr Betegnelse Transformering Vekt Dimensjon bxhxl Kommentar  
 5221010 Transformator < 20kVA 230V/400V, 400V/230V 83 kg 40x43x42 cm
 5221020 Transformator 21 - 40 kVA 230V/400V, 400V/230V 170 kg 55x60x63 cm                
 5221030 Transformator 41 - 90 kVA 230V/400V, 400V/230V 240 kg 55x70x88 cm
 5221040 Transformator 91 - 150 kVA 230V/400V, 400V/230V 452 kg 63x93x106 cm                    
 5221050 Transformator 151 - 250 kVA 230V/400V, 400V/230V 698 kg 70x105x114 cm

HOVEDSENTRALER

 Prod.nr Betegnelse                                                                   Spenning Kapasitet 
 5251010/1 Hovedsentral 230/400V  32 A 
 5251020/1 Hovedsentral  230/400C 63 A 
 5251030/1 Hovedsentral   230/400V 125 A 
 5251040/1 Hovedsentral   230/400V 160 A 
 5251050/1 Hovedsentral 230/400V 250 A 
 5251060/1 Hovedsentral 230/400V 400 A 
 5251070/1 Hovedsentral 230/400V                630 A
 5257080/1 Hovedsentral 230/400V 1200 A   

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

TILBEHØR
Kabel gummi 10-125 A 
Kabeltrommel 10-32 A 
Overkjøringsbeskyttelse 
for el.-kabel 
Grenuttak 10-32 A 

  Lyskaster Halogen 500/1 500 W
Arbeidslampe på stativ 48-230V
Rekkelys ekskl. lamper 

 Jordkabel   
 Faseveksler
Nødbelysning med batteribackup

For el.-forsyningen ved indus-
tristopp eller på midlertidige 
anlegg, samt for bygg- og 
anleggsarbeider kan vi tilby et 
komplett sortiment av hoved- og 
undersentraler. For å øke din sik-
kerhet er samtlige sentraler som 
leies ut av Cramo utstyrt med 
jordfeilbryter.
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 Prod.nr Betegnelse Høyde Kommentar 
 5223110 Transformator  for boj/arb.lampe  230/48V, 3 utganger 
 5223131 Transformator for boj/arb.lampe  400/48V, 9 utganger        
 5261110 Lysmast   < 5 m Xenon 45W/24W, 2 x 500 W halogen 
 5261140 Lysmast   < 10 m 3 x 400 W høytrykksnatrium 
 5261230 Lysmast   < 12 m 3 x 400 W høytrykksnatrium, hjulgående 
 5261400  Lysmast m/strømaggregat  < 9 m 4 x 1000 W  
 5261443 Lysmast m/astronomisk ur 9 m 3 x 150 W metallhalogen

BYGGMASKINER ELEKTRO

UNDERSENTRALER                                                                                                                          

 TILBEHØR
Kabel gummi 10-125 A 
Kabeltrommel 10-32 A 
Overkjøringsbeskyttelse 
for el.-kabel 
Grenuttak 10-32 A 

  Lyskaster Halogen 500/1 500 W

Arbeidslampe på stativ 48-230V
Rekkelys ekskl. lamper 

 Jordkabel   
 Faseveksler
Nødbelysning med batteribackup

I tilknytning til byggestart tilbyr vi komplette tjenester når det 
gjelder prosjektering, dimensjonering og installasjon av midlertidig 
byggestrøm. Vårt engasjement kan også omfatte kontakt med energi-
myndighet.

For el.-forsyningen ved industristopp eller på midlertidige anlegg, 
samt for bygg- og anleggsarbeider kan vi tilby et komplett sortiment av 
hoved- og undersentraler. For å øke din sikkerhet er samtlige sentraler 
som leies ut av Cramo utstyrt med jordfeilbryter.

 Prod.nr Betegnelse                                                                           Spenning  Kapasitet 
 5252110/1 Undersentral med skap 230/400V  32 A 
 5252120/1 Undersentral med skap 230/400V 63 A 
 5252130/1 Undersentral med skap 230/400V 125 A 
 5252140/1 Undersentral med skap 230/400V 160 A                   
 5252150/1 Undersentral med skap 230/400V 250 A
 5252210/1 Minisentral                                                                          230/400V 16 A 
 5252220/1 Minisentral      230/400V 32 A 
                                                              

BELYSNING                                                                                                                          

En sikrere arbeidsplass med 48 Volts arbeidsbelysning
Boj/Arbeidslampe for innvendig arbeidsbelysning har lang driftstid og krever minimalt vedlikehold. Bojlamper er energieffektive og avgir liten varme. 
Opptil 15-20 lamper kan seriekobles.

Bojlampe
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BYGGMASKINER TRYKKLUFT

ELEKTRISKE KOMPRESSORER

Kompressorer er effektive og pålitelige kraftkilder for luftdrevne 
maskiner og verktøy. Cramo tilbyr små, strømdrevne kompressorer for 
spiker- og krampepistoler. 

Snakk med oss så hjelper vi gjerne til med å velge riktig kompressor for 
akkurat de behovene du måtte ha.

 Prod.nr Type Kapasitet     El Fuel Dim.b x h x l Kommentar 
 5311220 Senco Procomp 190/3  eller tilsv.  <150 l/min 1-fase 20 kg 30x48x45 cm For drift av spiker-/krampeverktøy 
 5311230 Senco Procomp 304/19 eller tilsv.   <250 l/min 1-fase 50 kg 45x60x55 cm For drift av alle typer spikerverktøy 
 5311250 Kaeser Premium car 660/70D eller tilsv. <700 l/min 3-fase 118 kg 70x63x106 cm  
 5317220 MAX AKHL 1050 Høytrykk 29 bar 1-fase 25 kg 35x28x60 cm  
 5384720 Høytrykkslange HT130  30 bar    Lengde 25 m 
           

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

Oppvarming og uttørking
Klimaet i Norge er skiftende med store temperatursvingninger og 
nedbørsvariasjoner. For å tilfredsstille kravene til riktig oppvarming og 
uttørking, er valg av metode og utstyr avgjørende. Cramo leverer alle 
typer løsninger for midlertidig oppvarming og uttørking. Vi kan hjelpe 
med prosjektering, dokumentering og montering. Vi kan også ta det 
totale driftsansvaret om ønskelig slik at du som kunde kan konsentrere 
deg om din egen kjernevirksomhet. 

Store propanfyrte varmeaggregater er velegnet til større fyringsopp-
drag, f.eks. ved fyring gjennom ventilasjonskanaler fra tak. 
Dette er en lite energikrevende varmemetode fordi man gjenvinner den 
allerede oppvarmede luften. Denne metoden har også en god uttørk-
ende effekt, og kan effektiviseres ved å bruke avfuktere. 
En annen, litt mer energikrevende metode, er å plassere varmeaggre-
gatene der det er varmebehov.  Fukt og avgasser ledes direkte ut av 
bygget.

Varmluftsaggregater drevet av strøm eller varmtvann er også mye 
brukt. Aggregatene plasseres inne i bygget der det er varmebehov.
Varmtvann forsynes fra fjernvarme eller fra en mobil fyrkjele. Disse 
aggregatene er svært driftssikre, og er også utstyrt med fi lter for luft-
rensing.  

Romoppvarming kombinert med bruk av avfuktere evt. hulldekke-
tørkere, gir en optimal tørkeprosess. 

Tørkemetoder
Tørking av bygg kan gjøres ved bruk av ulike teknikker eller i kombina-
sjon. Det er ulike forhold ved bygget som avgjør valg av metode.
I hovedsak brukes 4 metoder:
* Oppvarming med utlufting
* Sentralvarme og tørk
* Kondensavfukter
* Absorpsjonsavfukter (rotoravfukter)

Energikilder
Propan: Fleksibel med svært høyt energiinnhold. Passer til større pro-    
 sjekter eller prosjekter med lengre varighet (>1 mnd).
Diesel:  Fleksibel, passer til akutte og mindre prosjekter med kort   
 varighet.
Varmtvann: Først og fremst lønnsomt hvor det fi nnes fjernvarme, men   
 midlertidige kjeler kan leveres.
Elektrisitet: Vedlikeholdsfritt, passer på punktvarme og i små lokaler.

Rent Bygg
Rent Bygg er et relativt nytt begrep i byggebransjen i Norge, men det 
kommer stadig oftere som et krav fra byggherrene, spesielt på større 
byggeprosjekter. Systematisk avfallshåndtering, sentralstøvsugere, 
luftrensing og god ventilasjon er sentrale elementer. Rent Bygg skaper 
et bedre innemiljø og øker samtidig tørkeprosessen på betong. 
Luftrensing fjerner svevestøvet inne i bygget og gjør det enklere å 
holde rent. De mobile luftrenserne kan også utstyres med HEPA-fi lter 
som eliminerer alt fra grovt byggstøv til bakterier i krevende industri-
miljø. 

Energibesparing og dokumentasjon
Cramo bruker termografi  som et ledd i energibesparing og påvisning av 
byggfukt. Vi leverer Rent Tørt Bygg (RTB) fra a-å med dokumentasjon. 
Som en del av energibesparingstiltak, leverer Cramo løsninger med 
temperaturkontroll, nattsenking og tetthetsinspeksjon av bygg.
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RENT OG TØRT BYGG 
MED CRAMO
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VARMEAGGREGAT DIESEL                                                                                                                          

Dieselvarmere er fl eksible oppvarmere som passer til akutte og mindre 
prosjekter med kort varighet. De er enkle å bruke og krever lite vedlike-
hold, bare påfylling av diesel er nødvendig. 

Drivstoffet lagres i integrert tank eller i separat ADR-tank som også kan 
leies av Cramo.

VARMEAGGREGAT PROPAN                                                                                                                           

 Prod.nr Betegnelse Maks    Drivstoff- Luftmengde Vekt Ytre mål 
   varmeeffekt forbruk    b x h x l 
 5611030  Varmekanon, direkte fyrt   <46 kW    3,9 l/t  1800 m³/t    72 kg  490x1030x1310 mm  
  Arcotherm EC40 eller tilsvarende                                                                                                                                                                                                                                           
 5611040  Varmeaggregat, indirekte fyrt     <68 kW     6,6 l/t  4920 m³/t    170 kg  730x1120x1610 mm 
  Remco CL70 eller tilsvarende                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5611050 Varmeaggregat, indirekte fyrt  <133 kW 11 l/t 8000 m³/t 200 kg 830x1210x2170 mm
  Arcotherm Jumbo 115 M/C eller tilsvarende                                                                                                                                                                   
 5611050 Varmeaggregat, indirekte fyrt <121 kW 10 l/t 7350 m³/t 310 kg 920x1350x2100 mm
  Remco CLK120 eller tilsvarende                                                                                                                                                                                    
 5611130  Varmeaggregat, indirekte fyrt    <221 kW 18 l/t 12500 m³/t 270 kg 1100x1500x3400 mm
  Arcotherm Jumbo 200                                                                                                                                                                                                
 5611130  Varmeaggregat, indirekte fyrt <220 kW    18 l/t 13 860 m³/t    505 kg 800x1370x2400 mm 
  Remco HTL250 eller tilsvarende                                                                                                                                                                                           

Propan gir en fl eksibel løsning med høy effekt. Propanvarmere kan 
plasseres der det er varmebehov, og forsyning av drivstoff skjer via 
slange.  Store propanfyrte varmeaggregater egner seg meget godt til 
større fyringsoppdrag, f.eks. gjennom ventilasjonsanlegg fra tak, store 
arealer som kontor- og næringsbygg samt til støpefyring.
Energien leveres i tanker fra 2,7 - 9,3 m³.

 Prod.nr Betegnelse Maks   Drivstoff- Luftmengde Vekt Ytre mål 
   varmeeffekt  forbruk   b x h x l 
 5612020 Varmekanon, direktefyrt, PGM30 el. tilsv.   30 kW 2,4 kg/t   650 m³/t 12 kg 290x420x500 mm 
 5612030 Varmekanon, direktefyrt, PGT60 el. tilsv.   55 kW  4,3 kg/t 1400 m³/t 16 kg 450x550x560 mm 
 5612050 Varmekanon, direktefyrt, PGT100 el. tilsv.    100 kW  7,8 kg/t 3260 m³/t 35 kg 440x610x990 mm 
 5612130 Varmeaggregat, indirektefyrt, Remco CLK50    42 kW 3,2 kg/t 2780 m³/t 130 kg 660x1000x1450 mm 
 5612140 Varmeaggregat, indirektefyrt, Remco CLK70  68 kW 5,2 kg/t 4920 m³/t 170 kg 730x1120x1610 mm
 5612150 Varmeaggregat, indirektefyrt, Remco CLK120  120 kW 9,3 kg/t  7350 m³/t  200 kg  920x1350x2100 mm                 
 5612150 Varmeaggregat, indirektefyrt, høytrykk                100-133 kW               7,8-11 kg/t 8000 m³/t 200 kg 830x1210x2170 mm
  Jumbo 90/115 eller IMA 111                                                                                                                                                                                                                
 5612170 Varmeaggregat, indirektefyrt, høytrykk           203 kW 16 kg/t 13860  m³/t 505 kg 800x1370x2400 mm 
  HTL250 eller tilsv.                                                                                                                                                                                                                        

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

TILBEHØR
Termostat
GSM Overvåkningssentral 

  Varmluftslange/Spiro
Nattsenkingstermostat
Pipehatt 
Piperør
Bend 45°

TILBEHØR
Termostat
GSM Overvåkningssentral 

 Varmluftslange/Spiro
Nattsenkingstermostat
Pipehatt 
Piperør
Bend 45°

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

TANKER                                                                        

Hos Cramo kan du leie tanker av 
ulike slag for transport eller opp-
bevaring av f.eks. drivstoff. 

Transporter av over 1000 l diesel 
krever ADR-godkjent tank og 
transport. Cramo tilbyr nå også 
ADR-tanker som er utstyrt med 
regnbeskyttelse og miljøkasse. 
Disse kan brukes der lokale for-
skrifter stiller krav om en ekstra 
ytre beskyttelse (dobbelt bunn) 
ved håndtering av diesel.  

 Prod.nr Betegnelse Volum Vekt Kommentar  
 3875100 Dieseltank. ADR  1000 liter -  
 3875110 Dieseltank 1000 liter -  
 3875120  Dieseltank. 2700 liter -   
 3875125 Dieseltank ADR.  2700 liter -  
 3875440 Dieseltank ADR, Dobbel bunn 1000 liter -  
 3875460 Dieseltank ADR, Dobbel bunn  2 000 liter -                                                                                       
 3875540 Dieseltank ADR, Dobbel bunn, m/pumpe 1000 liter -       
 3875560 Dieseltank ADR, Dobbel bunn, m/pumpe 2000 liter -      
  3877130 Propantank 2,7 m3                                                 -                Lagringstillatelse kreves 
  3877150 Propantank 4,8 m3 - Lagringstillatelse kreves 
  3877170 Propantank 6,0 m3                                                 -      Lagringstillatelse kreves

TILBEHØR
Pumpe til dieseltank
(el. eller manuell) 

  Spillabsorberingskit
Propanfordamper 40-160 kg/t

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.



www.cramo.no • Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme     32

VARMEAGGREGAT VARMTVANN

BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

Et varmtvannsaggregat er et fl eksibelt oppvarmingsystem hvor mating 
til varmeren går gjennom en vannslange. Systemet krever tilgang til 
varmtvann, som kan leveres enten via et eksisterende fjernvarmesys-
tem eller en fra mobil oljebrenner med undersentral. 

Oppvarmingen med varmtvann gir ofte en lav oppvarmingskostnad.

 Prod.nr Betegnelse Maks    Luftmengde  Vekt Ytre mål 
   varmeeffekt   b x h x l 
 5651120 Varmtvannsaggregat, TF15HV 17.5 kW   1040 m³/t 31 kg 360x550x740 mm 
 5651130 Varmtvannsaggragat, TF30HV-F 30 kW   2000 m³/t 77 kg 660x670x1210 mm 
 5651140 Varmtvannsaggregat, TF50HV-F el. tilsv. 50 kW   3900 m³/t 138 kg 940x670x1210 mm 
  *) Effekten er avhengig av innkommende vanntemperatur.

VARMLUFTSVIFTER

Elektrisk strøm er en vedlikeholdsfri oppvarm-
ingsmåte. Den krever ikke vedlikehold eller 
tilsyn. El.-varmerne er lette å plassere der hvor 
oppvarmingsbehovet er, og derfor blir oppvarm-
ing av enkeltrom og deler av bygg enklere. 
Oppvarming med strøm medfører ingen utslipp 
eller sjenerende støy.

 Prod.nr Betegnelse Maks  El. Luft- Vekt Ytre mål 
   varmeeffekt   mengde  b x h x l 
 5653210 Varmluftsvifte  <3 kW  1-fase, 230V, 10A 250  m³/t 6 kg 250x300x300 mm 
 5653220 Varmluftsvifte  <6 kW  3-fase, 230V/400V, 32A 400 m³/t 8 kg 310x370x360 mm 
 5653230 Varmluftsvifte  <10 kW  3-fase, 230V/400V, 32A 750 m³/t 12 kg 350x400x390 mm 
 5653240 Varmluftsvifte  <15 kW  3-fase, 230V/400V, 63A 1200 m³/t 16 kg 380x450x400 mm 
  5653350 Varmeaggregat, el. TF18EL 4.5-18 kW  2x3-fase, 230V, 32A 2300 m³/t 70 kg 530x1260x606 mm 
  med varmebatteri og luftfordeler                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5653351 Varmeaggregat, el. TF18EL 4.5-18 kW  2x3-fase, 400V, 16A 2300 m³/t                70 kg     530x1260x606 mm 
  med varmebatteri og luftfordeler                                                                                                                                                                                    

TILBEHØR
Filter G5-F9
Varmtvannslange 1-2” 

 T-kryss med ventiler

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

AVFUKTING/BEFUKTING                                                                                                                          

Avfuktere er en type tørkeutstyr.  Avfukting er en lite energikrevende 
metode sammenlignet med å varme opp og ventilere bort fukt og 
varme. I en kondensavfukter får du tilbake det meste av energien i form 
av varme. Den samme luften sirkulerer hele tiden. Derfor er metoden 
lett å styre, og den krever svært lite energi. Avfuktingsaggregat (kon-
densavfuktere) er det mest effektive valget ved temperaturer over 
15 °C. Under denne temperaturen anbefales rotoravfuktere (adsorpsjon). 
Avfukting er viktig for byggets levetid. Fukt kan forårsake betydelige 
skader, og derfor er en avfukter anbefalt å bruke under bygge-/renover-
ingsperioden.
Cramo leverer også befukting. Dette er ofte brukt ved visse typer 
tresorter for å forhindre for rask uttørking. I vinterhalvåret kan det også 
være behov for befukting av betong.

 Prod.nr Betegnelse  Kapasitet  Effekt Vekt  Mål b x h x l   
 5632220 Avfuktingsaggregat, 1-fase 230V,  A60 BT eller tilsvarende 16l / 24 t / 500 m³/t  640 W 30 kg 360x640x400 mm 
 5632230 Avfuktingsaggregat, 1-fase 230V,  A75 BT eller tilsvarende 27l / 24 t / 700 m³/t  775 W 42 kg 430x900x470 mm 
 5632250 Avfuktingsaggregat, 1-fase 230V,  A125 BT eller tilsvarende 67l / 24 t / 850 m³/t  1600 W 49 kg 600x900x380 mm 
 5632540 Avfukter, rotor, 1-fase, HB Coats CR240B eller tilsvarende 22l / 24 t / 400 m³/t 2600 W 15 kg 330x480x360 mm 
 5632550 Avfukter, rotor, 1-fase, HB Coats CR400B eller tilsvarende 34l / 24 t / 800 m³/t 4280 W 28 kg 400x420x460 mm 
 5632570 Avfukter, rotor, 3-fase, HB Coats CR1200 eller tilsvarende 192l / 24 t / 1600 m³/t 12800 W 205 kg 750x860x1500 mm 
 5632720 Avfukter, konstruksjonstørker  - 2400 W 64 kg 330x480x360 mm
 5616150 Dampbefukter, 3-fase, 400V  32 kg/t - 58 kg 460x590x1900 mm 
    

TILBEHØR
Filter
Varmluftslange 

 Hygrostat

LUFTRENSERE                                                                                                                    

Det blir nå mer og mer vanlig også i Norge å bruke luftrensere for å øke 
luftkvaliteten ved forskjellige typer bygg - og anleggsarbeider. I tillegg 
til tradisjonelle luftrensere, kan Cramo nå også tilby sine kunder et nytt 
luftrensesystem som kjennetegnes av høyeffektiv rensing og store en-
ergibesparelser. De mobile luftrenserne kan utstyres med HEPA-fi lter 
som eliminerer alt fra grovt  støv til bakterier i krevende industri- og 
byggmiljøer.

Ved behov kan kunden også få utført luftmålinger og analyser av luften 
på arbeidsplassene.   

 Prod.nr Betegnelse Luftmengde b x h x l Vekt Kommentar 
 9543210 Luftrenser <500m3/t, Aervent Mini 250 m³/t  335x390x455 mm 15 kg 
 9543221 Luftrenser <600m3/t Dustcontrol Aircube  500 m³/t 350x380x340 mm 13 kg 2 hastigheter 
 9543230 Luftrenser <1000m3/t, A700 <600 m³/t  420x410x470 mm 14 kg 2 hastigheter
 9543241 Luftrenser <1500m3/t A1700 1700 m³/t 650x850x350 mm 25 kg 2 hastigheter 
 9543250 Luftrenser <2000m3/t, Clair 2000 2000 m³/t  260x560x750 mm 28 kg Filter fra G4-H11 
 9543260 Luftrenser Clair 6000 9 000 m³/t 821x1834x728 mm 75 kg Filter fra G4-H11 
  

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

TILBEHØR  
Grovfi lter   
Finfi lter
Microfi lter (HEPA-fi lter)
Kullfi lter

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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TELETININGSUTSTYR                                                                                                                          

Klimaet i Norge er skiftende med store svingninger i temperatur og 
nedbør. Hos Cramo kan du få levert utstyr og løsninger for teletining og 
isfjerning. 

Ta kontakt med våre avdelinger for å få råd og kunnskap om hva som 
passer best til jobben du skal utføre.

 Prod.nr Betegnelse El  Effekt Vekt Ytre mål b x l 
  5562060 Dampgenerator, Steamrator MHC700 1-fase 486 kg/t 1000 kg                - 
 5621720 Teletiningsaggregat, diesel. Wacker E350M, tilhengermont. 1-fase 31 kW** 1372 kg 1350x2010 mm 
 5621730 Teletiningsaggregat, diesel, Wacker E700M, tilhengermont. innebygget el.aggregat 119 kW* 1750 kg 1950x4440 mm 
 5621730 Teletiningsaggregat, diesel, HeatWork HDW 700, tilhengermont. innebygget el.aggregat 119 kW* 1750 kg 1950x4440 mm 
 5623420 Varmematte, 230V 1-fase 1   kW     11 kg    1000x3000 mm 

  *) Tiningskapasitet på E700M/HDW 700: Maks 420 kvm effektivt areal og 30-40 cm dybde/dag.    
 **) Tiningskapasitet på E350M: Maks 204 kvm effektivt areal og 30-40 cm dybde/dag.   

FYRKJELER OG UNDERSENTRALER

Våre mobile fyrkjeler leveres tilhengermontert og kan benyttes både på 
dieselolje og propan. Fyrkjelene er tilkoblet alarmovervåkning.
Undersentralene kan erstatte teknisk rom og tilkobles direkte til et 
fjernvarmeanlegg. Ta kontakt med våre avdelinger for å få råd og 
kunnskap om hva som passer best til jobben du skal utføre.

 Prod.nr Betegnelse                                                                        El Effekt Vekt  Ytre mål b x l      
 5621740 Fyrkjele, tilhengermontert 1-fase 230 kW 1700 kg 1970x4700 mm
 5651570 Undersentral, varmtvann  3-fase 800 kW 680 kg 740x2000 mm             

TILBEHØR
 Ekspansjonstank
Varmtvannslange 2-3” 

 Varmtvann stoppekran
Varmtvann T-rør

TILBEHØR 
 Teletinematte
Teletineslange

  Dampslange 

VENTILASJON                                                                                                                           

En elementær del av et sunt arbeidsmiljø er ren og frisk luft. Cramo 
tilbyr effektive friskluftvifter som gir et behagelig arbeidsklima. Vi kan 
også levere effektive utsugingsvifter med en kapasitet fra 100 m³/t og 
oppover, for rask utskifting av luft.

 Prod.nr Betegnelse Luftmengde 
 5845520 Ventilasjonsvifte, Nederman N16 eller tilsvarende 1300 m³/t 
 5845530 Ventilasjonsvifte, Nederman N24 eller tilsvarende 1900 m³/t 
 5845550 Ventilasjonsvifte, Vortex                                                                                                                                                                        3600 m³/t 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

TILBEHØR
Filter (poseversjon)
Ventilasjonsslange 83-406 mm
Stuss Renair RAB600,1500



www.cramo.no • Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme     35

BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

VARSLE- OG MÅLEUTSTYR

 Prod.nr Betegnelse  Kommentar 
 9165520 Fuktindikator, Protimeter MMS Måling av RF%, temperatur, duggpunkt i materialer som tre og betong
 9165720 Varmekamera, Fluke Ti 32 Påviser energitap, fuktpåvisning og varmegang i elektriske komponenter             
 9165992 Partikkelinstrument, Thermo pdr 1500 Måling av mengde partikler, f.eks. for dokumentasjon av Rent Bygg
 9165993 Luftkvalitetsinstrument, AQ 200 Måling av CO2, temperatur og RF% for dokumentasjon av innemiljø             
 9165993 Luftkvalitetsinstrument, Kimo MP200                                                                                                                  Måling av over- og undertrykk 
 9231210 GSM Overvåkingsentral  Varsling av strømbrudd, temperatur, gass             
 P.f. HygroTrac Automatisk fuktloggingsystem

Varsle- og måleutstyr har lenge vært brukt ved bygg- og anleggsarbeid 
for varsling på driftsrelatert utstyr og dokumentasjon av varmetap, fukt-
kontroll og innemiljø. Instrumentene har dessuten mange bruksom-
råder innenfor produksjonsindustrien. 
 
Cramo kan tilby fl ere varianter av varsle- og måleutstyr. Ta gjerne en 
prat med vårt kyndige personale, så hjelper de deg med å plukke ut 
riktig utstyr for akkurat dine behov.

Cramo utfører logging av innemiljø, dokumentasjon og 
rådgivning innen bygg, helse og industri.
Vi levere også tjenester og måling innen fuktkontroll. 
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Ulike oppvarmingssystem - hva passer best for mitt behov?

BYGGMASKINER VARME, TØRK OG MILJØ

På markedet finnes det i dag 4 ulike energikilder for midlertidig 
oppvarming for bygge- og industrisektoren. De respektive ener-
gikildene har sine fordeler og ulemper. Med et riktig dimensjonert 
oppvarmingssystem i byggetiden kan det spares mye arbeid, tid 
og penger. Cramo kan tilby et komplett tilbud av varmeutstyr in-
nenfor alle de fi re energikildene. De fi re oppvarmingsformene er;

•   El (el.-varmevifter 2-30 kW)
•   Varmtvann (varmtvannsaggregat 27-55 kW)   
•   Propan (direkte og indirekte virkende byggtørker  25-250 kW) 
•   Dieselolje (indirekte virkende byggtørker 25-250 kW)

ELEKTRISK OPPVARMING

Fordeler
Elektrisk strøm er en vedlikeholdsfri oppvarmingsmåte. Den krever ikke 
vedlikehold eller tilsyn. El.-varmerne er lette å plassere der hvor oppvarm-
ingsbehovet er, og derfor blir oppvarming av enkeltrom og deler av bygg en-
klere. Oppvarming med strøm medfører ingen utslipp eller sjenerende støy.

Ulemper
El.-oppvarming krever et riktig dimensjonert el.-anlegg. Dersom el.-
anlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet kommer det til å gå ut over 
den øvrige produksjonen på bygget. Det fi nnes en begrensning i stør-
relse på el.-aggregat, og de egner seg derfor dårligere til oppvarming 
av store lokaler.

VARMTVANN

Fordeler
Varmtvannsaggregat er et fl eksibelt oppvarmingssystem der matingen 
til varmeren skjer via vannslange. Systemet forutsetter tilgang til var-
mtvann, som kan leveres enten via et eksisterende fjernvarmesystem 
eller en fra mobil oljebrenner med undersentral. Oppvarmingen med 
varmtvann gir ofte en lav oppvarmingskostnad.

Ulemper
Krever varmtvann, som ikke alltid er tilgjengelig.

PROPAN

Fordeler
Propan gir en fl eksibel løsning med høy effekt.Propanvarmerne kan 
plasseres der hvor oppvarmingsbehovet er, fordi matingen skjer via 
slange og det ikke forekommer helseskadelige avgassutslipp. Det 
høye energiinnholdet i propan gir en meget effektiv oppvarming. 

Ulemper
Større oppvarmingssystem med propan krever propantank som må 
godkjennes av myndighetene. Cramo hjelper gjerne til med en slik 
myndighetsgodkjenning.

DIESELOLJE

Fordeler
Oljeoppvarming klarer oppvarming av svært store lokaler. Det er et relativt 
enkelt og vedlikeholdsfritt system som bare krever påfylling av diesel. 
Diesel kan lagres i oljefat eller i ADR-tanker, som kan leies fra Cramo.
 
Ulemper
Kan være upraktisk hvis aggregatene må stå vesentlig høyere enn 
dieseltanken. Må plasseres enten utendørs eller innendørs hvor en kan 
blir kvitt eksosen. 

Hvordan regner jeg ut mitt varmebehov?

Jeg vil varme opp et lokale som er 20m x 10m, med takhøyde 4m:

Ved takhøyde på 3,5-5m og en gjennomsnittlig temperaturforskjell 
ute-inne på 20 grader er effektbehovet 40W pr. km2
Ved tett bygg (godt isolert) brukes isolasjonsfaktor  = 1
Ved dårlig/ikke isolert bygg brukes isolasjonsfaktor  = 3

Alt 1. Ved tett bygg 20 x10 = 200 x 40 x 1 = 8.000W
Da holder det med en 9 kW varmevifte

Alt 2. Ved dårlig/uisolert bygg: 20 x 10 x 40 x 3 = 24.000W
Her må man inn med enten 3 stk. 9 kW varmevifter eller en 40 kW diesel/
propanvarmer
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BYGGMASKINER PUMPER

SLAMPUMPER

Cramo slampumper er ideelle til å drenere slam eller vann som inne-
holder faste partikler. De er konstruert for kontinuerlig drift for å kunne 
holde byggeplasser tørre.

 Prod.nr Type Maks kap. Drift Maks pumpehøyde Vekt Ytre mål  
 6427230 Grindex Tuff-Solo 420 l/min El, 1-fase 12 m   15 kg Ø 24x52 cm  
 6427250 Grindex Salvador 780 l/min El, 3-fase 15 m   27 kg Ø 38x65 cm  
 6427260 Grindex Senior 2070 l/min El 3-fase   9 m 55 kg Ø 29x54 cm
 6427260 Grindex Sandy 960 l/min El 3-fase 24 m 55 kg Ø 49x76 cm  

Merk. Debitering for denne produktgruppen er pr. kalenderdag.
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BYGGMASKINER PUMPER

LENSEPUMPER                                                                                                                          

Cramo lensepumper passer til fl ere ulike bruksområder, eksempelvis 
ved drenering av byggeplasser eller ved oversvømmelser. 

 Prod.nr Type Maks kapasitet Drift Maks pumpehøyde Vekt Dimensjon 
Bensin 
 6423320 2”, Honda WB20XT eller tilsv. 600 l/min Bensin 32 m 21 kg 35x36x47 cm 
 6423330 3”, Honda WB30XT eller tilsv. 1200 l/min Bensin 28 m 27 kg 37x45x50 cm 
Elektrisk      
 6424210 Grindex Micro 250 l/min 1-fase 10 m 10 kg Ø19x40 cm
 6424215 Nullpumpe Tsurumi LSC-4 185 l/min 1-fase 11 m 10 kg Ø20x32 cm                   
 6424220 Grindex Tuff one 360 l/min 1-fase 16 m 14 kg Ø24x52 cm 
 6424220 Grindex Minex 566 l/min 1-fase 15 m 17 kg Ø24x52 cm 
 6424230 Grindex Minette 900  l/min 1-fase /3-fase 18 m 25 kg Ø29x54 cm 
 6424240 Grindex Minor 1900 l/min (N*) / 780 l/min (H*) 3-fase 37 m (N)* / 24 m (H*) 39 kg Ø33x65 cm 
 6424250 Grindex Major 2400 l/min (N*) / 1200 l/min (H*) 3-fase 27 m (N*) / 45 m (H*) 50 kg Ø33x72 cm 
 6424260 Grindex Master 3300 l/min (N*) / 1200 l/min (H*) 3-fase 28 m (N*) / 70 m (H*) 60 kg Ø33x65 cm 
 6424260 Grindex Midi 4500 l/min (N*) / 1500 l/min (H*) 3-fase 33 m (N*) / 63 m (H*) 120 kg Ø53x82 cm 
 6424270 Grindex Matador  6000 l/min (N*) / 3300 l/min (H*) 3-fase 45 m (N*) / 60 m (H*) 160 kg Ø53x94 cm 
 *) N=normaltrykk H=høytrykksutførelse.

TILBEHØR
Pumpeslange 1 1/2-6”
Pumpeslange sugeside 
Skjøterør

Merk. Debitering for denne produktgruppen er pr. kalenderdag.
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BYGGMASKINER PUMPER

”Plug and pump”, en liten lensepumpeskole

En elektrisk senkbar lensepumpe er enkel å håndtere; plasser den i vannet, koble på slangen og koble til strømmen. Behovet av    
lensepumper på en bygge-/anleggsplass endres ofte under arbeidets gang da vannmengden som må pumpes ut ofte er størst i  
forbindelse med grunnarbeidene. Flere mindre pumper, plassert der det er behov, kan pumpe vannet til en oppsamlingsgrop   
gjennom lange slanger. I oppsamlingsgropen står det en litt større lensepumpe som pumper alt vannet bort. Små lensepumper  
veier ikke mer enn 10-25 kg og kan lett bæres med seg ettersom arbeidet forfl ytter seg.
 
Når man skal velge type lensepumpe er det oftest typen av harde partikler i vannet og konsentrasjonen av dem som er av-
gjørende. En lensepumpe er den vanligste pumpetypen på en bygge-/anleggsplass. Den brukes til å pumpe vann som inneholder  
en mindre mengde faste partikler, f. eks. leire. Sand og andre harde partikler i vannet kan også pumpes, opp til størrelsen på   
pumpens silhull (normalt 5-12mm). Det må ikke være for stor konsentrasjon av sand i vannet, fordi sand er svært slitende på en    
lensepumpe. Slampumper egner seg til pumping av vann med større partikler og til slam. Størrelsen på partiklene kan være 
opp til pumpens innløpsdiameter (normalt 38-80mm).

Noen tips som optimerer pumpingen

Unngå skarpe bøyer på slangen
Skarpe bøyer og klem på slangen reduserer pumpens kapasitet. Man bør derfor forsøke å unngå dette i størst mulig grad.
Ved å snu pumpens utløp slik at slangen ikke starter med en skarp bøy, optimerer man pumpens yteevne.
Se til at pumpen ikke graver seg ned i sand eller leire
Hvis pumpen graver seg ned, mister den effekt og det forkorter pumpens levetid. Dette kan enkelt forhindres ved at pumpen   
plasseres på et underlag av grov singel eller et par plankebiter. Den kan også henges opp eller plasseres i et delt oljefat som   
perforeres.

Pumpe høyt
Hvis en pumpe ikke har kapasitet nok til å pumpe vannet så høyt som man ønsker, kan man seriekoble to eller fl ere lense-
pumper. Bruk en seriekoblingsfl ens til å koble sammen slangen med neste pumpe i serie. Det er da viktig at slangene utstyres  
med tilbakeslagsventiler for å forhindre skade på pumpene av tilbakestrømmende vann ved et eventuelt strømavbrudd.

Pumpe langt
Seriekobling av pumper kan også brukes i tilfeller der man trenger å pumpe vann over lange strekninger. En enkel seriekobling  
kan bestå av en pumpegrop som vannet pumpes til. I pumpegropen står en annen lensepumpe som pumper vannet videre. Med  
denne enkle teknikken kan man lense et stort område med fl ere pumper som arbeider mot en oppsamlingsgrop, utstyrt med en 
større pumpe.

Merk: Debitering for denne produktgruppen er pr kalenderdag.
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BYGGMASKINER MATERIALHÅNDTERINGSUTSTYR

BETONGTOBBER

Betongtobber for effektiv transport av betong på arbeidsplassen

 Prod.nr Betegnelse Volum Kommentar 
 7524220 Betongtobb <500 l For dekke 
 7524230 Betongtobb <750 l For dekke 
 7524240 Betongtobb <1000 l For dekke 
 7524320 Betongtobb <500 l For vegg 
 7524330 Betongtobb <750 l For vegg 
 7524340 Betongtobb <1000 l For vegg 
 

MATERIALHÅNDTERINGSUTSTYR FOR KRAN

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

I Cramos brede sortiment fi nnes søppelkasser, murstein- og transport-
kurver som er tilpasset en effektiv bruk av kranen på arbeidsplassen. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet  
 7525330 Materialkasse for kran, selvtømmende  <1000 l  
 7525340 Materialkasse for kran, selvtømmende  <2000 l   
 7525350 Materialkasse for kran, selvtømmende  <3000 l
 7523340 Materialkasse, selvtømmende, BM kobl. <4000 l  
 7532240 Pallegaffel for murstein eller lettbetong  2500 kg  
 7332250 Pallegaffel for gipsplater                             

TRANSPORTBÅND

Ombygging av eiendommer innebærer ofte at du må håndtere og 
transportere store mengder materiale fra eksempelvis kjellere og andre 
trange rom. 

Cramo kan tilby deg et fl eksibelt transportbåndsystem, bestående av 
korte transportbånd som bygges sammen.  

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Lengde Bredde Vekt 
 7436220 Transportbånd, 1-fase, Baron 3,5 m 40-60 cm 60 kg
 7436230 Transportbånd, 1-fase, Baron             6 m    -               80 kg                   
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GIPSPLATEHEISER                                                                                                                          

 Prod.nr Betegnelse Løftehøyde Vekt Maks løftevekt 
 7563220 Gipsplateheis for tak 3,2 m 40 kg  70 kg 
 7563250 Gipsplateheis skråstillbar, Starke Arvid 4.6 m 54 kg 100 kg/50 kg med forlenger 
 

BYGGMASKINER LØFTEANORDNINGER

MATERIALLØFTERE

Det er alltid viktig å arbeide riktig, uten unødvendige løft eller krevende 
arbeidsstillinger. Hos Cramo fi nner du ulike løftehjelpemidler tilpas-
set for mange forskjellige og krevende arbeidsprosesser. Vi tilbyr f.eks. 
vindusløftere, gipsplateheiser for montering i tak og søppelvognløftere. 

JEKKER OG TALJER

 Prod.nr Betegnelse Løftehøyde Vekt Maks. løftekapasitet 
 7562455 Vindusløfter, vakuum 2.5 m 410 kg 250 kg
 7564240 Materiallift, manuell vinsj <4m, med to forlengere 95 kg <250 kg 
 7564280 Materiallift, manuell vinsj <6m 161 kg <300 kg 
 7564290 Materiallift, manuell vinsj <8m 182 kg <300 kg 
  

Det er ofte behov for å løfte eller fl ytte tunge objekter over kortere 
avstander, f.eks. ved reparasjon eller fl ytting. Cramo tilbyr et bredt 
sortiment av donkrafter, løfteblokker og taljer med ulik kapasitet for 
ulike former for arbeidssituasjoner. Vær nøye med at donkraften er godt 
forankret før løftet skjer, da selv små løftehøyder kan gi omfattende 
klemskader. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Løftekapasitet 
 7542230 Jekk, sveivetype <5 tonn 
 7542240 Jekk, sveivetype <10 tonn 
 7542330 Jekk, hydraulisk <10 tonn
 7542340 Jekk. hydraulisk <20 tonn 
 7542350 Jekk, hydraulisk <50 tonn
 7552330 Kjettingtalje, hånddrevet  <1 tonn         
 7552340 Kjettingtalje, hånddrevet  <2 tonn 
 7552350 Kjettingtalje, hånddrevet   <4 tonn        
 7552360 Kjettingtalje, hånddrevet  <6 tonn 
 7553520 Kjettingtalje, elektrisk <500 kg         

Ved bruk av en liten heis går montering av gipsplater både raskt og ef-
fektivt. Cramo tilbyr heiser som kan løfte opp til 4, 6 m.
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BYGGMASKINER RULLESTILLAS

RULLESTILLAS                                                                                                                          

Rullestillas, smalt 
Det kan lett monteres i trange passasjer, i bu-
tikker og lagerlokaler, samt mellom maskiner 
i fabrikklokaler.
Opp- og nedgang skjer på stigerammens inn-
side, gjennom luke i plattformen. Alle stige-
rammer er konstruert likt, noe som gjør at et 
høyt tårn lett kan gjøres om til to eller fl ere 
mindre stillaser. Bein og hjul passer like godt 
til alle stigerammer, og er enkle å bytte. Stag 
med hurtigkoblinger gir superrask montering 
og et stabilt stillas. Er også ideelt som fasa-
destillas.
Ved høyder over 2,5 m kreves det støttebein.

Mål
B= 0,75 m 
L = 2,5 m 
H maks. (u/forankring) = 6 m utendørs

Rullestillas, bredt
Passer til inn- og utvendig bruk. Stort plattfor-
mareal som gir en betydelig rekkevidde, f.eks. 
ved innvendige takarbeider. Hjulenes innfesting 
i stigerammene gjør det mulig å skifte raskt fra 
høyt tårn til fl ere mindre enheter.
For enklere løsning ved fasadearbeider er 
det gjennomgangsseksjoner som tillater fri 
passasje mellom to eller fl ere plattformer. 
Ved høyder over 4 m kreves det støttebein.

Rullestillas, sammenleggbart
Lett og kompakt rullestillas for 1-2 personer 
som kan transporteres i en liten varebil. Meget 
raskt å stille opp.
Vekt: kun 65 kg.

Mål
B = ca. 1,3 m 
L = 2,5 m 
H maks. (u/ forankring) = ca.8 m utendørs

Mål
B=0,70 m 
L = 1 m 
Plattformhøyde: 0,55m/1m/2m 

Rullestillas er underlagt samme lover og forskrifter som øvrig stillas.
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SIKKERHET PÅ BYGGEPLASSEN
Fallulykker er den mest frekvente årsaken til alvorlige skader og 
dødsfall på byggeplasser. Sikkerhet på byggeplasser er en viktig del i 
byggeplanleggingen i dag. Strengere krav fra myndighetene setter sik-
kerheten på byggeplassen i fokus. 
Cramo kan tilby en pakkeløsning med produkter og tjenester som leg-
ger til rette for en sikrere arbeidsplass, og som forenkler din hverdag.

FALLSIKRING
Viktigheten av fallsikring er blitt mer og mer aktualisert innenfor bygge-
bransjen. Et høyt arbeidstempo og store bygg med mye folk innebærer 
beklagelig nok større fare for ulykker. Cramo kan tilby et komplett fallsi-
kringssystem fra alle våre avdelinger. Ta kontakt med nærmeste Cramo-
avdeling, så hjelper vi deg med tilbud og løsningsforslag.

GJERDER
Inngjerding av byggeplassen er også viktig i forhold til sikkerhet, 
spesielt med tanke på publikum som ferdes i nærheten. Våre gjerder 
bygger på modulsystem, noe som gjør at det er raskt og enkelt å gjerde 
inn f.eks. en byggeplass, et utvendig lager eller et lignende område. 
Den gjennomtenkte konstruksjonen bidrar til god økonomi ved både 
permanente og midlertidige innhegninger. Våre gjerder er av robust 
konstruksjon. Alle enheter er varmforsinket, og dermed praktisk talt 
vedlikeholdsfrie.

BYGGMASKINER SIKRING

SIKRING                                                                                                                        
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BYGGMASKINER JORD- OG BERGBORMASKINER

JORDBORMASKINER

BERGBORMASKINER

Å bryte stein eller bore i jord kan være både tidkrevende og slitsomt. 
Derfor er det viktig å arbeide med riktig dimensjonert utstyr, som 
hjelper deg med å utføre arbeidet så effektivt som mulig. Cramo tilbyr 
deg markedets bredeste sortiment av jord- og bergbormaskiner, for 
både store som små arbeider. I vårt sortiment har vi prioritert effektivt 
utstyr som reduserer farene for vibrasjonsskader, men langvarig bruk 
uten pauser skal likevel unngås.

 Prod.nr Type Vekt Kapasitet    Kommentar 
 8112230 Stihl BT360, bensindrevet 26 kg Maks. borehull Ø 350mm   For boring av  søylehull i porøs grunn

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse  Vekt Luftforbruk 
 8141120 Bergbormaskin, Atlas Copco RH572  23 kg 2200 l/min
 8141130 Bergbormaskin, Atlas Copco RH658  25 kg 3480 l/min 
 8191210 Steinsplittingsutstyr, patroner  - -

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

TILBEHØR:
Bergbor opp til 3200 mm
Jordbor 40-60 mm   
Jordbor 90mm   
Jordbor 120-200 mm  
Jordbor 250-350 mm  
Jordborforlenger 1 000 mm

Cramo tilbyr deg bensindrevne jordbormaskiner, for både store og små 
arbeider. 
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BYGGMASKINER SKRU- OG SPIKERVERKTØY

SKRUMASKINER                                                                                                                       

Skruing kan være tidkrevende arbeid dersom du ikke bruker riktig 
utstyr. Det fi nnes i dag skrumaskiner som drives av el., batteri og luft.
Du fi nner naturligvis alle varianter i Cramos brede sortiment. 
 
I Cramos butikksortiment fi nner du et utvalg av skruer for både en-
keltskruing og magasinert skruing.

BATTERIDRILL /SKRUTREKKER                                                                                                                          

Batteridriller er utbredt og svært 
anvendelig i forbindelse med 
ulike monteringsarbeid, som 
f.eks. kjøkkeninnredning,  
garderobe, ventilasjon. 

Cramo tilbyr et bredt utvalg av 
driller for ulike materialer. 

 Prod.nr Betegnelse   Vekt  Turtall Skruelengde 
 8221210 Skrudrill, elektrisk, Hilti SF4000/SF5000 eller tilsvarende  1,3 kg                         0-4300 /min  
 8239230 Skruemagasin, SMD 57, passer til skrudrill Hilti SF4000/SF5000 0,35 kg         -     19-55 mm            
 8221250 Skruautomat elektrisk, Senco Duraspin DS200-AC eller tilsvarende            2,1 kg                       0-3300 /min     25-50 mm 
 8221420 Skrudrill, batteri, Hilti SF 4000A eller tilsvarende             2,4 kg                       0-4000 /min                                              
 8221475 Skruautomat, batteri, Senco Duraspin DS205 eller tilsvarende            2,3 kg                       0-4000/ min      25-50 mm 
 8221350 Skrudrill med slag, høytrykk, luftdrevet (Høytrykk), MAX HVR41                                     -      32-41 mm                                                 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Bor diam Batteri 
 8431540 Batteridrill, Hilti SF121 eller tilsvarende 1,9kg 1,5-13mm 3Ah/12V
 8431550 Batteridrill, Hilti SF180A  eller tilsvarende 2,2kg 1,6-13mm 3Ah/18V 
 8221630 Batteridrill med slag,  Makita BTS130RFE eller tilsvarende 1,7kg  3Ah/14.4V

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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 Prod.nr Betegnelse Vekt Hylsefeste Boltkapasitet Dreiemoment 
 8223220 Muttertrekker, elektrisk 2,9 kg 1/2” M12-M20 300 Nm
 8223230 Muttertrekker, elektrisk 5 kg 3/4” M14-M24 600 Nm 
 8223430 Muttertrekker, batteri, Hitachi VR14DMR   1,9 kg 1/2” M10-M16 200 Nm
 8223331 Muttertrekker, luftdrevet 2,9 kg 1”  

BYGGMASKINER SKRU- OG SPIKERVERKTØY

MUTTERTREKKERE

SPIKERVERKTØY

Spikring kan være tidkrevende arbeid, dersom du ikke bruker riktig 
utstyr. Det fi nnes i dag spikerverktøy som drives av luft, patron og gass/
batteri. Du fi nner naturligvis alle varianter i Cramos brede sortiment. 
 
I Cramos butikksortiment fi nner du et utvalg av spiker og kramper samt  
annet tilbehør.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Ved gjentagende skruing er det mest effektivt og tidsbesparende å 
bruke muttertrekkler. Hos Cramo fi nner du det riktige utstyret for 
jobben som skal utføres . 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet Vekt Spikerhelning Dykk. dim 
Kramper/Dykkert
 8231130 Krampepistol, luft, Senco SLS 20-M eller tilsvarende      10-38 mm 1,3 kg  
 8231220 Dykkertpistol, luft, , Senco Finish Pro 18 eller tilsvarende 15-50 mm  1,3 kg 0º Ø 1,2 mm 
 8231230 Dykkertpistol, luft, Senco Finish Pro 32 eller tilsvarende    32-63 mm 1,9 kg 0º Ø 1,6 mm
 8234240 Dykkertpistol, batteri, Senco Air Free 41 eller tilsvarende  25-63 mm 3,4 kg 34º Ø 1,8 mm 
Stav- og beltespiker    
 8231340 Stavspikerpistol, luft, <100mm, Senco Frame Pro 601 XP el.tilsv.   50-90 mm  3,6 kg 34º -
 8231340 Stavspikerpistol, luft, <100mm, BassoA17/90-A1 el. tilsv.   50-90 mm  3,6 kg 17º - 
 8231350 Stavspikerpistol, luft, >100mm, Senco RK 130 el. tilsv. 50-130 mm 5,2 kg 21º - 
 8231430 Beltespikerpistol, luft, < 75mm, Bostich N75C el. tilsv. - 75 mm 2,0 kg - -             
 8231440 Beltespikerpistol, luft, < 90mm, Haubold RNC90 WII el. tilsv. - 90 mm 3,0 kg - -
 8233340 Stavspikerpistol, gass, <100mm, Senco Frame Pro 501CL el. tilsv.  50-90 mm 4,3 kg 34º -             
 8232430 Spikerpistol, luft (høytrykk), <70mm, MAX HN65 el.tilsv. 38-65 mm 2,3 kg - 2,5-3,8 mm
 8232440 Spikerpistol, luft (høytrykk), <100mm, MAX HN90 el. tilsv.  50-90 mm 2,3 kg - - 
 8232630 Spikerpistol, betong, luft (høytrykk), MAX HN65J el. tilsv. 40-60 mm 1,9 kg - 
Takpapp      
 8231520 Takpappistol, luft, <45mm, SCN 40R eller tilsvarende   19-38 mm  2,4 kg Kommentar: På rullebånd       
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BYGGMASKINER SKRU- OG SPIKERVERKTØY

BOLTEPISTOLER                                                                                                                        

Innfesting  i betong og stål krever spesielt robuste verktøy. I tillegg til 
tradisjonelle patrondrevne boltepistoler, får du hos Cramo nå boltepis-
toler som drives av trykkluft. 
 
I Cramos butikksortiment fi nner du et utvalg av boltepistoler, patroner, 
verneutstyr og annet tilbehør.

TILBEHØR TIL SKRU- OG SPIKERVERKTØY
Magasin til boltepistol Hilti  MX72
Hylser til muttertrekker
Slanger til luftverktøy 
Hilti-spiker/skudd
Spiker, dykkert, kramper
Gips-, sponplate-, terrasse-, plateskruer m.m.
Drivgass til spikerpistol

 Prod.nr Betegnelse Vekt Kapasitet Kommentar 
 8233370 Boltepistol, gassdrevet Hilti GX 100 eller tilsvarende 3,9 kg max 39 mm Seriemontering betong og stål, 
     750 spiker pr. ladning 
 8233020 Boltepistol, patrondrevet, DX 460 eller tilsvarende 3,3 kg 19-72 mm All slags skyting med eller 
     uten magasin 
 8233030 Boltepistol, patrondrevet, Hilti DX76 eller tilsvarende 4,3 kg 19-117 mm Montering av profi lplate mot stål, 
     samt div. spesialskytinger 
 8231615 Boltepistol, luft (høytrykk), <25mm, MAX HN25 eller tilsv. 2,9 kg 19-25 mm Kompressor nødvendig
 8231625 Boltepistol, luft (høytrykk), <65mm, MAX HN120 eller tilsv. 2,9 kg  32-65 mm Kompressor nødvendig    

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Forbrukstabell, 
spikring med luftverktøy

Bruksområde Forbruk ca. Anmerkning
Takstoler Iht. K-tegning 
Stender Iht. K-tegning 
Utvendig panel 20 stk./kvm Spikerlengde 2,5 x forankr.-l. i treverk
Underpanel 15-20 stk./kvm Spikerlengde 2,5 x forankr.-l. i treverk
Utvendige plater 15-20 stk./kvm Spikerlengde 2,5 x forankr.-l. i treverk
Taklekt 20 x 45 mm 10 stk./kvm 
Bærelekt 45 x 70 mm 5 stk./kvm 2 stk. spiker per takstol og lekt
Sløyfe 10 stk./kvm 
Underligger og overligger 30 stk./kvm 
Spaltepanel 10 stk./kvm     
Listverk og hjørnekasser 6-10 stk./m Spikres sikksakk c/c 200 mm
Sponplategulv 25 stk./kvm 
Terrasse 30 stk./kvm 
Takpapp/shingel/underlagspapp 30 stk./kvm 
Innvendig gips 25 stk./kvm 
Utvendig gips og asfaltplate 20 stk./kvm
Innvendig panel 40 stk./kvm
Innvendige lister og foringer 6-8 stk./m
Byggbeslag Iht. K-tegning
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 Prod.nr Betegnelse/Type Vekt Slag- Effekt Kommentar 
    energi   
 8242120 Meiselhammer <4kg, Hilti TE104 eller tilsv. 3,5 kg 2,2 Joule 550 W Meisling i murstein, puss og lettere betongmeisling 
 8242130 Meiselhammer <6kg, Hilti TE505 Eller tilsv. 4,9 kg 5,2 Joule 900 W Meisling i murstein, puss og lettere betongmeisling  
 8242130 Meiselhammer <6kg, Makita HM0860 eller tilsv. 4,7 kg 11,4 Joule 1100 W Meisling i murstein, puss og lettere betongmeisling 
 8242132 Meiselhammer <6kg, Hilti TE500 AVR eller tilsv. 5,7 kg 7,5 Joule 1100 W Meisling i murstein, puss og lettere betongmeisling  
 8242140 Meiselhammer <8kg, Hilti TE705 eller tilsv. 6,5 kg 8,5 Joule 1030 W Meisling i murstein, puss og betong
 8242142 Meiselhammer <8kg, Hilti TE706 AVR eller tilsv. 7,2 kg 10 Joule 1200 W Meisling i murstein, puss og betong 
 8242150 Meiselhammer <10kg, Hilti TE805 eller tilsv. 9,2 kg 17 Joule 1350 W Kraftig meisling i murstein, puss og betong
 8242150 Meiselhammer <10kg, Makita HM1202C eller tilsv. 9,3 kg 17 Joule 1450 W Kraftig meisling i murstein, puss og betong 
 8242170 Meiselhammer <14kg, Hilti TE905-AVR eller tilsv. 11  kg 20 Joule 1600 W Kraftig meisling i murstein, puss og betong
 8242250 Meiselhammer <35kg, Makita HM 1810 eller tilsv. 32 kg 63 Joule 1900 W Kraftig meisling i betong 
 8242250 Meiselhammer, el. Wacker EH23 eller tilsv. 23 kg 60 Joule 1900 W Kraftig meisling i betong

BYGGMASKINER MEISELHAMMERE

MEISELHAMMERE, ELEKTRISKE

MEISELHAMMERE, LUFT

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

På de fl este byggeplasser forekommer det meisling for å rive eller lage 
plass for rør etc. Det er viktig for din sikkerhet at verktøyene er godt 
vedlikeholdt og beregnet for arbeidsoppgaven. 

Cramo har gode servicerutiner og tilbyr et bredt sortiment av meisel-
hammere med ulike kapasiteter for ulike arbeidsoppgaver. Still gjerne 
spørsmål til vårt kyndige personale, for å få riktig utstyr til akkurat ditt 
arbeid.

 Prod.nr Betegnelse/Type Vekt Slag- Luft Slange- 
    energi forbruk dimensjon 
 8243120 Meiselhammer <2kg,  Atlas Copco RRC13 eller tilsvarende 1,5 kg 1,4 Joule 241 l/min 10 mm
 8243130 Meiselhammer <6kg,  Atlas Copco TEX 05P eller tilsvarende 5.5 kg  570 l/min 12.5 mm 
 8243130 Meiselhammer <6kg,  Atlas Copco RRD 57 eller tilsvarende 3.4 kg 9.3 Joule 570 l/min 12.5 mm
 8243310 Meiselhammer <15kg,  Atlas Copco TEX 09PS eller tilsvarende 10.1 kg  1110 l/min  
 8243330 Meiselhammer <35kg,  Atlas Copco TEX 23 eller tilsvarende 26 kg  1800 l/min 

TILBEHØR
Cramo har et rikt utvalg av piggmeisler, fl atmeisler, bredmeisler 
og andre typer spesialmeisler.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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 Prod.nr Betegnelse Vekt Sagdybde Sagdybde Sagdybde 
    tre metall aluminium 
 8311210 Stikksag elektrisk <60mm, Hilti WSJ 850 EB 2.5 kg 150 mm 10 mm 25 mm
 8311210 Stikksag elektrisk <60mm, Bosch GST 85  2.4 kg 150 mm 10 mm 25 mm 
 

BYGGMASKINER SKJÆREUTSTYR

STIKKSAGER

BAJONETTSAGER

For å få et godt resultat når du kapper eller sager i ulike materialer og 
i ulike arbeidssituasjoner kreves det utstyr som er spesielt beregnet for 
oppgaven. 
   
Bajonettsagen er meget anvendelig til ulike sage- og rivearbeider. Hos 
Cramo får du meget robuste maskiner, elektrisk - eller batteridrevne. 
I vårt butikksortiment får du også sagblader som passer til de fl este 
materialer. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Stikksagen er et allsidig verktøy som, med noen begrensninger 
avhengig av tykkelsen på materialet, kan kutte, skråskjære, gjære og 
“svingskjære”. Stikksagen kan utstyres med ulike typer blader avhengig 
av materialet som skal skjæres. Dette er et verktøy som kan brukes 
med en hånd, og som du vil fi nne meget nyttig.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Effekt Slagtall Slaglengde 
 8311250 Bajonettsag >1100W, elektrisk, Hilti WSR1250PE eller tilsv. 4.2 kg 1250 W 0-2700 /min 32 mm 
 8311250 Bajonettsag>1100W, elekrisk, Hilti WSR1400PE eller tilsv. 4.5 kg 1400 W 0-2700 /min 32 mm
 8311570 Bajonettsag batteri <24V, Hilti WSR650A eller tilsv. 4.3 kg 24 V 1400-2200/min 32 mm
 8311580 Bajonettsag, batteri >24V, Hilti WSR36A eller tilsv. 4,4 kg 36 V 0-2850/min                    32 mm    

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER SKJÆREUTSTYR

SIRKELSAGER                                                                                                                       

Sirkelsagen er et uunnværlig verktøy i forbindelse med de fl este 
byggearbeider. Hos Cramo får du sirkelsager med tilbehør for bl.a. 
rettskjæring av plater av ulike materialer.
   

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Blad-diam Kapasitet    
 8312210 Håndsirkelsag <70mm, elektrisk, Hitachi C6BU eller tilsv. 3.5 kg 165 mm 90°-54 mm/45°-39 mm
 8313500 Håndsirkelsag, styring Festool TS 55 EBQ eller tilsv. 4.5 kg 160 mm 90°-55 mm/45°-43 mm      

KJEDESAGER                                                                                                                      

Kjedesager brukes til både tre-
felling/beskjæring og til diverse 
rydde- og rivearbeider.

Cramo tilbyr både elektriske- og 
bensindrevne kjedesager fra 
velkjente produsenter. Nødvendig 
tilbehør og verneutstyr kan også 
leveres fra vårt butikksortiment.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Effekt Anbefalt sverdlengde 
 8321210 Kjedesag, elektrisk <2kW, Stihl  E20C eller tilsv. 4.4 kg 2000 W 35-40 cm
 8321210 Kjedesag, elektrisk <2kW, Husqvarna E321 eller tilsv. 4.5 kg 2000 W 35-40 cm 
 8321430 Kjedesag, bensin, Stihl MS 260 C eller tilsv. 4.8 kg 3.5 HP 32-45 cm
 8321430 Kjedesag, bensin, Husqvarna H353 eller tilsv. 5 kg 3.3 HP                                                  33-50 cm  
 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER SKJÆREUTSTYR

KAPP-OG KLØYVESAGER

Håndverkere forventer presisjon og høy ytelse av stasjonære sager. 
Enten det gjelder listverk, tynne og tykke planker, paneler eller plater av 
forskjellig materiale, er absolutt presisjon et krav. 
Cramo tilbyr et bredt utvalg av sager fra de mest anerkjente produsen-
tene  

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

      Kapp ved Kapp ved Kapp ved  
 Prod.nr Betegnelse /Type Vekt Blad-diameter  H 90° / V 90° H 45° / V 90°  H 90° / V 45° El 
Kapp-og gjærsager
 8331320 <65mm, elektrisk, Dewalt 707 15.5 kg 216 mm b 270 x h 60 mm b 190 x h 60 mm b 270 x h 48 mm 1-fase 10A
 8331330 <85mm, elektrisk, Makita LS0714 13,1 kg 190 mm     
 8331330 <85mm, elektrisk, Dewalt 712 19.5 kg 216 mm b 300 x h 70 mm b 212 x h 70 mm b 300 x h 50 mm 1-fase 10A
 8331340 <115mm, elektrisk, Makita LS1013 21 kg 260 mm b 305 x h 95 mm b 215 x h 95 mm b 305 x h 50 mm 1-fase 10A 
 8331340 <115mm, elektrisk, Dewalt 708 26 kg 305 mm b 305 x h 91 mm b 215 x h 91 mm b 215 x h 64 mm 1-fase 10A
Bygningssager
 8331520 Bygningssag <125mm, elektrisk, 45 kg 300 mm b 610 x h 104 mm b 200 x h 48 mm b 140 x h 48 mm 1-fase 16 A
  Gjerde 1203 eller tilsv.       
 8331530 Bygningssag <175mm, elektrisk,  139 kg 400 mm b 630 x h 148 mm b 285 x h 48 mm b 200 x h 48 mm 3-fase 16A
  Gjerde 1603 eller tilsv.       
 8331430 Bygningssag <75mm, elektrisk 33 kg 250 mm b 155 x h 68 mm b 95 x h 68 mm b 140 x h 50 mm 1-fase 10A
  Dewalt 743 eller tilsv.                                                                       

TILBEHØR
Rullebord kløyvesag
Stativ kapp-/gjærsag
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BYGGMASKINER SKJÆREUTSTYR

BETONGSAGER, HÅNDHOLDTE                                                                                                                    

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Blad-diam Maks skjæredybde Kommentar 
Betongsager, elektriske
 8333220 Håndholdt, elektrisk <125mm, Husqvarna K3000 eller tilsv. 8,9 kg 350 mm 125 mm  Betong. stein, murstein og asfalt
 8333225 Håndholdt, elektrisk, Husqvarna K3000 Spray 9,4 kg 350 mm 125 mm Vannkjølt, støvstopp-system                                    
 8333225 Håndholdt, elektrisk, Husqvarna K3000 Wet 9,4 kg 350 mm 125 mm Vannkjølt

Håndholdte betongsager har en rekke bruksområder: Gulv- og vegg-
kapping, kapping av byggesteiner, kantsteiner og hageheller, mindre 
justeringer av vindus- og døråpninger, kapping i støpt betong, rørkap-
ping, slissing av spor, redningssaging med mer. 

Cramo har et bredt utvalg av elektrisk drevne og bensindrevne kappe-
maskiner fra de beste produsentene. Alle Cramos bensindrevne maski-
ner går på miljøbensin.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Blad-diam Skjæredybde Effekt  Kommentar 
Betongsager, bensin
 8333420 Håndholdt <150mm, Husqvarna K950 12 kg 350 mm 125 mm 6.1 hk Betong, stein, murstein og asfalt    
 8333420 Håndholdt < 150mm, Hilti DSH900 11,9 kg 400 mm 150 mm 6,1 hk Betong, stein og asfalt                                     
 8333460 Håndholdt <400mm, K650 cut’n breake 10 kg 230 mm 400 mm 4.7 hk Dbl. blad, betong, stein og murstein 
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BYGGMASKINER SKJÆREUTSTYR

BORDSAGER

For å oppnå godt resultat når man skal sage fl iser, stein, murstein eller 
teglplater, er presisjon meget viktig. Samtidig er det viktig at sagens 
effektivitet og presisjon ikke går på bekostning av behovet for god 
ergonomi eller akseptabel arbeidsbelastning. 
Cramo tilbyr fl is- og bordsager som ivaretar alt dette. Vi har også et rikt 
utvalg av diamantverktøy av høy kvalitet til sagene.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Sagdybde x saglengde Blad-diam Kommentar 
 8333320 Bordsag på stativ, elektrisk, Husqvarna TS 350FD el. tilsv. 85 kg 105 x 730 mm 350 mm Betong, stein, murstein 
 8332320 Bordsag på stativ, for metall, elektrisk, Niko DC14 el. tilsv. 23 kg  125 mm - 
 8336330 Flisesag, elektrisk, Husqvarna TS 230 F el.tilsv. 13 kg 46 mm 230 mm Fliser

GULVSAGER

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Sagdybde Blad-diam Kommentar 
Elektrisk
 8334210 Gulvsag <200mm, Husqvarna FS600E 95 kg 200 mm 500 mm Betong og asfalt
 8334245 Gulvsag <350mm, Husqvarna FS800E 220 kg 320 mm 800 mm Betong og asfalt 
Bensin       
 8334410 Gulvsag < 120mm, Husqvarna FS309 70 kg 120 mm 350 mm
 8334420 Gulvsag <150mm, Husqvarna FS350 94 kg 120 mm 350 mm Betong og asfalt 
 8334425 Gulvsag <150mm, Husqvarna FS400  98 kg 140 mm 400 mm Betong og asfalt
 8334430 Gulvsag <170mm, Husqvarna FS450     140 kg 200 mm   500 mm Betong og asfalt       
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 BYGGMASKINER SKJÆRE- OG SVEISEUTSTYR

SVEISING                                                                                                                     

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Vekt Sveisekapasitet Kommentar 
 8361220 Sveiseapparat <150A, elektrisk, Caddy 140 eller tilsv. 10 kg 140 A 1-fase 10A 
 8361240 Sveiseapparat <300A, elektrisk, Caddy 250 eller tilsv. 15 kg 250 A                                                                               3-fase 16A                 
   

Cramo tilbyr et utvalg av standard 
sveiseapparater for servicebruk.

SAGSTASJONER                                                                                                                    

 Prod.nr Betegnelse  Kommentar 
 8337100 Sagstasjon 20’.   Åpen m/komplett sag, sponavsug og belysning.
 8337101 Sagstasjon 20’.   Åpen m/presenning, komplett sag, sponavsug og belysning.                                                                              
 8337102 Sagstasjon 20’.   Låsbar m/komplett sag, sponavsug og belysning.
 8337103 Sagstasjon 14’.   Låsbar m/komplett sag, sponavsug, belysning og varme.                                                                                                                               
 

Alle Cramo sagstasjoner er bygget av stålcontainere med bygningssag, 
sponavsug og belysning.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER SLIPE- OG FRESEMASKINER

VINKELSLIPERE

Cramo fører et bredt sortiment av slipe- og fresemaskiner som hjelper 
deg å oppnå ønsket resultat, uansett hvilket materiale du arbeider med.  

Ved sliping og fresing er kvaliteten på verktøyet av største viktighet for 
å oppnå rene spor og slipefl ater. Derfor tilbyr Cramo deg verktøy av 
velkjente kvalitetsmerker, for å dekke dine ulike behov.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Blad-diam Effekt Kommentar 
 8411230 Vinkelsliper <150mm, elektrisk, Hilti DC125 eller tilsv. 125mm   820 W 11000/min
 8411240 Vinkelsliper <180mm, elektrisk, Hitachi G18SH eller tilsv. 180mm 2000 W 8500/min
 8411250 Vinkelsliper <230mm, elektrisk, Hilti DC230-S eller tilsv. 230mm 2500 W 6500/min

SLIPEMASKINER

 Prod.nr Betegnelse Slipefl ate/bredde Effekt Vekt Kommentar 
Håndholdt for tre, elektrisk
 8454540 Maling- og sparkelslipemaskin, Flex WS702VEA ”Giraffe” 225 mm  200 W 3.8 kg Når opp til 3 m uten stige
 8454540 Maling- og sparkelslipemaskin, Festool LHS225EQ 225 mm 500 W 4,6 kg Når opp til 3 m uten stige 
 8411820 Hjørneslipemaskin, oscillerende, Fein Multimaster el. tilsv.  180 W 1.1 kg  
 8411830 Hjørneslipemaskin, oscillerende, Fein Supercut el. tilsv.  400 W 1.5 kg Også for Fein Supercut verktøy
 8412270 Planslipemaskin, oscillerende 150 mm 350 W 2.8 kg  
 8413250 Båndslipemaskin, Hitachi SB10 el. tilsv. 100x610 mm 950 W 5.3 kg 2 hastigheter 
Gulvslipemaskiner,tre    
 8414422 Gulvslipemaskin, HTC 420 420 mm 2200 W 94 kg Må spesialutstyres for tresliping
Teppestrippere, elektrisk    
 8454310 Teppestripper <200mm, Duristripper 2000 eller tilsv. 210 mm 2000 W 16 kg
 8454350 Teppestripper <340mm, Duri Multistrippereller tilsv. 320 mm 750 W 59 kg  
 8454370 Teppestripper <350mm, Wolf Superstripper eller tilsv. 370 mm 2500 W 100 kg
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BYGGMASKINER SLIPE-  OG FRESEMASKINER

BETONGSLIPEMASKINER GULV, ELEKTRISK                                                                                                                     

BETONGFRESEMASKINER GULV                                                                                                                    

 Prod.nr Betegnelse Slipebredde Effekt Vekt Kommentar 
 8414310 ABS833  400 mm   900 W 43 kg 1-fase
 8414420 Husqvarna PG280SF  280 mm 3000 W 70 kg Slipetrykk 35 kg, 1-fase                                             
 8414422 HTC 420  420 mm 2200 W 94 kg Slipetrykk 70 kg, 1-fase 
 8414430 HTC 500  500 mm 4000 W 147 kg Slipetrykk100 kg, vanntank 17l, 3-fase                                                                
 8414430 Husqvarna PG400SF 400 mm 4000 W 115 kg Slipetrykk 65 kg, 3-fase 
 8414440 HTC 650  650 mm 5500 W 240 kg Slipetrykk 400 kg, 3-fase                                                                            

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Sliping og fresing av betonggulv stiller høye krav til både maskinene 
og verktøyet som skal brukes. Det er meget viktig å velge både riktig 
type maskin og ikke minst riktig type verktøy i forhold til type jobb. Hos 
Cramo får du hjelp til å velge riktig utstyr

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Fresebredde Effekt Vekt Kommentar 
 8421230 Von Arx FR200 eller tilsv. 200 mm 2200 W   54 kg Avstand vegg-fresespor 54 mm, el.
 8421250 Von Arx VA30S eller tilsv. 300 mm 7500 W 181 kg Avstand vegg-fresespor  90 mm, el.                                         
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BYGGMASKINER SLIPE- OG FRESEMASKINER

BETONGSLIPEMASKINER, HÅNDHOLDTE

Cramo fører et bredt sortiment av slipe- og fresemaskiner som hjelper 
deg å oppnå ønsket resultat, uansett hvilket materiale du arbeider med.
 
Ved sliping og fresing er kvaliteten på verktøyet av største viktighet for 
å oppnå rene spor og slipefl ater. Derfor tilbyr Cramo deg verktøy av 
velkjente kvalitetsmerker, for å dekke dine ulike behov. 

ANDRE FRESEMASKINER

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet Effekt Vekt Kommentar 
 8423220 Håndoverfres, elektrisk. Festool OF 1010 EBQ eller tilsv. - 1010 W 2.7 kg Spennhylse 8 mm
 8423650 Betongfres, håndholdt, elektrisk, Festool SAF 750 E eller tilsv. 80 mm   750 W 3.7 kg 1-fase 
 8425410 Betongslissemaskin, Hilti DC 20SE eller tilsv. 40/46 mm 1950 W 5.6 kg Målene gjelder 
                             spordybde/sporbredde      

 Prod.nr Betegnelse Slipefl ate Effekt Vekt Kommentar 
 8414120 Betongslipemaskin, elektrisk, Flex WS1505FR eller tilsv. 125 mm 600 W 5.5 kg For betongsliping  
      av gulv, tak og vegger 
 8414910 Betongslipemaskin, elektrisk, EibenstockEBS125 eller tilsv. 125 mm 1500 W 4.1 kg For takvinkler,  
      inntil vegger, etc. 
 8414940 Betongslipemaskin, elektrisk, Hilti DG 150 eller tilsv. 150 mm 2100 W 4.1 kg -

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER BORMASKINER

BORMASKINER, ELEKTRISKE                                                                                                                     

BORMASKINER, BATTERI                                                                                                                     

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Borekapasitet Effekt Vekt Kommentar 
 8431540 Bor-/ Skrumaskin, batteri, maks 15,6V. Hilti SF121-A el. tilsv. 1.-13 mm 3Ah/12V 1.9 kg Skruing/boring
 8431550 Bor-/ Skrumaskin, batteri, maks 15,6V. Hilti SF180-A el. tilsv. 1.6-13 mm 3Ah/18V 2.2 kg Skruing/boring 
 8431560 Bor-/ Skrumaskin, batteri Bosch GSR 36V eller tilsv. 1,5-16 mm 1,6 Ah/36V 2.5 kg  Li-ion

Man kommer ofte opp i arbeidssituasjoner der det blir nødvendig med 
en eller annen form for hullaging. Cramo har riktig utstyr for arbeid 
med både metalldeler, trebjelker og betonggulv. Vi tilbyr også et bredt 
utvalg av bor for ulike materialer og i ulike dimensjoner, f.eks. kjerne-
bormaskiner for hulltaking til VVS- og ventilasjonsrør. 
 
Blant våre butikkvarer fi nner du bor og annet tilbehør av velkjente vare-
merker, for beste mulige resultat.

 Prod.nr Betegnelse Borekapasitet Effekt Vekt Kommentar 
 8431210 Bormaskin, Hitachi D10VF eller tilsv. <10 mm 710 W 1.8 kg For tre eller stål
 8431220 Bormaskin, Makita DP4700 eller tilsv. <13 mm 510 W 2.0 kg For karmskruing eller boring i  
      tre eller stål
 8431250 Vinkelbormaskin, Hitachi D10YA eller tilsv. Stål 10 mm/ 400 W 1,7 kg  
   Tre 15 mm

TILBEHØR
Bortype SDS +/SDS max
Bor-16 mm lengde opp til 250 mm
Bor-16 mm lengde opp til 400 mm
Bor-30 mm lengde opp til 250 mm
Bor-30 mm lengde opp til 400 mm
Bor-30 mm lengde opp til 600 mm
Bor-30 mm lengde opp til 1000 mm
Bor 31-50 mm lengde opp til 400 mm
Bor 31-50 mm lengde opp til 600 mm
Bor 31-50 mm lengde opp til 1000 mm
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BYGGMASKINER BORMASKINER

BORHAMMERE

KJERNEBORMASKINER

 Prod.nr Type Borekapasitet Effekt Vekt Slag Kommentar 
   i betong energi    
 Borhammer, elektrisk
 8432130 Hilti TE6-C eller tilsv. 4-24 mm 650 W 2.8 kg 1.8 J Boring/meisling i betong    
 8432130 Hilti TE2M eller tilsv. 4-20 mm 600 W 2.3 kg 1.8 J For tre og metall, boring med slag i betong 
 Borhammer, batteri      
 8432450 Hilti TE6A, 36V, eller tilsv. 3-20 mm 36 V 4.7 kg 1.5 J For tre og metall, boring med slag i betong
 8432550 Hilti TE7A, 36V, eller tilsv. 5-24 mm 36 V 4,9 kg 2,6 J For tre og metall, boring med slag i betong 
 Kombihammer, elektrisk     
 8432230 Hilti TE16C eller tilsv. 5-28 mm 800 W 3,8 kg 3,2 J Boring/meisling i betong     
 8432242 Hilti TE56-ATC eller tilsv. <90 mm 1100 W 6,6 kg 7,0 J Boring/meisling i betong, aktiv dreiem.kontroll 
 8432242 Hilti TE60-ATC eller tilsv.  <90 mm 1200 W 7,4 kg 7,0 J   Boring/meisling i betong, aktiv dreiem.kontroll
 8432245 Hilti TE76-ATC eller tilsv. <125 mm  1400 W 7,9 kg 8,3 J Boring/meisling i betong, aktiv dreiem.kontroll                      
 8432245 Hilti TE80-ATC eller tilsv. <125 mm  1700 W  10,2 kg 11 J Boring/meisling i betong, aktiv dreiem.kontroll            
 8432250 Wacker EHB 11eller tilsv. <125 mm  1380 W  11,7 kg      19 J  Boring/meisling i betong                                                                           

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Borhammere og kombihammere er mye brukt i forbindelse med 
montasje, bygge- og restaureringsarbeider. I tillegg til kraft og ytelse, 
levetid og servicevennlighet, stilles det høye krav også til ergonomi og 
vibrasjonsnivå. Hos Cramo får du de beste maskinene, utviklet for å 
tilfredsstille alle dagens krav.

 Prod.nr Betegnelse/Type Borekap. Borekap. Effekt Vekt Kommentar 
   i murstein i betong    
 8437280 Kjernebormaskin <162mm, elektrisk, Hilti DD130  -162 mm -152 mm 1900 W 21 kg Stativ eller håndholdt 
 8437340 Kjernebormaskin <400mm, elektrisk, Hilti DD200  25-400 mm 25-400 mm 2600 W 12.7 kg 3 hastigh, stativ med hurtigkobling 
 8437240 Kjernebormaskin <52mm, håndholdt, Hilti DDEC-1 8-35 mm 8-35 mm 1450 W 5,7 kg  
 8437360 Kjernebormaskin, elektrisk Hilti DD350 52-500 mm 52-500 mm 3500 W 14,4 kg Stativ, 1-fase                 

TILBEHØR
Kjernebor
Stativ
Vakuumpumpe

Cramo tilbyr kjernebormaskiner for både håndboring og boring med 
stativ i en rekke materialer inkludert armert betong, tegl og andre 
byggematerialer. Bor og annet tilbehør er også en del av vårt sortiment.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER KLIPPE- OG BØYEMASKINER

ARMERINGSKLIPPEMASKINER                                                                                                                    

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet Vekt Mål bxhxl Kommentar    
 8511230 Armeringsklipper, elektrisk, håndh. Bendof DC16M el. tilsv.  16 mm 7 kg 150x115x460 mm Klippehastighet 2 s  
 8511240 Armeringsklipper, elektrisk, håndh. Bendof DC20MX el. tilsv. 6-20 mm 10 kg 150x135x500 mm Klippehastighet 3 s  
 8511330 Armeringsklipper, batteri, håndh. Bendof DC-16MB el. tilsv.  16 mm 5.5 kg 93x230x330 mm Klippehastighet 6 s  
 8511430 Klippe-og bøyemaskin, håndh. Hitachi VB16Y eller tilsv. 0-16 mm 17 kg 214x466 mm 0-180 grader, 5 s                        
 8512320 Armeringsklipper, elektro hydraulisk. Weelu W60/25 eller tilsv. 12-40 mm 550 kg 600x1200x1000 mm 400V 5.5 kW

På mange arbeidsplasser er det nødvendig å klippe rundstål og 
armeringsjern. Cramo tilbyr deg et bredt sortiment fra små bærbare 
maskiner til kraftige maskiner for store dimensjoner. 
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BYGGMASKINER KLIPPE- OG BØYEMASKINER

BØYEMASKINER

PLATEKLIPPEMASKINER

Bøying av rundstål og armeringsjern er fortsatt nødvendig på mange 
byggeprosjekter. Cramo har bøyemaskiner som kan bøye jern opp til  
40mm.

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet Vekt Mål b x h x l Kommentar 
 8532230 Bøyemaskin, elektro mekanisk, Bendof DBD25 0-20 mm  86 kg 500x900x670 mm Bøyehastighet 1800/6 s  
      Med bøyletilsats, 6-12 mm                 
 8532230 Bøyemaskin, elektro mekanisk, Bendof Maxi 0-20 mm 140 kg 610x750x550 mm Bøyehastighet 1800/4 s  
 8533370 Bøyemaskin, elektro hydraulisk, Weelu W320 0-32 mm 400 kg 780x900x800 mm Bøyehastighet 540/1.5 s  
 8533380 Bøyemaskin, elektro hydraulisk, Weelu W400 B32PC 0-40 mm 490 kg 900x870x1000 mm 

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet Vekt Kommentar 
 8561210 Plateklippemaskin <2mm, elektrisk, Fein RSS636 eller tilsv. -1.5 mm 1.6 kg Skjærehastighet 1.7m/min 
 8561220 Plateklippemaskin <3,5mm, elektrisk, Fein RSS638 eller tilsv. -2.5 mm 1.9 kg                           Skjærehastighet 2.5m/min    

Vi har også klippemaskiner for å klippe tynne plater i dimensjonene 
0,5–2,5 mm, perfekt for byggearbeidsplassen.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER KLIPPE- OG BØYEMASKINER

JERNBINDEMASKINER                                                                                                                    

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Jernbindemaskinen utfører binding og avstandsetting i en arbeids-
operasjon. Jernbindemaskinen passer til tradisjonell armering, men er 
også velegnet for rørleggere og elektrikere.

 Prod.nr Betegnelse Kapasitet Vekt Kommentar 
 8562230 Jernbindemaskin <39mm, håndholdt, batteri, MAX RB395/RB397 20-39 mm 2.1 kg 
 8562242 Jernbindemaskin <65mm, håndholdt, batteri, MAX RB650/655 20-65 mm 3.3 kg     
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BYGGMASKINER MÅLE- OG KONTROLLINSTRUMENTER

NIVELLERINGSINSTRUMENTER

LASERE

Denne type instrumenter brukes oftest i forbindelse med grunnar-
beider, men kan også brukes ved rørlegging og ved oppsetting av hus. 

Med et nivelleringsinstrument gjør man en optisk avlesning mot en
målestang, noe som vanligvis krever 2 personer for å kunne utføre 
arbeidet rasjonelt. Instrumenttypen og arbeidsmetoden gjør at man i 
enkelte tilfeller kan oppnå en høyere nøyaktighet enn hva som er mulig 
med en laser.

 Prod.nr Type Nøyaktighet Maks distanse Kommentar 
Planlaser, horisontal   
 9187180 Spectra LL400 eller tilsvarende +/-1.5 mm ved 30 m 400 m Selvhorisonterende 
 9187180 Topcon RL-H3A eller tilsvarende +/-1.9 mm ved 50 m 350 m Selvhorisonterende 
Tofallslaser     
9187320 Spectra GL 720/GL 722 eller tilsvarende +/-1.2 mm ved 30 m 450 m Hellningsområde -10% – +10%
 9187320 Topcon RL-H2Sa eller tilsvarende +/-2.5 mm ved 50 m 350 m  Hellningsområde  -8% – +8% 
Interiørlaser, synlig lys    
 9187440 Punktlaser 3D, Hilti 3-D PM10 eller tilsvarende +/-3 mm ved 10 m 30 m 3 AA batterier
 9187440 Punktlaser Hilti 4D PM24 eller tilsvarende +/-3 mm ved 10 m 30 m 4 AA batterier 
 9187440 Linjelaser Hilti 2D PML32 eller tilsvarende +/-1.5 mm ved 10 m 10 m 
Plan- og vertikallaser, synlig lys    
 9187510 Spectra HV401 +/-1.5 mm ved 30 m 400 m Selvjusterende, rødt lys
 9187510 Topcon RL-VH3A +/-2.5 mm ved 50 m 250 m For utendørs bruk, ikke fjernkontroll, rødt lys 
 

 Prod.nr Betegnelse Nøyaktighet Forstørrelse Nærmeste fokus 
 9181210 Nivelleringskikkert, Spectra AL228  1.5 mm 28x 0.6 m 
 9181210 Nivelleringskikkert, Topcon AT-G4N 2.0 mm 26x 0.6 m

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Måle- og kontrollinstrumenter har lenge vært brukt ved bygge-
og anleggsarbeider. Instrumentene har dessuten mange bruksområder 
innenfor produksjonsindustrien. 
 
Cramo kan tilby fl ere varianter av laserutstyr som hjelper deg med å få 
små så vel som store konstruksjoner på riktig nivå. Ta gjerne en prat 
med vårt kyndige personale, så hjelper de deg med å plukke ut riktig 
utstyr for akkurat dine behov.

TILBEHØR
Stativ nivellering
Stativ nivellering, sveiv
Nivellerstang 2 m
Nivellerstang 4 m
Laserstang støp
Laserstang plate
Målehjul

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER MÅLE- OG KONTROLLINSTRUMENTER

RØRLEGGINGSLASERE                                                                                                                    

Rørleggingslasere er spesielt utsatt for tøffe arbeidsmiljøer som vann, 
syrer, kjemikalier og salter som fi nnes under jorden. Cramo har derfor 
valgt de mest robuste og pålitelige laserene i markedet. Med sitt origin-
altilbehør, er de også meget enkle og raske å stille opp.

 Prod.nr Betegnelse Nøyaktighet Hellningsgrad Kommentar 
 9187630 Spectra DG711, rødt lys, automatisk  +/-1.5 mm ved 30 m -0,55 Temperaturkompensasjon
 9187630 Topcon TP-L4, rødt lys, automatisk  +/-2.4 mm ved 50 m -0,55  
 

ANDRE MÅLEINSTRUMENTER                                                                                                                     

 Prod.nr Betegnelse/Type Måleområde Oppløsning Kommentar 
 9165530 Fuktindikator, Protimeter Surveymaster C2000 7-70% RH  0,10% Viser opptil  70% RH
 9184370 Avstandsmåler >100m, Hilti PD30/PD40 -1.5 mm  Rekkevidde 70 m, 200 m med prisme 
 9175725 Varmekamera, Flir Infracam -10 – +100C  Lagrer 50 bilder, JPEG 
 

Infrarød thermografi   er den 
raskeste og enkleste metoden 
for å avdekke energitap, fuktig-
het og varmgang i elektriske an-
legg.  Et varmekamera påviser 
raskt hvor problemene er.

Facts About Keram metal-halogen lamps
- True colour reproduction
- Uses only 10% energy in comparison to 
 tradional halogen lamps
- Better economy
- Better for the environment

SIGNALUTSTYR

 Prod.nr Betegnelse        
9214440 Trafi kksignalanlegg, radarstyrt, 2 enheter, 1 km rekkevidde

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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BYGGMASKINER RENGJØRINGSUTSTYR

HØYTRYKKSVASKERE                                                                                                                   

Cramo tilbyr høytrykksvaskere med kaldt eller varmt vann. En høy-
trykksvasker med kaldt vann er godt egnet til daglig rengjøring av 
maskiner, kjøretøyer og bygninger. Den er ideell for rengjøring av store 
fl ater. En høytrykksvasker med varmt vann fjerner lett også fett og oljer 
uten bruk av kjemikalier.

LUFTRENSERE                                                                                                                    

 Prod.nr Betegnelse Trykk Vannmengde Vekt Kommentar 
Høytrykksvaskere, kaldt vann
 9522120 <120bar, 1-fase, Alto Poseidon 5-28 eller tilsvarende 110 Bar 12 l/min 70 kg Maks. matevann 600 C
 9522125 <140bar, 1-fase, Alto 30CA spesial eller tilsvarende 160 Bar 10 l/min 24 kg                               Maks. matevann 600 C    
Høytrykksvaskere, varmt vann    
 9524130 3-fase, diesel, Alto Neptune 7-63 175 Bar 20 l/min 224 kg Maks.vann inn  400 C, ut 100-1400 C

Det blir nå mer og mer vanlig også i Norge å bruke luftrensere for å øke 
luftkvaliteten ved forskjellige typer bygg - og anleggsarbeider. I tillegg 
til tradisjonelle luftrensere, kan Cramo nå også tilby sine kunder et nytt 
luftrensesystem som kjennetegnes av høyeffektiv rensing og store en-
ergibesparelser. De mobile luftrenserne kan utstyres med HEPA-fi lter 
som eliminerer alt fra grovt  støv til bakterier i krevende industri- og 
byggmiljøer.

Ved behov kan kunden også få utført luftmålinger og analyser av luften 
på arbeidsplassene.   

TILBEHØR      
Grovfi lter   
Finfi lter
Microfi lter (HEPA-fi lter) 
Kullfi lter

 Prod.nr Betegnelse Luftmengde bx h x l Vekt Kommentar 
 9543210 Luftrenser <500m3/t, Aervent Mini 250 m3/t 335x390x455 mm 15 kg 
 9543221 Luftrenser <600m3/t Dustcontrol Aircube  500 m3/t 350x380x340 mm  13 kg 2 hastigheter 
 9543230 Luftrenser <1000m3/t, A700 <600 m3/t 420x410x470 mm  14 kg 2 hastigheter
 9543241 Luftrenser <1500m3/t A1700 1700 m3/t 650x850x350 mm 25 kg 2 hastigheter 
 9543250 Luftrenser <2000m3/t, Clair 2000 2000 m3/t 260x560x750 mm 28 kg Filter fra G4-H11 
 9543260 Luftrenser Clair 6000 9 000 m3/t 821x1834x728 mm 75 kg Filter fra G4-H11 
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BYGGMASKINER RENGJØRINGSUTSTYR

CRAMO RENT BYGG

Hvorfor bruke støvutskillere
Kildeuttrekk vil si å fange forurensning så tett opptil kilden som mulig, 
for eksempel en sugehylse eller en slipemaskin. Det er viktig å fjerne 
uønsket materiale ved kilden før det påvirker produksjonseffektiviteten 
eller forårsaker helseproblemer. Med Cramo Rent Bygg-løsning kan du 
trekke ut støv, fl is, oljesøl og andre helseskadelige stoffer ved kilden og 
transportere dem dit du vil. Maskinene våre gjør jobben med en svært 
høy fi ltreringsgrad. Alle de mobile maskinene våre er utstyrt med et 
fi nfi lter og et HEPA-fi lter som renser luften som kommer ut 99,995 %! 

Alt støv på byggeplasser er en helserisiko på lang sikt. Noen typer støv 
er også farlig ved bare kort eksponering. Dagens byggebransje krever 
dyktige og ansvarsbevisste ansatte. Arbeid innen bygg bør ikke medføre 
helserisiko. Derfor burde tiltak som minimerer konsentrasjonen av støv 
på byggeplasser til et minimum være en selvfølge. Det fi nnes kontroll-
metoder. 

Hvordan du bruker støvutskillere
Utstyrer du alle verktøy med sugehylse og kopler dem til effektive 
støvutskillere, kan konsentrasjonen av støv reduseres betraktelig. 
Sugehylsen fanger støvet før det slippes ut i lufta som vi puster inn 
daglig. Støvsuging med en effektiv støvutskiller, utstyrt med HEPA-fi ltre 
for å forhindre støvutslipp, vil forbedre rengjøringsprosessen. Koster 
du opp støvet, virvler det bare opp igjen. Husk på at det er nettopp dette 
luftbårne støvet som kan pustes inn, som er farlig for helsa!

Fordeler ved kildeuttrekk
– Minimering av luftbåret støv gir store fordeler for helse og sikkerhet 
– Økt produktivitet uten å måtte vente på at støvet skal legge seg
– Rensk opp i de skitne jobbene og gjør dem unna i god tid 
– Tryggere arbeidsforhold uten støv som hindrer sikten 
– Ideelt for sensitive miljøer, for eksempel skoler, butikker, 
 sykehus og IT
– Hold alle i arbeid, ingen blir avbrutt av støv 
– Enklere forberedelser, mindre tid brukt på å dele opp arbeidssteder
– Bedre kundetilfredshet med minimal forstyrrelse 
– Lett å bruke og økt levetid på utstyret 

Merknader til tegningen
1. Kildeuttrekk med et halvmobilt uttrekkssystem.
 
2. Ved å sirkulere lufta gjennom et effektivt HEPA-fi lter renses lufta i 
rommet ved å fjerne det farlige luftbårne støvet som er helseskadelig. 
De farligste partiklene er de som er så små at de ikke kan sees med 
det blotte øye. En luftrenser er designet for å separere fi nt og farlig støv 
ned til mikrometerstørrelse. Et eksempel på slike partikler er silikamel, 
som fi ns i betong, mørtel, sement og liknende. 

3A. En støvutskiller genererer en svært stor luftstrøm og er derfor 
velegnet på mange uttrekkspunkter. Den brukes vanligvis i halvmobile 
uttrekkssystemer der maskinen plasseres sentralt og koples til en 
slange eller et rørsystem. Den kan koples til et midlertidig eller perma-
nent rørsystem installert i byggeområdet med klaffventiler på kopling-
spunktene for brukerne. 

3B. En spesialtrillebår er en mobil forutskiller designet som en trillebår 
for enkel bruk. 

4A. Støvutskilleren egner seg for rensing og kildeuttrekk fra små og 
mellomstore el-verktøy som slipemaskiner, pressluftbor og sager. 
Egnede sugehylser kan brukes for slipemaskiner og diamantsager, 
samt gummihylser for bor, slagbor og pressluftbor. 
 

4B. Når du bruker sugehylse for diamantblad får du godt kildeuttrekk. 
Sugehylsen er avgjørende for et  godt kildeuttrekkssystem; den må 
være lett og godt designet samtidig som den er effektiv når det gjelder 
å fange støv. 

4C. En luftrenser er et perfekt tilleggsutstyr i svært støvete miljøer 
ettersom den sirkulerer lufta gjennom et effektivt HEPA-fi lter. Lufta i 
rommet blir renset ved å fjerne farlig luftbåret støv som er helsesk-
adelig.

1

3A

3B

5A
5B
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5A. Når en bruker pressluftbor eller slipemaskin under nedrivning-
sarbeid, oppussing av kjøkken eller bad, eller byggearbeider generelt, 
er en liten luftrenser en ideell løsning. Det er også et populært valg i 
bakerier og snekkerverksteder ettersom den renser lufta og fi ltrerer 
bort farlig mel- eller trestøv. En utslippsslange kan brukes for å skape 
negativt trykk i et forseglet rom. 

5B. Ved å sette en støvkappe på slagboret kan du redusere støvmeng-
den ved å kople den til et halvmobilt uttrekkssystem. 

6A. Når du arbeider i områder med høy fuktighet eller vann på gulvet, er 
en vannsuger en effektiv løsning på problemet. Den suger effektivt opp 
vann og forhindrer dermed at arbeidsområdet blir vått og skittent. 

6B. Avfukting er veldig viktig for at bygninger skal få en lang levetid. 
Fuktighet kan forårsake betydelige skader, derfor anbefales bruk av 
avfuktere både under bygging og oppussing samt for å ta hånd om 
situasjoner med fl om og høy fuktighet.
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BYGGMASKINER RENGJØRINGSUTSTYR



www.cramo.no • Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme     70

BYGGMASKINER RENGJØRINGSUTSTYR

STØVSUGERE

En forutsetning for et godt arbeidsmiljø er at arbeidsplassen i stor ut-
strekning kan holdes ren for støv, mikropartikler og stoffer i gassform. 
Hos Cramo fi nner du et komplett sortiment av industristøvsugere for 
både vått og tørt materiale. Vi har dessuten utstyr for å koble sammen 
slipe- og freseutstyr med enkelte industristøvsugere. 

En del luftrensingsutstyr har HEPA-fi lter som stopper det farlige, 
usynlige mikrostøvet, samtidig som det samme utstyret klarer tyngre 
støv. Det fi nnes utstyr der man kan koble friskluft direkte til det indre 
miljøet, samtidig som man renser innendørs. Røyk fra sveising og andre 
varme arbeider kan fi ltreres bort av utstyr med aktive kullfi lter. Alt dette 
forbedrer arbeidsmiljøet ditt og sparer helsen din. 

Ta kontakt med din nærmeste Cramo-avdeling, så hjelper vi deg å fi nne 
frem til en fungerende løsning for midlertidig luftrensing. Vi tilbyr også 
et bredt sortiment av høytrykksvaskere med både kaldt og varmt vann 
for effektiv rengjøring.

 Prod.nr Betegnelse Suge- Innløp Vekt Volum Kommentar 
   kapasitet diam.     
Støvsuger     
 9532220 Støvsuger <1,5kW, <35l, Festool CT22 eller tilsv. 234 m³/t 27 mm 13 kg 24 l 1-fase, for ikke-helsefarlig støv  
 9532230 Støvsuger <1,5kW, >35l, Festool CT44 eller tilsv. 228 m³/t 27 mm  20 kg 42 l 1-fase, for ikke-helsefarlig støv 
 9531240 Støvsuger <2,3kW, Hilti VCD 50 2.1kW 180 m³/t 36 mm 22 kg 50 l 1-fase, for ikke-helsefarlig støv 
Støvutskiller, tre, betong, og miljøfarlig avfall      
 9544300 Støvutskiller, elektrisk, Dustcontrol DC 1800 Auto 190 m³/t 38 mm 10 kg 11 l 1-fase
 9544310 Støvutskiller, elektrisk, Dustcontrol DC 2800C Auto  190 m³/t 38 mm  14 kg 11 l 1-fase 
 9544330 Støvutskiller, elektrisk, Dustcontrol DC 3800C   320 m³/t  50 mm 35 kg 30 l 1-fase
 9544430 Støvutskiller, elektrisk, Dustcontrol DC 3800C Twin  320 m³/t  50 mm 54 kg 2x30 l 1-fase 
 9544340 Støvutskiller, elektrisk, Dustcontrol DC 5800C 5 kW  470 m³/t 76 mm 205 kg 30 l 3-fase, 16A
 9544360 Støvutskiller, elektrisk, Dustcontrol DC 5800C 9.2 kW  800 m³/t 108 mm 210 kg 50 l 3-fase, 32 A. Kan kobles til rørsystem    
Tilbehør støvutskiller, bør brukes ved gulvsliping       
 9544370 Forutskiller  - 76 mm 35 kg 95 l Egnet for grovt materiale, vann etc. 
 9549230 Forutskiller, trillebår    <150l 2 innløp for 2 maskiner samtidig      
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BYGGMASKINER RENGJØRINGSUTSTYR

VANNSUGERE                                                                                                                   

Vi tilbyr markedets beste vannsugere. Du får robuste, pålitelige maski-
ner som kan suge betongslam og annet forurenset vann der hvor andre 
enklere maskiner bare suger opp vannet. 

 Prod.nr Type Pumpekap. Vekt Oppsamlingsvolum Kommentar 
 9533330 Dustcontrol DC2800W/D75W   150 l/min 37 kg 75 l Alle typer av vannsuging
 9533330 Pullman PV350P-400 eller tilsv. 290 l/min 47 kg 55 l Alle typer av vannsuging 
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Type arbeid Type maskin Støvsuger Tilbehør Anbefalt
forutskiller/tilbehør

Meisling Meiselhammer DC 2800/DC 1800
DC 3800

Ø 38mm max 10m 
Ø 50mm max 15m 

DC AirCube & sugekåpe 6078 + 
belg. Alt. A700

Boring Kombihammer 
Borhammer

DC 2800/DC 1800
DC 3800

Ø 38mm max 10m Sugekåpe & DC AirCube
Alt. A700

Gulvfresing 250 mm = > 350 
mm

DC 3800
DC 5800

Ø 50mm max 15m
Ø 50mm max 30m

DCF Trillebår
DCF Trillebår

Gulvsliping
ABS 883
Husqvarna 150
Husqvarna 280
HTC 400
HTC 420
HTC 500
Husqvarna 400
Husqvarna 1000

DC 3800
DC 3800
DC 3800 Twin
DC 3800 Twin
DC 3800 Twin
DC 5800 5 kW
DC 5800 5 kW
DC 5800 9,2 kW

DCF Cyklon/DCF Trillebår
DCF Cyklon/DCF Trillebår
DCF Cyklon/DCF Trillebår
DCF Cyklon/DCF Trillebår
DCF Cyklon/DCF Trillebår
DCF Cyklon/DCF Trillebår

Kjerneboring Kjernebor, våt
Kjernebor, tørr

DC 2800w
DC 2800c

Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m

Material-
transport

Utsug av sagspon 
eller annet mate-
riale

DC 5800 9,2 kW Ø 76mm Forutskilller for utmating til åpen 
container

Riving Slegge  
Meiselmaskin
Kappemaskin

DC 2800/DC 1800
DC 2800
DC 3800 Twin

Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 50mm max 20m

AirCube & sugekåpe
Alt. A700

Rengjøring Lett
Tung

DC 2800/DC 1800
DC 3800/DC 5800

Ø 38mm max 10m
Ø 50mm 20-30m 

Ved sentralsystem; DCF trillebår

Sveising El-sveis
Mig-sveis
El-muffesveis

DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800

Saging/
kapping

Kapp-/gjærsag
Stikksag
Sirkelsag
Gjærsag
Betonsag
Vinkelsliper Ø 125-
230mm

DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 3800 Twin
DC 3800

Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 50mm max 10m
Ø 50mm max 10m

DC AirCube
Alt. A700
”
”
”
”

Våtsuging Kjernebor
Gulvsag
Betongsag
Flisesag
Bordsag
Annen våtsuging

DC 2800W
DC 2800W
DC 2800W
DC 2800W
DC 2800W
DC 2800W

Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m

Slamsekk
”
”
”
”
”

Veggsliping/
fresing

Slipemaskin Ø 125-
150mm ”Giraff”
Båndslipemaskin
Ocillerende slipem.
Planslipemaskin
Betongfresemaskin
Elektrisk høvel

DC 2800

DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 2800/DC 1800
DC 2800

Ø 38mm max 5m

Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m
 

DCF 2800 & AirCube

AirCube
”
”
”
”
”

GUIDE TIL RIKTIG STØVSUGER

BYGGMASKINER RENGJØRINGSUTSTYR

Den største forskjellen er utskillingsgraden. Støvutskillere er utstyrt med to fi ltersystem, mens støvsugere oftest bare har ett. Støvutskill-
erens fi ltersystem er bygget opp med et fi nfi lter og et mikrofi lter. Kombinasjonen av de to fi ltrene øker rensegraden i meget stor grad. 
Finfi lteret tar hånd om det meste av alle partikler i tillegg til det fi neste, og derved helsefarlige støvet, som mikrofi lteret fjerner. 
Alle Cramos støvutskillere er utstyrt med mikrofi lter, og det gir en utskillingsgrad på 99,995% (iht. DOP-test) 
OBS! Dersom støvutskilleren skal brukes til asbest- eller PCB-sanering kreves det spesiell godkjenning fra Cramo.

Hva er forskjellen på en støvsuger og en støvutskiller?



LIFTER OG
TRUCKER
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VI TILBYR ET  BREDT SORTIMENT 
AV LIFTER FOR INNEN- OG 
UTENDØRS BRUK.  

SIKKERHET ER HØYT PRIORITERT,  
OG VI TILBYR VÅRE KUNDER 
BRUKEROPPLÆRING OG 
SIKKERHETSKURS.  
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LIFTER OG TRUCKER TELESKOPTRUCKER

 Type Cat TH360B 
 Produkt nr 1572116 
 Lengde, mm 8500 
 Bredde, mm 2440 
 Høyde, mm 2600 
 Vekt, kg 10600 
 Lastekapasitet, kg 3000 
 Løftehøyde, mm 13500 
 Maks hastighet, km/t 32 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe 

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe eller 
kranarm. Cat TH 360B har en lastekapasitet på 3000 kg og løfter 13,5 meter  høyt.

CAT TH360B                                                                                                                          

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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CAT TH460B                                                                                                                       

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe eller 
kranarm. Cat TH460B har en lastekapasitet på 4000 kg og løfter 13,5 meter  høyt.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Cat TH460B 
 Produkt nr 1572124 
 Lengde, mm 8500 
 Bredde, mm 2515 
 Høyde, mm 2530 
 Vekt, kg 11100 
 Lastekapasitet, kg 4000 
 Løftehøyde, mm 13500 
 Maks hastighet, km/t 32 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe
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 Type Manitou 1440
 Produkt nr 1572124 
 Lengde, mm 6135 
 Bredde, mm 2374 
 Høyde, mm 2640 
 Vekt, kg 10800 
 Lastekapasitet, kg 4000 
 Løftehøyde, mm 13530 
 Maks hastighet, km/t 25 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe 

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe eller 
kranarm. Manitou MT 1440 har en lastekapasitet på 4000 kg og løfter 13,5 meter høyt.

MANITOU 1440                                                                                                                          

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

LIFTER OG TRUCKER TELESKOPTRUCKER

 Type Genie GTH 5022R 
 Produkt nr 1582133 
 Lengde mm 7550 
 Bredde, mm 2470 
 Høyde, mm 3050 
 Vekt, kg 18000 
 Lastekapasitet, kg 5000 
 Løftehøyde, mm 21930 
 Maks hastighet km/t 30 
  Utstyr Inkl gafl er og skuffe

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe eller 
kranarm. Genie GTH 5022R har en lastekapasitet på  5000 kg og løfter nesten 22 meter  høyt.

GENIE GTH-5022R

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe eller 
kranarm. Manitou MT 1740 har en lastekapasitet på 4000 kg og løfter nesten 17 meter høyt.

MANITOU 1740SLT

MANITOU 1840

LIFTER OG TRUCKER TELESKOPTRUCKER

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe eller 
kranarm. Manitou MT 1840 har en lastekapasitet på 4000 kg og løfter 17,5 meter høyt. Maks rek-
kevidde framover er over 13 meter.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Manitou 1740SLT 
 Produkt nr 1572125 
 Lengde, mm 5980 
 Bredde, mm 2420 
 Høyde, mm 2600 
 Vekt, kg 11220 
 Lastekapasitet, kg 4000 
 Løftehøyde, mm 16650 
 Maks hastighet, km/t 25 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe 

 Type Manitou 1840 
 Produkt nr 1572126 
 Lengde, mm 6270 
 Bredde, mm 2422 
 Høyde, mm 2693 
 Vekt, kg 11380 
 Lastekapasitet, kg 4000 
 Løftehøyde, mm 17500 
 Maks hastighet, km/t 25 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe
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 Type Cat TH580B  
 Produkt nr 1572134 
 Lengde, mm 8500 
 Bredde, mm 2545 
 Høyde, mm 2715 
 Vekt, kg 14400 
 Lastekapasitet, kg 5000 
 Løftehøyde, mm 17000
 Maks hastighet, km/t 32 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe 

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig 
av modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe 
eller kranarm.. Cat TH 580B har en lastekapasitet på 5000 kg løfter 17 meter høyt.

CAT TH580B

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

LIFTER OG TRUCKER TELESKOPTRUCKER

 Type Manitou MRT2150MS  
 Produkt nr 1582132 
 Lengde, mm 6850 
 Bredde, mm 2425 
 Høyde, mm 3030 
 Vekt, kg 16500 
 Lastekapasitet, kg 5000 
 Løftekapasitet, mm 20600 
 Maks hastighet, km/t 36 
 Utstyr Inkl gafl er og skuffe 
 

Teleskoptrucken er en maskin som er godt egnet til ulike oppgaver på byggeplasser. Avhengig av 
modell kan den utstyres med ulike typer tilleggsutstyr som foreksempel vinsj, gafl er, skuffe 
eller kranarm. Manitou MRT 2150 er en rundtomsvingende teleskoptruck, noe som gjør den 
svært fl eksibel på byggeplassen. Den har en lastekapasitet på 5000 kg og løfter nesten 21 meter 
høyt.

MANITOU MRT2150

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER

Førerkrav 

•  Kontroll av alle personløftere skal utføres av sertifi sert kontroll- 
organ/kontrollør en gang hver 12. måned

• Maskinen skal ha et godkjenningsmerke fra den siste kontrollen

 Kontroll

Bilmonterte personløftere skal ha:

•  Merkeanordninger i henhold til    
 kjøretøyforskriftene.
•  Varsellys i henhold til kjøretøyforskriftene.
• Fører skal ha førerkort i henhold til    
 kjøretøyforskriftene

Bilmonterte lifter

•  Være minst 18 år, ha god helse og ikke være under påvirkning  
 av rusmidler 
•  Inneha bevis for gjennomgått dokumentert opplæring
•  Forstå maskinens sikkerhetssystem, betjeningsanordinger,  
 konstruksjon og virkemåte
•  Foreta daglig sikkerhetskontroll av maskinen 
• Kontrollere markens bæreevne før maskinen tas i bruk
•  Umiddelbart avbryte arbeidet dersom feil eller skader oppstår  
 som kan redusere sikkerheten

Personer som bruker personløftere må:
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20
Arbeidshøydediagram

215 kg 80 kg

  Kontroll/sjekk av følgende:

• Horisontalnivå
•  Støtteben
• Grunnens bæreevne
• Sikkethetsutstyr
• Nødstoppbryter
• Låsing av splinter

Daglig sjekkliste

• Arbeidets art?
• Arbeidshøyde?
• Hvordan er underlaget?
•  Finnes det strøm? 380V/220V?
• Er det noen hindringer i veien?
• Hvor stor lastekapasitet?
•   Må man ha tillatelse før 
    oppstilling? 

 

Belastningsdiagram

Tenk på at makslasten kan variere med utlegget, se 
belastningsdiagrammet i instruksjonsboken. 

Makslasten fi nnes alltid angitt på maskinens arbeidskurv. 
Med overlast eller for langt utlegg kan liften velte.

Rekkevidde i meter 

Eksempel. 
Med 80 kg i kurven må ikke utlegget overstige 10 meter.

Med 215 kg (to personer + verktøy) minsker tillatt utlegg til 
8 meter.

•  Kontrollpanel
•  Oljelekkasje
• Bremser
• Personlig verneutstyr
• Kabler
• Avsperringer

•  Når skal arbeidet utføres?
• Hvor lenge skal maskinen      
 brukes?
• Hvilken leveransemåte ønskes?
• Vektforholdet mellom bil og 
 tilhenger om du selv skal
  transportere liften

Sjekkliste - hva du må tenke på ved valg av lift

•  Alle maskiner produsert etter 01.01.1997 skal være merket  
med CE-merke 
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SØYLELIFTER, MANUELT FLYTTBAR

LIFTER OG TRUCKER SØYLELIFTER

Prod. nr Type Fabr. Arbeids- Plattform Plattform Plattform Plattform Plattform Total Total Transp Vekt Dekk- 
      høyde h maks. h min. størrelse utsk. kap kg lengde bredde høyde kg type  
 7321222 Liftpod JLG 2,32 4,32  0,60x0,55  150 1,25 1,04 2,97* 74** Kompakte 
 7322232      AWP30DC     Genie 11,10 9,10 0,38 0,61x0,71 - 159 1,35 0,74 1,98 393  Kompakte   

Små søylelifter passer til vedlikeholdsarbeider 
i f.eks. søyleganger, kontor, skoler, sykehus, 
kirker og kjøpesentra. De egner seg godt når 
du har behov for å komme rett opp, med en lift 
som er lett å transportere og komme inn med 
gjennom trange passasjer.

Gjelder for JLG Liftpod.
*)Transporthøyde er for ferdig montert 
maskin.
**)Liftpod er laget av 3 separate enheter  
(undervogn, mast og plattform), hver del 
veier mindre enn 30 kg. Delene kan lett de-
monteres. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

SØYLELIFTER, SELVGÅENDE

 Prod. nr Type Fabrikat Arbeids- Plattform Plattform Plattform Plattform Plattform Total Total Transp. Vekt Dekk-  
      høyde m h  maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type  
 7323211 Leonardo Braviisol 4,90 2,90 0,50 0,68x1.12  180 1,29 0,76 1,69 450 Kompakte
 7323212 TM12 UpRight 5,80 3,80 0,50 0,74x1.04 - 227 1,36 0,76 1,64 776 Kompakte  
 7323212 1230ES JLG 5,66 3,66 0,56 0,69x1.26 - 227 1,36 0,76 1,66 790 Kompakte
 7323212 SJ12 SkyJack 5,65 3,65 0,45 0,67x0.97  227 1,37 0,76 1,76 782 Kompakte  
 7323213 SJ16 SkyJack 6,87 4,87 0,51 0,67x0.98  227 1,37 0,76 1,76 966 Kompakte
 7323222 1100A Toucan 11,00 9,00 0,40 0,70x0.90 3,30 200 2,68 0,99 2,19 3500 Kompakte  
 7323232 1210 Toucan 12,00 10,00 0,40 0,70x1.10 5,00 200 3,85 1,20 1,99 5300 Kompakte

Egner seg for ekstremt trange rom i industri 
og varehus etc.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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Selvgående elektriske sakselifter benyttes til 
mange ulike arbeidsoppgaver 
Sakselifter benyttes hovedsaklig innendørs, 
men kan i noen tilfeller også benyttes 
utendørs. De er utstyrt med svertefrie hjul for 
å unngå avtrykk på underlaget de kjører på.

Våre sakselifter er enkle å manøvrere og 
meget stødige på full arbeidshøyde. De fi nnes 
i mange størrelser. Smale som kommer fram 
der det er trangt, og brede som har plass til 
fl ere arbeidere, redskap og materiale.

ELEKTRISK <6 M

LIFTER OG TRUCKER SAKSELIFTER

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp. Vekt Dekktype  
      høyde h maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde. kg          
 7331112 1930ES JLG 7,80 5,80 0,86 0,76x1,87 0,91 230 1,87 0,76 1,98 1565 Kompakte    
 7331112 1932 E3 JLG 7,80 5,80 1,02 0,76x1,63 0,91 230 1,81 0,83 1,93 1385 Kompakte    
 7331112 GS1930 Genie 7,80 5,80 0,98 0,76x1,63 1,00 227 1,83 0,76 2,01 1344 Kompakte    
 7331112 GS1932 Genie 7,80 5,80 1,00 0,74x1,64 0,91 227 1,82 0,81 2,11 1503 Kompakte    

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp. Vekt Dekk-   
      høyde h maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type    
 7331122 2630ES JLG 9,90 7,90 1,23 0,76x2,30 0,91 230 2,30 0,76 2,30 2155 Kompakte  
 7331122 GS2632 Genie 9,90 7,90 1,17 0,79x2,25 1,00 227 2,44 0,81 2,29 2336 Kompakte  
 7331222 2646ES JLG 9,90 7,91 1,13 1,07x2,39 0,91 450 2,50 1,17 1,94 2550 Kompakte  
 7331222 GS2646 Genie 9,90 7,90 1,17 1,16x2,26 1,00 454 2,44 1,17 1,99 2107 Kompakte  
 7331222 2658E3 JLG 9,90 7,90 1,13 1,37x2,39 0,91 455 2,54 1,47 1,90 2240 Kompakte  
 7331223 GS2668DC Genie 9,90 7,90 1,18 1,55x2,52 1,53 567 2,67 1,73 2,34 2986 Skumfylte  

Selvgående elektriske sakselifter benyttes til 
mange ulike arbeidsoppgaver, bl.a. glassmon-
tering, maling, fasadebekledning, rengjøring, 
sveising, telekomm., elektro og ventilasjon   
Sakselifter benyttes hovedsaklig innendørs, 
men kan i noen tilfeller også benyttes 
utendørs. De er utstyrt med svertefrie hjul for 
å unngå avtrykk på underlaget de kjører på.

ELEKTRISK <9 M

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

??
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ELEKTRISK <12 M

LIFTER OG TRUCKER SAKSELIFTER

Selvgående elektriske sakselifter benyttes for 
arbeid innen bl.a. glassmontering, maling, 
fasadebekledning, rengjøring, sveising, 
telekommunikasjon, elektro og ventilasjon. 
Sakseliftene er  tilgjengelige for både innen- 
og utendørsbruk. 

Dette er allroundmaskiner med stabil kon-
struksjon, høy løftekapasitet og ikke minst 
enkle å betjene. De er utstyrt med hvite eller 
grå svertefrie hjul for å unngå avtrykk på 
underlaget de kjører på.

 Prod. nr Type Fabr.  Arb.  Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp. Vekt Dekk-  
      høyde h maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type  
 7332232 GS3232 Genie 11,80 9,80 1,30 0,81x2,26 0,91 227 2,43 0,81 2,43 2358 Kompakte   
 7331232 3246ES JLG 11,80 9,80 1,26 1,12x2,50 1,27 320 2,50 1,17 2,33 2725 Kompakte  
 7331232 GS3246 Genie 11,80 9,80 1,30 1,16x2,16 1,00 318 2,44 1,17 2,13 2309 Kompakte  
 7331233 GS3268DC Genie 11,80 9,80 1,31 1,55x2,52 1,53 454 2,67 1,73 2,47 3425 Skumfylte  

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf Plattf. Plattf. Total Total Transp. Vekt Dekk- Utstyr 
      høyde h maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type  
 7331234 3969E JLG 13,90 11,90 1,67 1,55x2,69 1,23 340 2,77 1,75 2,01 4050 Skumfylte  
 7331242 4069LE JLG 14,20 12,20 2,00 1,65x2,92 0,91 360 3,10 1,75 2,81 5220 Skumfylte  
 7331252 SL172-18 Liftlux 19,20 17,20 2,68 1,78x4,35 1,80 750 4,78 1,85 3,45 9400 Kompakte 
 7331262 SL210-12 Liftlux 23,00 21,00 3,09 1,17x5,10 2,20 750 5,36 1,24 3,81 13700 Kompakte 4WD/WS 

Selvgående elektriske sakselifter benyttes til 
mange ulike arbeidsoppgaver, bl.a. glassmon-
tering, maling, fasadebekledning, rengjøring, 
sveising, telekomm., elektro og ventilasjon. 
Elektriske sakselifter benyttes hovedsak-
lig innendørs, men kan i noen tilfeller også 
benyttes utendørs. De er utstyrt med hvite 
eller grå svertefrie hjul for å unngå avtrykk på 
underlaget de kjører på.

ELEKTRISK  >12 M

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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Selvgående sakselifter benyttes for arbeid 
innen bl.a. glassmontering, maling, fasadebe-
kledning, rengjøring, sveising, telekommuni-
kasjon, elektro og ventilasjon. Sakseliftene er  
tilgjengelige for både innen- og utendørsbruk.
 
Våre sakselifter er tilgjengelig i alle størrelser 
fra 6 m arb. høyde og helt opp til 34 m,med 
løftekapasitet fra 200 til 1400 kg. Sortimentet 
inneholder både batteri- og dieseldrevne lifter.

DIESEL <12 M

LIFTER OG TRUCKER SAKSELIFTER

Selvgående sakselifter benyttes for arbeid 
innen bl.a. glassmontering, maling, fasadebe-
kledning, rengjøring, sveising, telekommuni-
kasjon, elektro og ventilasjon. Sakseliftene er  
tilgjengelige for både innen-og utendørsbruk.

Dette er allroundmaskiner med stabil kon-
struksjon, høy løftekapasitet og ikke minst 
enkle å betjene.

DIESEL <15 M

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp. Vekt Dekk-  Utstyr  
     høyde h maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type   
 7332622   GS2668RT Genie 9,90 7,90 1,18 1,55x2,52 1,53 567 3,40 1,73 2,34 3469 Skumfylte  4WD 
                 hydr. støtteben
 7332632 GS3268RT Genie 11,80 9,80 1,31 1,55x2,52 1,53 454 3,40 1,73 2,47 4157 Skumfylte 4WD 
                hydr. støtteben 
 7332633 GS3384RT Genie 12,10 10,10 1,55 1,83x4,70 2x1,30 1134 4,88 2,13 2,00/2,68 6336 Skumfylte  4WD  
                        hydr. st.ben, selvnivell 
 7332633 GS3390RT Genie 12,10 10,10 1,55 1,83x4,70 2x1,30 1134 4,88 2,28 2,00/2,71 6941 Skumfylte  4WD  
                        hydr. st.ben, selvnivell.

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp Vekt Dekk- Utstyr 
      høyde h maks h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type  
 7332642 40RTS JLG 14,20 12,20 1,73 1,80x3,20 1,23 340 4,10 2,29 2,49 5893 Skumfylte  4WD  
               hydr. støtteben  
 7332642  GS4390RT Genie 15,10 13,10 1,80 1,83x4,70 2x1,30 680 4,88 2,28 2,25/2,93 7349 Skumfylte 4WD  
                      hydr. st.ben, selvnivell.  
 7332642 4394RT JLG 15,10 13,10 1,79 2,18x3,81 2x1,23 567 4,80 2,29 2,19 7050 Skumfylte 4WD
                      hydr. st.ben, selvnivell.  
 Hybrid diesel/elektrisk
 7332442 M4069LE JLG 14,20 12,20 2,00 1,65x2,92 0,91 360 3,65 1,75 2,81 5715 Skumfylte 4WD   
                                hydr. st.ben,Batteridrevet med automatisk dieselgenerator
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DIESEL <18 M

LIFTER OG TRUCKER SAKSELIFTER

Terrengsakselifter er allsidige og benyttes ofte 
i stedet for stillas.
De fl este terrengsakseliftene er utstyrt med 
4WD, og tar seg godt frem i terrenget. De har 
selvnivellerende støttebein som gjør det mulig 
å benytte liften der underlaget ikke er fl att.

De fl este av våre terrengsakselifter er diesel-
drevne, men noen modeller er utstyrt med 
batteri og generator og kan derfor benyttes 
innendørs.

Selvgående sakselifter benyttes for arbeid 
innen bl.a. glassmontering, maling, fasadebe-
kledning, rengjøring, sveising, telekommuni-
kasjon, elektro og ventilasjon. Sakseliftene er  
tilgjengelige for både innen- og utendørsbruk.

Dette er allroundmaskiner med stabil kon-
struksjon, høy løftekapasitet og ikke minst 
enkle å betjene.

DIESEL >18 M

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp Vekt Dekk- Utstyr 
      høyde h maks. h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type 
 7332652 500RTS JLG 17,30 15,30 2,03 1,80x4,27 2x1,23 907 4,70 2,29 2,45 8640 Skumfylte 4WD  
                hydr. støtteben 
 7332652 GS5390RT Genie 18,20 16,20 2,02 1,83x3,88 1,52+1,22 680 4,88 2,57 3,15 8593 Skumfylte 4WD 
                      hydr. st.ben, selvnivell.

 Prod. nr Type Fabr. Arb. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Plattf. Total Total Transp Vekt Dekk- Utstyr 
      høyde h maks. h min størrelse utskyt kap kg lengde bredde høyde kg type  
 7332662 SL210-25 JLG 23,00 21,00 3,00 2,50x5,35 2,20 1000 5,74 2,50 3,00 14800 Skumfylte 4WD
                      hydr. st.ben, selvnivell.   
 7332672 SL245-25 JLG 26,50 24,50 3,16 2,50x5,35 2,20 750 5,74 2,50 3,16 16300 Skumfylte 4WD   
                      hydr. st.ben, selvnivell.  
 7332682 SL260-25SD Liftlux 28,30 26,30 3,10 2,50x6,70 3,10 1000 7,15 2,50 3,10 25000 Skumfylte 4WD  
                      hydr. st.ben, selvnivell.  
 7332712 SL320-30 JLG 34,00 32,00 3,55 2,90x7,85 3,15 1400 8,40 3,00 3,55 39800 Skumfylte 4WD 
                      hydr. st.ben, selvnivell.  
 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

ELEKTRISK • NIFTYLIFT HR12NE                                                                                                                          
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 Type Niftylift HR 12 NE 
 Produkt nr 7341121 
 Arb. høyde 12,2 
 Plattform høyde 10,20 
 Horisontal rekkevidde 6,10 
 Plattformstørrelse 0,65x1,10 
 Opp og over 4,10 
 Maks last, kg 200 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 4,10 
 Total bredde 1,50 
 Transport høyde 1,90 
 Vekt, kg 2960 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Batteri 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 

Elektrisk drevne knekkarmslifter er godt egnet for arbeid innendørs på plant underlag for å nå 
områder som er vanskelig tilgjengelige. Niftylift HR 12NE er fl eksibel med sin 12,2 m arbeids-
høyde og 6,1 m horisontale rekkevidde. Den lave vekten på 2960 kg gjør den egnet for jobber hvor 
lav maskinvekt er svært avgjørende. 

ELEKTRISK • JLG 300AJP                                                                                                                          
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El.-drevne knekkarmslifter er godt egnet for arbeid innendørs og på plant underlag for å nå 
områder som er vanskelig tilgjengelige.  JLG 300AJP har knekkarmsbom og plussjibb. Bommen 
kan heves eller senkes fra vertikal til under horisontal posisjon. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type JLG 300AJP  
 Produkt nr 7341122 
 Arb. høyde 11,10 
 Plattformhøyde 9,10 
 Horisontal rekkevidde 6,25 
 Plattformstørrelse 0,76x1,22 
 Opp og over 3,99 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 5,59 
 Total bredde 1,22 
 Transport høyde 2,00 
 Vekt, kg 6849 
 Dekk Kompakte   
 Drift Batteri 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 
 Utstyr +jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

ELEKTRISK • GENIE Z30/20NRJ                                                                                                                          

Elektrisk knekkarmslift er et godt alternativ når man ønsker å nå områder hvor en må opp og 
over hindringer innendørs.   Genie Z30/20NRJ med 1,22 m bredde er en svært smal maskin hvor 
loddet svinger innenfor undervognen, dvs. at ingen del av liften beveger seg utenfor 1,22 m. 

ELEKTRISK • GENIE Z34/22N                                                                                                                           

El.-drevne knekkarmslifter er godt egnet for arbeid innendørs på plant underlag for å nå områ-
der som er vanskelig tilgjengelige. Genie Z34/22N med 1,47 m bredde  er en smal maskin hvor 
loddet svinger innenfor undervognen.
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 Type Genie Z30/20NRJ  
 Produkt nr 7341122
 Arb. høyde 11,10 
 Plattform høyde 9,10 
 Horisontal rekkevidde 6,30 
 Plattformstørrelse 0,76x1,17 
 Opp og over 3,80 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 5,30 
 Total bredde 1,22 
 Transport høyde 2,00 
 Vekt, kg 6622 
 Dekk Kompakte 
 Drift Batteri
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 
 Utstyr +jibb 
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ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Genie Z34/22N 
 Produkt nr 7341132 
 Arb. høyde 12,40 
 Plattform høyde 10,40 
 Horisontal rekkevidde 6,80 
 Plattformstørrelse 0,76x1,43 
 Opp og over 4,60 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 5,70 
 Total bredde 1,47 
 Transport høyde 2,00 
 Vekt, kg 5216 
 Dekk Kompakte
 Drift Batteri  
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 
 Utstyr jibb 
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

ELEKTRISK • JLG E450AJ                                                                                                                          

Elektrisk knekkarmslift er et godt alternativ når man ønsker å nå områder hvor en må opp og 
over hindringer innendørs. JLG E450AJ er en fl eksibel maskin med 15,7 m arb. høyde og 7,24 m 
horisontal rekkevidde. 

 Type JLG E450AJ  
 Produkt nr 7341142 
 Arb. høyde 15,70 
 Plattform høyde 13,70 
 Horisontal rekkevidde 7,24 
 Plattformstørrelse 0,76x1,52 
 Opp og over 7,70 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 6,50 
 Total bredde 1,75 
 Transport høyde 2,01 
 Vekt, kg 6532 
 Dekk Kompakte
 Drift Batteri 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 
 Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

ELEKTRISK • GENIE Z45/25DCJ                                                                                                                           

El.-drevne knekkarmslifter er godt egnet for arbeid innendørs på plant underlag for å nå områ-
der som er vanskelig tilgjengelige. Genie Z45/25DCJ er en fl eksibel maskin med arbeidshøyde på 
15,7 m og horisontal rekkevidde på 7,7 m. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Genie Z45/25DCJ  
 Produkt nr 7341142 
 Arb. høyde 15,70 
 Plattform høyde 13,70 
 Horisontal rekkevidde 7,70 
 Plattformstørrelse 0,76x1,80 
 Opp og over 7,10 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 6,80 
 Total bredde 1,80 
 Transport høyde 2,00 
 Vekt, kg 7167 
 Dekk Kompakte
 Drift Batteri  
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 
 Utstyr jibb 
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ELEKTRISK • JLG M450AJ
                                                                                                                          

 Type JLG M450AJ  
 Produkt nr 7341442 
 Arb. høyde 15,70 
 Plattform høyde 13,70 
 Horisontal rekkevidde 7,24 
 Plattformstørrelse 0,76x1,52 
 Opp og over 7,70 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 6,50 
 Total bredde 1,75 
 Transport høyde 2,01 
 Vekt, kg 6532 
 Dekk Kompakte 
 Drift Batteri 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 2WD 
 Utstyr jibb 
  aut.diesel generator 

Knekkarmslift multifuel er et godt alternativ ved innen- og utendørsbruk når man ønsker å nå 
områder hvor en må opp og over hindringer.  JLG M450AJ  er en fl eksibel maskin med arbeids-
høyde på 15,7 m og  horisontal rekkevidde på 7,24 m. Liften er utstyrt med dieselgenerator som 
automatisk starter lading av batteriene ved behov, slik at dødtid reduseres. Maskinen har jibb 
som forenkler manøvrering.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

ELEKTRISK • JLG M600JP                                                                                                                          

Knekkarmslift multifuel er et godt alternativ ved innen- og utendørsbruk når man ønsker å 
nå områder hvor en må opp og over hindringer. JLG M600JP har 20,3 m arb. høyde og 13,23 m 
horisontal rekkevidde. Liften er utstyrt med dieselgenerator som automatisk starter lading av 
batteriene ved behov, slik at dødtid reduseres. Maskinen har jibb som forenkler manøvrering.  

 Type JLG M600JP  
 Produkt nr 7351452 
 Arb. høyde 20,30 
 Plattform høyde 18,30 
 Horisontal rekkevidde 13,23 
 Plattformstørrelse 0,76x1,83 
 Opp og over  - 
 Maks last, kg 227
 Ant. personer 2 
 Total lengde 9,91  
 Total bredde 2,44 
 Transport høyde 2,57 
 Vekt, kg 6900 
 Dekk Kompakte
 Drift Batteri 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 
  aut.dieselgenerator 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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DIESEL • JLG 450AJ                                                                                                                          

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.   JLG 450AJ er en robust maskin  med 15,7 m arb. høyde og 7,47 m hori-
sontal rekkevidde. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkomme-
lighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering.  

 Type JLG 450AJ  
 Produkt nr 7341742
 Arb. høyde 15,70 
 Plattform høyde 13,70 
 Horisontal rekkevidde 7,47 
 Plattformstørrelse 0,76x1,83 
 Opp og over 7,34 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 6,71 
 Total bredde 1,98 
 Transport høyde 2,24 
 Vekt, kg 7242 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD
  Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

DIESEL • GENIE Z45/25JRT                                                                                                                           

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Genie Z45/25JRT er en robust maskin med 15,7 m arb. høyde og 7,7 m 
horisontal rekkevidde. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkom-
melighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Genie Z45/25JRT  
 Produkt nr 7341742 
 Arb. høyde 15,70 
 Plattform høyde 13,70 
 Horisontal rekkevidde 7,70 
 Plattformstørrelse 0,76x1,83 
 Opp og over 7,20 
 Maks last, kg 227 
 Ant.personer 2 
 Total lengde 6,80 
 Total bredde 2,24 
 Transport høyde 2,08 
 Vekt, kg 6677 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 
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DIESEL • Z51/30JRT
                                                                                                                          

 Type Genie Z51/30JRT  
 Produkt nr 7341743 
 Arb. høyde 17,60 
 Plattform høyde 15,60 
 Horisontal rekkevidde 9,20 
 Plattformstørrelse 0,76x1,83 
 Opp og over 7,00 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 7,50 
 Total bredde 2,29 
 Transport høyde 2,16 
 Vekt, kg 7210 
 Dekk Skumfylte
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over 
hindringer. Genie Z51/30JRT er en robust maskin med 17,6 m arb. høyde og 9,2 m horisontal  
rekkevidde. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. 
Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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DIESEL • JLG 510AJ                                                                                                                          

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over hin-
dringer.  JLG 510AJ er en robust maskin med 17,8 m arb. høyde og 9,48 m horisontal rekkevidde. 
Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt 
med jibb som forenkler manøvrering. 

 Type JLG 510AJ  
 Produkt nr 7341743 
 Arb. høyde 17,80 
 Plattform høyde 15,80 
 Horisontal rekkevidde 9,48 
 Plattformstørrelse 0,76x1,83 
 Opp og over 7,63 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 7,68 
 Total bredde 2,34 
 Transport høyde 2,30 
 Vekt, kg 7300
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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DIESEL • GENIE Z60/34                                                                                                                          

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over 
hindringer. Genie Z60/34 er en robust maskin med 20,3 m arb. høyde og 11,05 m horisontal rek-
kevidde. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den 
er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering. 

 Type Genie Z60/34  
 Produkt nr 7351752 
 Arb. høyde 20,30 
 Plattform høyde 18,30 
 Horisontal rekkevidde 11,05 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over 8,23 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2
 Total lengde 8,15 
 Total bredde 2,46 
 Transport høyde 2,69 
 Vekt, kg 10215 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

19,81 m 
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER

DIESEL • JLG 800AJ                                                                                                                           

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over hind-
ringer. JLG 800AJ er en robust maskin med  26,4 m arb. høyde og 15,74 m horisontal rekkevidde. 
Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt 
med jibb som forenkler manøvrering. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type JLG 800AJ  
 Produkt nr 7351772 
 Arb. høyde 26,40 
 Plattform høyde 24,40 
 Horisontal rekkevidde 15,74 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over 9,78 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 11,10 
 Total bredde 2,44 
 Transport høyde 3,00 
 Vekt, kg 15030 
 Dekk Skumfylte  
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 
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DIESEL • GENIE Z80/60
                                                                                                                          

 Type Genie Z80/60  
 Produkt nr 7351772 
 Arb. høyde 26,40 
 Plattform høyde 24,40 
 Horisontal rekkevidde 18,28 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over 8,83 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 11,27/9,14 
 Total bredde 2,49 
 Transport høyde 3,00 
 Vekt, kg 17010 
 Dekk Skumfylte
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 
 
 

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over 
hindringer.Genie Z80/60 er en robust maskin med 26,4 m arb. høyde og 18,28 m horisontal rek-
kevidde. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den 
er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

27,43 m 

 

24,38 m 

 

21,34 m 

 

18,29 m 

 

15,24 m 
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9,14 m 
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DIESEL • JLG 1250AJP                                                                                                                          

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over 
hindringer. JLG 1250 AJP er en robust maskin med 40,1 m arb. høyde og19,25 m horisontal rek-
kevidde. Maskinen er utstyr med både 4WS ogh 4WD for bedre fl eksibilitet. 

 Type JLG 1250AJP  
 Produkt nr 7351832
 Arb. høyde 40,1 
 Plattform høyde 38,1 
 Horisontal rekkevidde 19,25 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over 18,44 
 Maks last, kg 230/450 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 11,46 
 Total bredde 2,49/3,81 
 Transport høyde 3,05 
 Vekt, kg 19958 
 Dekk Foam fi lled 
 Dekk Diesel 
 Styring 4WS 
 Fremdrift 4WD  
 Utstyr + jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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36 m
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24 m
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DIESEL • GENIE Z135/70                                                                                                                          

Dieseldrevne knekkarmslifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store 
krav til tilgjengelighet.  Knekkarmen gjør det enklere å nå områder hvor en må opp og over 
hindringer  Genie Z135/70 er en robust maskin med 43,2 m arb. høyde og 21,26 m horisontal  
rekkevidde. Z135 er blant de største knekkarmsliftene i markedet, med 43,2 m arb. høyde og en 
unik 6 m jibb som forenkler manøvreringen ytterligere.  Maskinen er utstyrt med både 4WS og 
4WD for bedre fl eksibilitet. 

 Type Genie Z135/70  
 Produkt nr 7351842 
 Arb. høyde 43,20 
 Plattform høyde 41,20 
 Horisontal rekkevidde 21,26 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over 23,01 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 12,93 
 Total bredde 2,46/3,94 
 Transport høyde 3,07 
 Vekt, kg 20366 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 4WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 6,1 m
 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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36,58 m
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LIFTER OG TRUCKER KNEKKARMSLIFTER
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LIFTER OG TRUCKER TELESKOPLIFTER

DIESEL • GENIE S45RTJ                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. Genie S45RTJ er en robust maskin med en arbeidshøyde på 
maks. 15,7 m og en mulig horisontal rekkevidde på 11,2 m. Maskinen er utstyrt med en kraftig 
dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvre-
ring.

 Type Genie S45RTJ  
 Produkt nr 7361742 
 Arb. høyde 15,70 
 Plattform høyde 13,70 
 Horisontal rekkevidde 11,20 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 8,50
 Total bredde 2,30 
 Transport høyde 2,50 
 Vekt, kg 6709 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.5.

15,24 m 

 

13,72 m 

 

12,19 m 
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9,14 m 

 

7,62 m 

 

6,10 m 
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DIESEL • JLG 460SJ                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. JLG 460SJ er en robust maskin med 16 m arb. høyde og 12,3 m 
horisontal rekkevidde. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkom-
melighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering.

 Type JLG 460SJ  
 Produkt nr 7361742 
 Arb. høyde 16,00 
 Plattform høyde  14,00 
 Horisontal rekkevidde 12,34 
 Plattformstørrelse 0,76x1,83 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 8,84 
 Total bredde 2,30 
 Transport høyde 2,39 
 Vekt, kg 7192 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

15 m

12 m

9 m

6 m

3 m

0

0  3 m 6 m 9 m 12 m
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LIFTER OG TRUCKER TELESKOPLIFTER

DIESEL • GENIE S65RTJ                                                                                                                           

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. Genie S65RTJ er en robust maskin med en arbeidshøyde på 
maks. 21,8 m og en mulig horisontal rekkevidde på 17,2 m. Maskinen er utstyrt med en kraftig 
dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvre-
ring.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Genie S65RTJ  
 Produkt nr 7361762 
 Arb. høyde 21,80 
 Plattform høyde 19,80 
 Horisontal rekkevidde 17,20 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 227
 Ant.personer 2 
 Total lengde 9,45 
 Total bredde 2,49 
 Transport høyde 2,70 
 Vekt, kg 10400 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

18,3 m

12,2 m

6,1 m

0 m

0 m  6,1 m  12,2 m  18,3 m

DIESEL • JLG 660SJ                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. JLG 660SJ er en robust maskin med en arbeidshøyde på maks. 
22,1 m og en mulig horisontal rekkevidde på 17,3 m. Maskinen er utstyrt med en kraftig diesel-
motor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering.

 Type JLG 660SJ  
 Produkt nr 7361762 
 Arb. høyde 22,10 
 Plattform høyde 20,10 
 Horisontal rekkevidde 17,30 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 10,21 
 Total bredde 2,42 
 Transport høyde 2,55 
 Vekt, kg 13200 
 Dekk Skumfylte
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TELESKOPLIFTER

DIESEL • GENIE S85RTJ                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. Genie S85RTJ er en robust maskin med en arbeidshøyde på 
maks. 27,9 m og en mulig horisontal rekkevidde på 23,4 m. Maskinen er utstyrt med en kraftig 
dieselmotor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvre-
ring.

DIESEL • JLG 860SJ                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. JLG 860 er en robust maskin med en arbeidshøyde på maks. 
28,2 m og en mulig horisontal rekkevidde på 22,9 m. Maskinen er utstyrt med en kraftig diesel-
motor og 4WD for god fremkommelighet. Den er utstyrt med jibb som forenkler manøvrering.

 Type Genie S85RTJ  
 Produkt nr 7361782 
 Arb. høyde 27,90 
 Plattform høyde 25,90 
 Horisontal rekkevidde 23,40 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 227 
 Ant.personer 2 
 Total lengde 12,90 
 Total bredde 2,40 
 Transport høyde 2,80 
 Vekt, kg 16266 
 Dekk Skumfylte  
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type JLG 860SJ  
 Produkt nr 7361782 
 Arb. høyde 28,20 
 Plattform høyde 26,20 
 Horisontal rekkevidde 22,90 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 227 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 11,35
 Total bredde 2,49 
 Transport høyde 3,02 
 Vekt, kg 17120 
 Dekk Skumfylte  
 Drift Diesel 
 Styring 2WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr jibb 
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LIFTER OG TRUCKER TELESKOPLIFTER

DIESEL • GENIE S125RTJ
                                                                                                                          

 Type Genie S125RTJ  
 Produkt nr 7361832 
 Arb. høyde 40,10 
 Plattform høyde 38,10 
 Horisontal rekkevidde 24,40 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 227
 Ant. personer 2 
 Total lengde 12,20 
 Total bredde 2,60/3,50 
 Transport høyde 3,07 
 Vekt, kg 20248
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 4WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr  jibb 
 
 

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. Genie S125RTJ er en robust maskin med en arbeidshøyde på 
hele 40,1 m og en mulig horisontal rekkevidde på 24,4 m. Maskinen er utstyrt med en kraftig 
dieselmotor, 4WD og fi rehjulsstyring for god fremkommelighet. Den er utstyrt med jibb som 
forenkler manøvrering.

DIESEL • JLG 1350SJP                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. JLG 1350SJP er en robust maskin med en arbeidshøyde på hele 
43,2 m og en mulig horisontal rekkevidde på 24,4 m, og er en av markedets største bomlifter. 
Maks last i kurv på hele 450 kg gjør maskinen godt egnet til arbeid med tungt verktøy. Maskinen 
har god fremkommelighet med drift og sving på alle hjul. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type JLG 1350SJP  
 Produkt nr 7361842 
 Arb. høyde 43,2 
 Plattform høyde 41,2 
 Horisontal rekkevidde 21,3/24,4 
 Plattformstørrelse 0,91x2,44 
 Opp og over - 
 Maks last,  kg 450/230 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 11,86 
 Total bredde 2,49/3,80 
 Transport høyde 3,05 
 Vekt, kg 20300 
 Dekk Skumfylte
 Drift Diesel 
 Styring 4WS 
 Fremdrift 4WD 
 Utstyr  jibb plus 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TELESKOPLIFTER

DIESEL • MANITOU 150TP                                                                                                                          

Dieseldrevne teleskoplifter egner seg primært til arbeid utendørs, samt der det stilles store krav 
til vertikal/horisontal rekkevidde. Manitou 150 TP er en robust maskin med arb. høyde 15 m og 
lastekapasitet på 1000 kg. Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor, 4WD og fi rehjuls-
styring for god fremkommelighet. 

 Type Manitou 150TP  
 Produkt nr 7366332
 Arb. høyde 15 
 Plattform høyde 13 
 Horisontal rekkevidde - 
 Plattformstørrelse 5,0/6,5x2,3 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 1000 
 Total lengde 5,35 
 Total bredde 2,3 
 Transport høyde 2,75 
 Vekt, kg 7950 
 Dekk Skumfylte 
 Drift Diesel 
 Styring 4WS 
 Fremdrift                                                     4WD 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER BELTEGÅENDE LIFTER

DIESEL/BATTERI • TEUPEN LEO 23GT                                                                                                                          

Beltegående lifter er konstruert for å arbeide og ta seg frem i trange rom, både innendørs og 
utendørs. Takket være det lave marktrykket i kombinasjon med svertefrie grå belter egner mas-
kinen seg meget bra til innendørsarbeider. Det er også mulig å kjøre liften utendørs i krevende 
terreng. Maskinen kan kjøres på batteri eller diesel. Maskinen har 23 m arbeidshøyde og 11,2 m 
horisontal rekkevidde. Bredden på denne kompakte maskinen er bare 0,98 m.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Teupen Leo 23GT  
 Produkt nr 7354462
 Arb. høyde 23,00 
 Plattform høyde 21,00 
 Horisontal rekkevidde 11,20 
 Plattformstørrelse 0,70x1,40 
 Opp og over 12,00 
 Maks last, kg 200 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 6,20 
 Total bredde 0,98 
 Transport høyde 1,98 
 Vekt, kg 3100 
 Dekk Belter 
 Drift 230V/diesel 
 Oppstillingsmål                                 4,10x4,30  
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DIESEL/BATTERI • OMME 2600RBD                                                                                                                          

Beltegående lifter er konstruert for å arbeide og ta seg frem i trange rom, både innendørs og 
utendørs. Takket være det lave marktrykket (gj.-snitt 17 N/cm²) i kombinasjon med svertefrie 
grå belter egner maskinen seg meget bra til innendørsarbeider. Det er også mulig å kjøre liften 
utendørs i krevende terreng. Maskinen kan kjøres på batteri eller diesel. Den klarer både å ta seg 
frem og å stilles opp i helning på 21,8 °, og har 25,6 m vertikal arbeidshøyde og 12,6 m horisontal 
rekkevidde.

 Type Omme 2600RBD  
 Produkt nr 7364772
 Arb. høyde 25,60 
 Plattform høyde 23,60 
 Horisontal rekkevidde 10,70/12,60 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 7,20 
 Total bredde 1,10 
 Transport høyde 1,99 
 Vekt, kg 3625 
 Dekk Belter
 Drift Batteri/diesel 
 Oppstillingsmål 4,25x3,45 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • DINO 105T
                                                                                                                          

 Type Dino 105T  
 Produkt nr 7365122 
 Arb. høyde 10,50 
 Plattform høyde 8,50 
 Horisontal rekkevidde 6,00 
 Plattformstørrelse 0,70x0,70 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 120 
 Ant. personer 1 
 Total lengde 5,57 
 Total bredde 0,78 
 Transport høyde 1,80 
 Vekt, kg 950 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 3,20x3,20 
 Utstyr hydr. støtteben 

Er det trang adkomst der en skal benytte lift, er Dino 105T et godt alternativ. Med transportbred-
de på 78 cm og høyde på 180 cm, kommer den seg inn gjennom en vanlig inngangsdør. 
Dino 105T er en av markedets letteste tilhengerlifter med lavt marktrykk. Den kan transporteres 
etter en vanlig personbil.

TELESKOPBOM • OMME 1050EZ                                                                                                                          

Omme 1050EZ er en lett og liten tilhengerlift som pga.sin størrelse kommer fram der det er 
trangt. Den er utstyrt med jibb (ekstra ledd mellom kurv og bom) som gjør det mulig å komme 
inn over f.eks. tak.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Omme 1050EZ  
 Produkt nr 7365122 
 Arb. høyde 10,50 
 Plattform høyde 8,50 
 Horisontal rekkevidde 6,80 
 Plattformstørrelse 0,70x0,70 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 125 
 Ant. personer 1 
 Total lengde 5,90 
 Total bredde 0,78/1,20 
 Transport høyde 1,95 
 Vekt, kg 995 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 3,40x3,40 
 Utstyr hydr. støtteben 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • OMME 12EZ                                                                                                                          

Omme 12EZ er en smidig lift som har hydraulisk fremdrift. Ved egen hjelp kan den kjøres frem 
til oppstillingsplassen. Omme 12EZ er utstyrt med jibb (ekstra ledd mellom kurv og bom) som 
gjør det mulig å komme inn over f.eks. tak. Den har justerbar hjulaksel, og bredden kan justeres 
mellom 1,5m og 99 cm. 

TELESKOPBOM • DINO 120T                                                                                                                          

Tilhengermonterte lifter er fl eksible maskiner som egner seg for bl.a. takarbeid, maling og annet 
vedlikeholdsarbeid. Dino 120T har arb. høyde 12,5 meter og lastekapasitet opp til 200 kg.

 Type Omme12EZ  
 Produkt nr 7365123 
 Arb. høyde 11,90 
 Plattform høyde 9,90 
 Horisontal rekkevidde 7,85 
 Plattformstørrelse 0,70x0,85 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 125 
 Ant. personer 1 
 Total lengde 5,99 
 Total bredde 0,99/1,50 
 Transport høyde 1,95 
 Vekt, kg 1200 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 3,60x3,60
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Dino 120T  
 Produkt nr 7365123 
 Arb. høyde 12,50 
 Plattform høyde 10,50 
 Horisontal rekkevidde 8,50 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 7,10 
 Total bredde 1,60 
 Transport høyde 1,97 
 Vekt, kg 1600 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 4,10x4,10 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

12 m 

11 m 

10 m 

9 m 

8 m 

7 m 

6 m 

5 m 

4 m 

3 m 

2 m 

1 m 

0 m 

 -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 

13 m

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

 -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 

120 kg



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme 103

LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • OMME 1250 EZ
                                                                                                                          

 Type Omme 1250EZ  
 Produkt nr 7365123 
 Arb. høyde 12,50 
 Plattform høyde 10,50 
 Horisontal rekkevidde 8,50 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 7,10 
 Total bredde 1,60 
 Transport høyde 1,97 
 Vekt, kg 1600 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 4,10x4,10 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 

Omme 1250EZ drives av en 230V motor som kobles til minimum 10 Amp kontakt. Dette gjør liften 
velegnet der kontinuerlig drift er påkrevet. Den er smidig og har hydraulisk fremdrift. 
Omme 1250EZ kan ved egen hjelp kjøres frem til oppstillingsplassen. Den har en robust tele-
skopbom som er meget stabil på maksimal rekkevidde på hele 8,5m.

TELESKOPBOM • DENKA JR12                                                                                                                          

Er det trang adkomst der lift skal benyttes, er Denka JR12 et godt alternativ. Med transportbred-
de på 74 cm og høyde på 184 cm, kommer den seg gjennom en vanlig inngangsdør. 
Denka JR12 er en av markedets letteste 12m-tilhengerlifter med lavt marktrykk. Den kan trans-
porteres etter en vanlig personbil.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Denka JR12  
 Produkt nr 7365123 
 Arb. høyde 12,00 
 Plattform høyde 10,00 
 Horisontal rekkevidde 6,70 
 Plattformstørrelse 0,70x0,70 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 120 
 Ant. personer 1 
 Total lengde 5,59 
 Total bredde 0,75 
 Transport høyde 1,84 
 Vekt, kg 990 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 3,20x3,20 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • DINO 125T                                                                                                                          

Dino 125T har en relativt stor arbeidskurv med 1,30 m bredde. Bred kurv er en fordel hvis 2 
personer skal arbeide i kurven. Liften drives av en 230V motor som kobles til minimum 10Amp 
kontakt. Dette gjør liften velegnet der kontinuerlig drift er påkrevet. Den har en robust teleskop-
bom som er meget stabil på maksimal rekkevidde på hele 8,30m.

TELESKOPBOM • OMME MINI 15EBZ                                                                                                                          

Omme mini 15EBZ er en tilhengermontert lift der den rette teleskoparmen er kombinert med en 
saksedel for forbedret tilgjengelighet over hindringer. Bomkonstruksjonen gjør at den passer ut-
merket for arbeider inn over tak eller der andre hindringer gjør den rette bommen mindre egnet.  
Liften er også svært kompakt.

 Type Dino 125T  
 Produkt nr 7365123 
 Arb. høyde 12,50 
 Plattform høyde 10,50 
 Horisontal rekkevidde 5,90/8,30 
 Plattformstørrelse 0,70x1,30 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 215/80
 Ant. personer 1/2 
 Total lengde 6,80 
 Total bredde 1,78 
 Transport høyde 1,98 
 Vekt, kg 1515 
 Dekk Luft/gummi
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 3,20x3,20 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Omme 15EBZ  
 Produkt nr 7365133 
 Arb. høyde 15,00 
 Plattform høyde 13,00 
 Horisontal rekkevidde 8,10 
 Plattformstørrelse 0,70x0,85 
 Opp og over 4,50 
 Maks last, kg 125
 Ant. personer 1 
 Total lengde 6,03 
 Total bredde 1,50 
 Transport høyde 1,94 
 Vekt, kg 1500 
 Dekk Luft/gummi
 Drift Batteri 
 Oppstillingsmål 4,10x4,10 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • DINO 150ZXB
                                                                                                                          

 Type Dino 150ZXB  
 Produkt nr 7365132
 Arb. høyde 15,00 
 Plattform høyde 13,00
 Horisontal rekkevidde 6,90/9,30 
 Plattformstørrelse 0,90x1,40 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 215/80 
 Ant. personer 01-feb 
 Total lengde 6.35 
 Total bredde 1.85 
 Transport høyde 2.18 
 Vekt, kg 1700 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri 
 Oppstillingsmål 3.80x3.80 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

Tilhengermonterte lifter er fl eksible maskiner som egner seg for bl.a. takarbeid, maling og annet 
vedlikeholdsarbeid. DINO 150XT/150ZXB har arb.høyde på 15 meter og en lastekapasitet opp til 
215 kg.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

KNEKKARM/TELESK0P • OMME 1550EBZX                                                                                                                          

Omme 1550 EBZX kan kjøres på 230V nettspenning eller på batteri. Den er derfor ikke avhengig 
av nettspenning for å fungere. Bommens nedre del har saksekonstruksjon, noe som gir liften 
stor rekkevidde over hindringer. Liftens totaltvekt er 2000 kg og bør trekkes av varebil.

KNEKKARM/TELESK0P • DINO 160XT                                                                                                                          

DINO 160XT er en av markedets mest kompakte tilhengerlifter med total lengde på kun 5,91 m. 
Den kan kjøres på 230V nettspenning eller på bensinmotor. Bommens nedre del har saksekon-
struksjon, noe som gir liften stor rekkevidde over hindringer. Liftens totalvekt er 2000 kg og bør 
trekkes av varebil.

 Type Omme 1550EBZX  
 Produkt nr 7355142 
 Arb. høyde 15,40 
 Plattform høyde 13,40 
 Horisontal rekkevidde 8,50 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over 4,50 
 Maks last, kg 200 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 7,25 
 Total bredde 1,60 
 Transport høyde 1,99 
 Vekt, kg 2000 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri/230V 
 Oppstillingsmål 4,10x4,10 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 
  transformator 24V/50A 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Dino 160XT  
 Produkt nr 7355442 
 Arb. høyde 16,00 
 Plattform høyde 14,00 
 Horisontal rekkevidde 9,10 
 Plattformstørrelse 0,70x1,30 
 Opp og over 4,50 
 Maks last, kg 215 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 5,91 
 Total bredde 1,78 
 Transport høyde 2,20 
 Vekt, kg 2000 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V/bensin agg. 
 Oppstillingsmål 3,80x3,80 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • DINO 180T                                                                                                                          

Dino 180T har en relativt stor arbeidskurv med bredde på 1,30 m. Dette er en fordel hvis 2 
personer skal arbeide i kurven. Liften drives av en 230V motor som kobles til minimum 10 Amp 
kontakt. Dette gjør liften velegnet der kontinuerlig drift er påkrevet. Den har en robust teleskop-
bom og er meget stabil på maskimal rekkevidde.

 Type Dino 180T  
 Produkt nr 7365142 
 Arb. høyde 18,00 
 Plattform høyde 16,00 
 Horisontal rekkevidde 7,00/10,70 
 Plattformstørrelse 0,65x1,25 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 215/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 7,23 
 Total bredde 1,78 
 Transport høyde 2,00 
 Vekt, kg 1720 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V 
 Oppstillingsmål 3,90x3,90 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

KNEKKARM/TELESKOP • DINO 180XT                                                                                                                          

Dino 180XT er en kompakt tilhengerlift med total lengde på kun 6,55 m. Den kan kjøre på 230V 
nettspenning eller på bensinmotor, og er derfor ikke avhengig av nettspenning for å fungere. 
Bommens nedre del har saksekonstruksjon, noe som gir liften stor rekkevidde over hindringer. 
Liftens totalvekt er 2050 og bør trekkes av varebil.

TELESKOPBOOM • DENKA DL18                                                                                                                          

Denka DL18 har stor arbeidskurv (0,9 x 1,4m). Bred kurv er en fordel hvis 2 personer skal arbeide 
i kurven. Liften drives av batterier. Den har hydraulisk fremdrift, og kan kjøres ved egen hjelp 
fram til oppstillingsplass. Avstand mellom støtteben er 3,75m når liften er oppstilt

 Type Dino 180XT  
 Produkt nr 7355452
 Arb. høyde 18,00 
 Plattform høyde 16,00 
 Horisontal rekkevidde 6,90/10,90 
 Plattformstørrelse 0,70x1,30 
 Opp og over 4,50 
 Maks last, kg 215/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 6,55 
 Total bredde 1,78 
 Transport høyde 2,20 
 Vekt, kg 2050 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V/bensin agg. 
 Oppstillingsmål 3,80x3,80 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrfi t

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Denka DL18  
 Produkt nr 7365152
 Arb. høyde 18,00 
 Plattform høyde 16,00 
 Horisontal rekkevidde 7,80/10,80 
 Plattformstørrelse 0,90x1,40 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 7,35 
 Total bredde 1,84
 Transport høyde 2,10 
 Vekt, kg 2100 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri  
 Oppstillingsmål 3,75x3,75 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

KNEKKARM/TELESKOP • OMME 1830EBZX
                                                                                                                          

 Type Omme 1830EBZX  
 Produkt nr 7355152
 Arb. høyde 18,30 
 Plattform høyde 16,30 
 Horisontal rekkevidde 10,15 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over 4,50 
 Maks last, kg 200 
 Ant. personer 2 
 Total lengde 6,70 
 Total bredde 1,60 
 Transport høyde 1,99 
 Vekt, kg 2550 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift  Batteri/230V 
 Oppstillingsmål 4,21x4,21 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 

Omme 1830EBZX kan kjøres på 230V nettspenning eller på batteri. Den er derfor ikke avhengig av 
nettspenning for å fungere. Den rette teleskoparmen er kombinert med en saksedel for forbedret 
tilgjengelighet over hindringer. Når saksedelen heves følger bommen en vannrett linje. Liftens 
totalvekt er 2550 kg og bør trekkes av varebil. 

TELESKOPBOM • OMME 1850EBZ                                                                                                                          

Tilhengermonterte lifter er fl eksible maskiner som egner seg for bl.a. takarbeid, maling og annet 
vedlikeholdsarbeid. Omme 1850EBZ har 18,5 m arb. høyde og 11,9 m horisontal rekkevidde. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Omme 1850EBZ  
 Produkt nr 7365152 
 Arb. høyde 18,5 
 Plattform høyde 16,5 
 Horisontal rekkevidde 9,90/11,90
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over  
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 7,2 
 Total bredde 1,7 
 Transport høyde 2,1
 Vekt, kg 2350 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri  
 Oppstillingsmål 4,25x4,25 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5..
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • DENKA DL21                                                                                                                          

Denka DL21 er en smidig og allsidig lift for arbeider der det stilles store krav til tilgjengelighet. 
Maskinen har en maks. rekkevidde på 21 m vertikalt og 11,3 m horisontalt. Avstand mellom støt-
teben er 4,4 m når den er oppstilt.

TELESKOPBOM • OMME 2100EBDZ                                                                                                                         

Omme 2100EBDZ kan kjøres på batteri eller diesel. Den er derfor ikke avhengig av nettspenning 
for å fungerere. Lading av batteriene under drift er mulig. Omme 2100EBDZ har arb.høyde 21 m 
og horisontal rekkevidde 11,2 m. 

 Type Denka DL21  
 Produkt nr 7365152
 Arb. høyde 21,00 
 Plattform høyde 19,00 
 Horisontal rekkevidde 9,50/11,30 
 Plattformstørrelse 0,90x1,40 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1  
 Total lengde 8,23 
 Total bredde 1,84 
 Transport høyde 2,00 
 Vekt, kg 2400 
 Dekk Luft(/gummi 
 Drift Batteri  
 Oppstillingsmål 4,40x4,40 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Omme 2100EBDZ  
 Produkt nr 7365152 
 Arb. høyde 21,00 
 Plattform høyde 19,00 
 Horisontal rekkevidde 9,00/11,20 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 7,35 
 Total bredde 1,70 
 Transport høyde 2,10 
 Vekt, kg 2500 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri/diesel 
 Oppstillingsmål 4,25x4,25 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

200 kg

80 kg

 21 m 
 

20 m 
 

19 m 
 

18 m 
 

17 m 
 

16 m 
 

15 m 
 

14 m 
 

13 m 
 

12 m 
 

11 m 
 

10 m 
 

9 m 
 

8 m 
 

7 m 
 

6 m 
 

5 m 
 

4 m 
 

3 m 
 

2 m 
 

1 m 
 

0 m 

-3m -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 

 

22 m 

21 m 

20 m 

19 m 

18 m 

17 m 

16 m 

15 m 

14 m 

13 m 

12 m 

11 m 

10 m 

9 m 

8 m 

7 m 

6 m 

5 m 

4 m 

3 m 

2 m 

1 m 

0 m 

 -3m -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 

200 kg
80 kg



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme 111

LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

KNEKKARM/TELESKOP • DINO 210XT
                                                                                                                          

 Type Dino 210XT  
 Produkt nr 7355642
 Arb. høyde 2,.00 
 Plattform høyde 19,00 
 Horisontal rekkevidde 8,20/11,70 
 Plattformstørrelse 0,65x1,25 
 Opp og over 4,50 
 Maks last, kg 215/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 7,40 
 Total bredde 2,00 
 Transport høyde 2,20 
 Vekt, kg 2200 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V/bensin agg. 
 Oppstillingsmål 4,30x4,30 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

Dino 210XT er en kompakt tilhengerlift med totallengde på kun 7,80m.Den kan kjøres på 230V 
nettspenning eller på bensinmotor. Bommens nedre del har saksekonstruksjon, noe som gir lif-
ten stor rekkevidde over hindringer. Støttebein er konstruert med ledd som gir stor bakkeklaring. 
Dette er en fordel hvis liften skal benyttes i terreng med høydeforskjell. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

215 kg

80 kg

22 m 

21 m 

20 m 

19 m 

18 m 

17 m 

16 m 

15 m 

14 m 

13 m 

12 m 

11 m 

10 m 

9 m 

8 m 

7 m 

6 m 

5 m 

4 m 

3 m 

2 m 

1 m 

0 m 

 -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme112

LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • DENKA DL25                                                                                                                          

Denka DL25 har stor arbeidskurv. Dette er en fordel om 2 personer skal arbeide i kurven sam-
tidig. Liften drives av batterier. Den er smidig og har hydraulisk fremdrift. Den kan kjøres ved 
egen hjelp frem til oppstillingsplassen. Avstand mellom støttebein er 4,40 m når liften er oppstilt. 
Horisontal rekkevidde er hele 12 m.

KNEKKARM/TELESKOP • DINO 260XT                                                                                                                        

Dino 260XT er en kompakt tilhengerlift der den rette teleskoparmen er kombinert med en sakse-
del for forbedret tilgjengelighet over hindringer.  Liften er utstyrt med 230 V og bensinaggregatt, 
og er derfor ikke avhengig av nettspenning for å fungere. Støttebein er konstruert med ledd som 
gir stor bakkeklaring. Dette er en fordel hvis liften skal benyttes i terreng med høydeforskjell. 
Liftens totalvekt er 3370 kg, og bør trekkes av varebil.

 Type Denka DL25  
 Produkt nr 7365172 
 Arb. høyde 25,00 
 Plattform høyde 23,00 
 Horisontal rekkevidde 9,00/12,00 
 Plattformstørrelse 0,90x1,40 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1  
 Total lengde 8,10 
 Total bredde 1,72 
 Transport høyde 2,14 
 Vekt, kg 3200 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri  
 Oppstillingsmål 4,40x4,40 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Dino 260XT  
 Produkt nr 7355472
 Arb. høyde 26,00 
 Plattform høyde 24,00 
 Horisontal rekkevidde 8,50/11,70 
 Plattformstørrelse 0,65x1,45 
 Opp og over 5.20 
 Maks last, kg 215/80 
 Ant. personer 2/1 
Total lengde 8,25 
 Total bredde 2,04 
 Transport høyde 2,33 
 Vekt, kg 3370 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift 230V/bensin agg. 
 Oppstillingsmål 4,40x4,40 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift
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LIFTER OG TRUCKER TILHENGERMONTERTE LIFTER

TELESKOPBOM • OMME 2900EBDZ
                                                                                                                          

 Type Omme 2900EBDZ  
 Produkt nr 7365182 
 Arb. høyde 29,00 
 Plattform høyde 27,00 
 Horisontal rekkevidde 10,10/12,30 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25 
 Opp og over - 
 Maks last. kg 200/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 9,20 
 Total bredde 1,70 
 Transport høyde 2,10 
 Vekt, kg 3500 
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Batteri/diesel 
 Oppstillingsmål 4,25x4,25 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift 

Omme 2900EBDZ kan kjøres på batteri eller dieselmotor. Lading av batterier under drift er mulig. 
Liftens totalvekt er 3500 kg og må trekkes av stor varebil. 

TELESKOPBOM • DENKA DL30                                                                                                                          

Denka DL30 er markedets høyeste tilhengermonterte lift med arbeidshøyde på hele 30 m. Den 
har stor arbeidskurv, som er en fordel om 2 personer skal arbeide sammen i kurven. Liften dri-
ves av batterier eller dieselaggregat. Den er smidig, har hydraulisk fremdrift. og kan kjøres  ved 
egen hjelp frem til oppstillingsplassen. Avstand mellom støttebein er 4,40 m når liften er oppstilt.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Denka DL30  
 Produkt nr 7365182 
 Arb. høyde 30,00 
 Plattform høyde 28,00 
 Horisontal rekkevidde 8,60/11,60 
 Plattformstørrelse 0,90x1,40 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 8,90 
 Total bredde 1,72 
 Transport høyde 2,14 
 Vekt, kg 3500 
 Dekk Luft/gumm i 
 Drift Batteri 
 Oppstillingsmål 4,40x4,40 
 Utstyr hydr. støtteben 
  hydr. fremdrift

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.
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LIFTER OG TRUCKER BILMONTERTE LIFTER

BILMONTERT • OMME 1950ETZ                                                                                                                        

Omme 1950 ETZ har en kapasitet på maks. 19,50 m arbeidshøyde. En annen enestående funksjon 
er muligheten til å stille opp liften med de kun bakre støttebeina, riktignok med noe begrenset 
arbeidsområde. Dette kan brukes ved kortere jobber, der det er behov for å fl ytte liften mange 
ganger, f.eks. ved skifting av lyspærer langs en motorvei.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Type Omme 1950ETZ  
 Produkt nr 7372752 
 Arb. høyde 19,50 
 Plattform høyde 17,50 
 Horisontal rekkevidde 9,00/10,50 
 Plattformstørrelse 0,80x1,20 
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/80 
 Ant. personer 2/1 
 Total lengde 8,30 
 Total bredde 2,20 
 Transport høyde 2,75 
 Vekt, kg 3500 
 Dekk Luft/gummi
 Drift Bensin
 Oppstillingsmål 2,80x2,20 
 Utstyr hydr. støtteben 
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BILMONTERT • PALFINGER TA22                                                                                                                          

Palfi nger TA22 har en kapasitet på maks. 22 m arbeidshøyde. Den er utstyrt med automatisk 
støttebeinnivellering. Ved trykk på taster stiller brukeren enkelt og raskt opp maskinen horison-
talt. En annen enestående funksjon er muligheten til å stille opp liften med de bakre støttebeina, 
og dermed skape et arbeidsområde bak maskinen. Dette kan brukes ved kortere jobber, der det 
er behov for å fl ytte liften mange ganger, f.eks. ved skifting av lyspærer langs en motorvei.

 Type Palfi nger TA22  
 Produkt nr 7372762 
 Arb. høyde 22,00 
 Plattform høyde 20,00 
 Horisontal rekkevidde 8,20/10,40 
 Plattformstørrelse 0,80x1,25
 Opp og over - 
 Maks last, kg 200/100 
 Ant. personer 2/1
 Total lengde 7,80 
 Total bredde 2,54 
 Transport høyde 3,10 
 Vekt, kg 3500
 Dekk Luft/gummi 
 Drift Bensin  
 Oppstillingsmål 2,70x2,25 
 Utstyr hydr. støtteben 
  selvnivellerende 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

24 m 

23 m 

22 m 

21 m 

20 m 

19 m 

18 m 

17 m 

16 m 

15 m 

14 m 

13 m 

12 m 

11 m 

10 m 

9 m 

8 m 

7 m 

6 m 

5 m 

4 m 

3 m 

2 m 

1 m 

0m 

-1 m 

-2 m 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme 115

LIFTER OG TRUCKER BYGGHEISER

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

 Prod.nr Type Løftekap. Ant Hastighet l b h Vekt Strøm Plassbehov 
   kg pers. m/min m m m kg A m 
Byggheist < 1500 kg         
 7411150 Geda 1500 Z/ZZP 1500 7 24 3,30 1,45 2,10 2000 32 4,0 x 3,1 

Byggheist < 500 kg
 7411110 Geda 500 Z/ZZP 500 5 24 1,60 1,40 2,10 600 32 2,0 x 2,5 

De fl este arbeidsoppgaver på en byggeplass er forbundet med fl ytting av materialer 
og mennesker. Valget av byggheiser og arbeidsplattformer for vertikale transporter 
har derfor stor betydning for effektiviteten.     
  
Cramo har heiser i mange ulike størrelser, fra den lille materialheisen med en kurv 
opp til store tokurvsheiser med 2 200 kg løftekapasitet i hver av heisekurvene.  
    

Cramo investerer i heiser med den nyeste teknikken, noe som bl.a. inkluderer elek-
tronisk styring av heisens kjørebevegelse, som innebærer mykere start så vel som 
stillere gange.        
   
Vi har lang erfaring og har arbeidet med heiser og arbeidsplattformer i mange år. 
Montering og demontering utføres av vårt eget personale. Vi kan tilby prefabrikkerte 
fundamenter samt annet utstyr for å oppnå maksimal frittstående løftehøyde.
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LIFTER OG TRUCKER MATERIALHEISER

 Prod.nr Type Løftekap. Ant. Hastighet l b h Vekt Strøm Plassbehov 
   kg pers. m/min m m m kg A m 
Materialheis < 400 kg         
 7421130 Geda 200 Z 200 - 25 1,40 0,85 - 44 10A -1-fas
 7421132 Geda 300 Z 300 - 20 1,40 0,75 - 300 10A -1-fas 1,8 x 1,5 
 



ANLEGGS-
MASKINER
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VI HAR EN KLAR STRATEGI OM 
Å TILBY TOTALLØSNINGER TIL 
ANLEGGSBRANSJEN. 

VI TILBYR ET BREDT SORTIMENT 
AV MODERNE MASKINER,  
HØY TILGJENGELIGHET OG 
ATTRAKTIVE TJENESTER.
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ANLEGGSMASKINER DUMPERE

BELTEGÅENDE MINIDUMPERE                                                                        

Våre beltegående dumpere går på gummibelter. Dette reduserer skad-
ene på ømfi ntlige underlag. Maskinene har en lastekapasitet på 1–2,5 
tonn. De mindre dumperne er dessuten selvlastende. Hvis materialet 
du skal fl ytte ligger tippet på bakken, og således er løst lagret, er den 
selvlastende dumperen oftest et godt valg (gjelder ikke for sprengstein 
eller lignende). Ved fl ytting av materiale fra urørt mark vil det som 
oftest være behov for en separat maskin for graving og lasting.  
Ved fl ytting av materiale over grunn med dårlig bæreevne er Kubota KC 
250 med lavt marktrykk et godt alternativ.  

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

 Prod. nr Betegnelse Lengde Bredde Høyde Arbeids- Laste- Laste- Maks  Tippe- 
   mm mm mm vekt kg kap. kg vol. m3 fart km/t høyde mm 
 1233111 Dumper Hydrema 912C, svingbart plan 5850 2470 2750 7420 10000 5.6 30 1200 
 1233111 Dumper Hydrema 912D, svingbart plan 5900 2470 2750 7520 10000 5.6 30 1200 
 

 Prod. nr Betegnelse Lengde Bredde Høyde Arbeids- Laste- Laste- Maks  Marktrykk 
   mm mm mm vekt kg kap. kg vol .m3 fart km/t m. last kg/cm2 
 1242350 Hinowa HP 1000, selvlastende, bensin 1810 1000 1380 685 1000 0.45 4.0 0.45
 1241380 Morooka MST-300VD  3160 1640 1620 2200 2500 0.88 9.0 0.32 
 1241780 Morooka MST-300VDR,   3510 1600 2250 2400 2500 0.90 9.0 0.33
 1241780 Kubota KC 250HR  3650 1775 2370 2430 2500 0,90 6/11 - 
 

HJULGÅENDE MINIDUMPERE                                                                        

Våre hjulgående dumpere har en lastekapasitet på 1-10 tonn. 
Avhengig av størrelse fi nnes maskinene i ulike utførelser, f.eks. med 
høyt- eller sidetippende plan. Hjulgående dumpere er på grunn av 
sin høye kjørehastighet et hensiktsmessig alternativ på mellomlange 
transportstrekninger. Den største modellen er registrert for transport 
på offentlig vei. 
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ANLEGGSMASKINER  GRAVEMASKINER

KOMPAKTGRAVEMASKINER > 3 TONN                                                                         

KOMPAKTGRAVEMASKINER < 3 TONN                                                                        

Hos Cramo får du tilgang til markedets største og bredeste sortiment 
av kompaktgravemaskiner. 

For de aller minste jobbene fi nnes det maskiner med en arbeidsvekt 
på bare 1 tonn.  En tilhenger kan leies for å gjøre transporten til og fra 
arbeidsplassen enkel.  

Alle kompaktgravemaskiner kan leveres med graveskuffe, kabelskuffe 
og planeringsskuffe. Samtlige er utstyrt med hurtigfester, som gjør det 
både raskt og enkelt å bytte skuffe.

 Prod. nr Type  Kommentar Lengde Bredde Høyde Arbeids- 
     mm mm vekt kg 
 2113110 Kubota U10-3  Utskyvbare belter. Svingbom uten hytte 2980 750-990 1420 990 
 2113113 Cat 301.8C  Utskyvbare belter. Svingbom 3695 980-1340 2190 1785
 2113120 Cat 302.5C Svingbom 4515 1450 2300 2850     
      

 Prod. nr Type  Kommentar Lengde Bredde Høyde Arbeids- 
     mm mm vekt kg 
 2113130 Cat 303.5 Svingbom 5070 1550 2440 3550 
 2113130 Cat 303CR Svingbom, svinger innenfor beltene 4740 1550 2480 3330 
 2113130 Cat 303C CR Svingbom, svinger innenfor beltene 4770 1550 2500 3555
 2113130 Kubota U35-3 Svingbom, svinger innenfor beltene 4865 1700 2440 3590 
 2113140 Cat 304.5 Svingbom 5680 1900 2530 4595 
 2113140 Cat 304CR Svingbom, svinger innenfor beltene 5280 1980 2595 4490 
 2113140 Cat 304C CR Svingbom, svinger innenfor beltene 5280 1980 2550 4920 
 2113140 Kubota U50-3 Svingbom, svinger innenfor beltene 5385 1960 2540 4890 
      

 ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5
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ANLEGGSMASKINER GRAVEMASKINER

Gravekraft, stikke (kN)

Brytekraft, skuffe (kN)

B. Maks tømmehøyde (mm)

A. Maks gravedybde (mm)

C. Maks rekkevidde (mm)Modell 

Hastighet (km/t)

Kubota U10-3 2.0 10.4 5.4 1800 2210 3380
Cat 301.8C 4.5 15.4 8.8 2320 2480 3890
Kubota KX41-3V 4.0 15.6 7.8 2380 2440 3910
Cat 302.5C 5.0 25.0 13.1 2930 3280 4930
Cat 303.5  4.5 25.6 13.7 3560 3800 5540
Cat 303 CR 4.8 26.2 15.5 3330 3240 5500 
Cat 303C CR 4.6 33.0 16.9 3200 3610 5470
Kubota U35-3 4.6 31.3 18.3 3350 3590 5610 
Cat 304.5  4.7 39.5 19.4 3930 4028 6018
Cat 304CR 4.6 36.6 20.9 3750 3810 6080
Cat 304C CR 4.6 36.6 20.9 3570 3810 6080
Kubota U50-3 4.6 32.9 23.5 3650 3985 6030

A

B

C

SPESIFIKASJONER                                                                        
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ANLEGGSMASKINER GRAVEMASKINER 

BELTEGÅENDE • CAT 307C                                                                                                                          

 Type Cat 307C  
 Produkt nr 2113160
 Transportlengde, mm 6070 
 Transportbredde 2290
 Transporthøyde 2630 
 Arbeidsvekt, kg 7210 
 Hurtigfeste J 
 Bom Monobloc 
 Beltetype Gunni el. stål 
 A. Maks gravedybde, mm 4110 
 B. Maks rekkevidde 6200 
 C. Maks tømmehøyde 5150 
 Brytekraft skuffe, kN 44 
 Gravekraft stikke 35 
 Hastighet, km/t 5.3 

  Tilbehør • se side 128  

CAT 307C har god yteevne og allsidighet. Middels størrelse gjør den egnet til mange typer jobber. 
Føreren har meget god utsikt og styring i det store førerhuset.

BELTEGÅENDE • CAT 307C SB, 307B                                                                                                                          

CAT 307B, 307C SB  er gravemaskiner med god yteevne og allsidighet. Størrelsen gjør dem egnet 
til mange arbeidssituasjoner. Svingbommen gir maskinen mange muligheter, og føreren har 
meget god utsikt og styring fra det store førerhuset. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

 Type Cat 307C SB 307B 
 Produkt nr 2113175 2113175 
 Transportlengde, mm 6070 6750 
 Transportbredde 2290 2200 
 Transporthøyde 2630 2640 
 Arbeidsvekt, kg 8390 9300 
 Hurtigfeste J J 
 Bom Monobloc Variabel vinkel 
 Sving bom J J 
 Beltetype Gummi Gummi 
 A. Maks gravedybde, mm 4700 4690 
 B. Maks rekkevidde 7420 7410 
 C. Maks tømmehøyde 4450 4460 
 Brytekraft skuffe, kN 31.9 44 
 Gravekraft stikke 43.7 31 
 Hastighet, km/t 5.3 4.1 

 Tilbehør • se side 128               
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ANLEGGSMASKINER GRAVEMASKINER

BELTEGÅENDE • KUBOTA KX080-3                                                                                                                          

 Type Kubota KX 080-3 
 Produkt nr 2113175
 Transportlengde, mm 6450 
 Transportbredde 2200 
 Transporthøyde 2620 
 Arbeidsvekt, kg 8195 
 Hurtigfeste J 
 Bom Monobloc 
 Sving bom J 
 Beltetype Gummi 
 A. Maks gravedybde, mm 4600 
 B. Maks rekkevidde 7330 
 C. Maks tømmehøyde 5250 
 Brytekraft skuffe, kN 65.2 
 Gravekraft stikke 38.1 
 Hastighet, km/t 5.1 

 Tilbehør • se side 128  

Kubota KX080-3 er en gravemaskin med høy kvalitet og yteevne. Den 8 tonn tunge maskinen er 
meget allsidig. At den er smal gjør den godt egnet til arbeid under trange forhold. Mange av våre 
Kubota KX080-3 er det mulig å utstyre med rotortilt. Designet til førerhuset gir høy førerkomfort 
og god utsikt gjennom store vinduer.

BELTEGÅENDE • TAKE JOB TB180 FR                                                                                                                          

Take Job TB 180FR er en velkjent og driftsikker maskin. Maskinen svinger innenfor undervogn og 
har svingbar bom. Er spesielt egnet til arbeid på trange plasser, f.eks. inntil vegg el.l.
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ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

 Type Take Job TB180 FR  
 Produkt nr 2113175
 Transportlengde, mm 6150 
 Transportbredde 2300 
 Transporthøyde 2770 
 Arbeidsvekt, kg 8530 
 Hurtigfeste J 
 Bom Monobloc 
 Sving bom J 
 Beltetype Gummi 
 A. Maks gravedybde, mm 4195 
 B. Maks rekkevidde 6870 
 C. Maks tømmehøyde 4300 
 Brytekraft skuffe, kN 53,2 
 Gravekraft stikke 34 
 Hastighet, km/t 5.4 

 Tilbehør • se side 128  

A

B

C
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ANLEGGSMASKINER GRAVEMASKINER 

BELTEGÅENDE • VOLVO EC140CL                                                                                                                          

 Type Volvo EC140CL  
 Produkt nr 2113221 
 Transportlengde, mm 7700 
 Transportbredde 2590 
 Transporthøyde 2800 
 Arbeidsvekt, kg 14600 
 Hurtigfeste J 
 Bom Monobloc 
 Beltetype Stål 
 Maks. gravedybde, mm 5500 
 Maks rekkevidde 8300 
 Maks tømmehøyde 5980 
 Brytekraft skuffe, kN 87,3 
 Gravekraft stikke 65,7 
 Hastighet, km/t 5.5 

 
 Tilbehør • se side 128  

Volvo EC140CL er en maskin med høy ytelse, er robust og har et prioritert hydraulikksystem for å 
gi høy produktivitet. Volvo Care Cab hytte er stor og romslig med god benplass. Store vinduer for 
god oversikt. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

EC140CL
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B
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C D E

G

2,44 m

HJULGÅENDE • VOLVO EW140C                                                                                                                          

 Type Volvo EW140C  
 Produkt nr 2124161 
 Transportlengde, mm 7460 
 Transportbredde 2490 
 Transporthøyde 3330 
 Arbeidsvekt, kg 15400 
 Hurtigfeste J 
 Bom Monobloc 
 Rotortilt J 
 Maks. gravedybde, mm 5700 
 Maks. rekkevidde 9300 
 Maks. tømmehøyde 5890 
 Brytekraft skuffe, kN 94 
 Gravekraft 70,3 
 Hastighet, km/t 35 
 
 Tilbehør • se side 128  

Volvo EW140C er en klassisk hjulgående gravemaskin med mange muligheter . Føreren har god 
sikt fra førerhuset, og sammen med muligheten til å jobbe i ulendt terreng gjør at denne maski-
nen oppleves som svært allsidig. Den kraftige motoren gir optimal kraft, maksimal dreiningsmo-
ment og lite kjørestøy.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

Ställbar bom 4,7 m 
och skaft 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m

Grävdiagram & Grävkrafter
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ANLEGGSMASKINER LASTEMASKINER

KOMPAKTLASTERE                                                                                                                          

Til kompaktlasterne fi nnes en mengde tilbe-
hør som muliggjør både lasting og lossing, 
soping, snørydding etc. Kompaktlasteren 
styres ved å bremse hjulparene på den ene 
siden. Ved arbeider på ømfi ntlig og bløtt un-
derlag er derfor Cat 247B og Takeuchi TL 230 
på gummibelter et godt maskinvalg.  

Ved begrenset areal og når maksimal has-
tighet er nødvendig, er Kramer 180-480 et 
godt valg. 4-hjuls styring gjør svinging lett.

Normalt bør det alltid velges størst mulig 
maskin, når det tas hensyn til tilgjengelig 
plass og arbeidets omfang. Det gir den beste 
totaløkonomien.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

 Prod. nr Type Kommentar Lengde Bredde Høyde Arb.vekt Skuffe- 
     mm mm kg bredde mm 
Kompaktlaster, bremsestyrt 
 2213111 Bobcat 463   2555 900 1813 1301 914 
 2213141 Cat 216B  3233 1525 2170 2589 1576 
 22213150 Cat 246  3515 1676 2092 3274 1680                     

Kompaktlaster, beltegående       
 2221040 Cat 247B  Gummibelter, marktrykk 0.26 kg/cm2 3316 1676 1990 3211 1830 
 2221040 Takeuchi TL 230 Gummibelter 3500 1650 2300 3800 1700 
 
Kompaktlaster, hjulgående       
 2217451 Kramer 180 4-hjulsstyrt 3810 1150 2100 1860 1180 
 2217472 Kramer 280 4-hjulsstyrt 4610 1500 2340 3300  1650 
 

Hastighet (km/t)

Skuffevolum (liter)

B. Høyde til vritapp (mm)Modell 

A. Maks arbeidshøyde (mm)

C. Maks tipphøyde (mm)

Tipplast (kg)

Bobcat 463  9,90 200 3130 2400 1886   681
Cat 216B 12,5 400 3709 2854 2169 1270
Cat 246 12,1 400 3965 3099 2398 1649
Cat 247B 12,2 380 3804 2862 2103 1529
Takeuchi TL 230 10,4 351 3030 2370 2370 2100
Kramer 180 20 300 2460 2580 2075 1200
Kramer 280 20 650 2820 3020 2300 2350
 

SPESIFIKASJONER                                                                                                                          

C B A
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ANLEGGSMASKINER LASTEMASKINER

HJULLASTER                                                                                                                          

Våre hjullastere med mellom 5 og 18 tonns arbeidsvekt er fl eksible 
maskiner, som med ulike skuffetyper og andre tilbehør kan brukes til en 
rekke ulike oppgaver. De er lettmanøvrerte og tilbyr høy førerkomfort. 
Noen modeller er utstyrt med sentralsmøring, som sammen med lett 
tilgjengelige servicepunkter gjør det daglige ettersynet både raskt og 
enkelt.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

 Prod. nr Type Lengde Bredde Høyde Arb.vekt Skuffe Skuffe- Hurtigfeste 
   mm mm mm  kg volume L bredde mm type   
 2215411 Volvo L25F 5085 1735 2475 4800 850 1800 Z Volvo
 2215412 Volvo L35B 5480 1932 2715 6100 1200 2000 ABL 120 
 2215421 Volvo L50F 6495 2190 2980 9400 1600 2250 ABL 120
 2215441 Volvo L60F 7310 2440 3220 12200 2100 2500 ABL 120 
 2215462 Volvo L110F 7890 2670 3360 18500 3100 3000 ABL 120
 2217711 Cat 906 5850 1755 2680 5100 800 1900 ABL 120 
 2217721 Cat 908 6300 1960 2770 6150 1000 2080 ABL 120 
  2217741 Cat IT14G 6500 2260 3100 8100 1600 2500 ABL 120 
 

SPESIFIKASJONER                                                                                                                          

Hastighet (km/t)

B. Høyde til vritapp (mm)Modell 

A. Maks. arbeidsøhyde (mm)

C. Maks tippehøyde (mm)

Statisk tipplast (kg)

Volvo L25F 20 850 4100 3140 2480 3400*
Volvo L35B 30 1200 4260 3260 2580 4350*
Volvo L50F 40 1600 4900 3780 2845 4810* 
Volvo L60F 43 2100 5120 3870 2810 7010*
Volvo L110F 37 3100 5480 4020 2860 11270*
Cat 906 20 800 4000 3135 2300 3030*
Cat 908 20 1000 4255 3390 2550 3760*
Cat IT14G 32 1600 4800 3798 2800 4792*
             

A

B

C

*) Tipplast med skuff ved maks. svingt maskin.
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TILBEHØR FOR GRAVEMASKINER OG HJULLASTERE                                                                                                                          

Det fi nnes en rekke tilbehør for lastemaskinene som muliggjør lasting, 
lossing, feiing, snørydding etc. 

ANLEGGSMASKINER TILBEHØR 

Buckets

Hydraulisk hammer

FOR GRAVEMASKINER                                                                                                                          FOR HJULLASTERE                                                                                                                          

Rippertann

Skuffer

Skuffer

Rotortilt
Forskjellige skuffer | Gafl er | 

Kranarm etc.Asfaltkutter



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme 129

 Prod. nr Type  Lengde Bredde Høyde Arbeids- Trsp hastig- Maks. grave- 
    mm mm vekt kg het km/t dybde mm 
 2523520 Brokk 40  1200 600 940 384 1.2 450
 2523451    Brokk 90               1821                                                                          780            1210                    930                   2.3 1250 
 

      

RIVINGSROBOTER

Tid er penger, og hovedregelen ved valg av rivingsmaskiner er enkel: 
Alltid største mulig maskin, det gir best totaløkonomi! 

På mange jobber er imidlertid den minste maskinen, Brokk 40, det en-
este alternativet, eksempelvis pga. bjelkelag med begrenset bæreevne 
eller smale døråpninger. Den erstatter 3-5 håndholdte rivingsmaskiner, 
og som tilbehør fi nnes også en hydraulisk saks som egner seg godt til 
riving av vegger og arbeid der kraftig støy må unngås.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

ANLEGGSMASKINER RIVINGSMASKINER 

 Prod. nr Type  Maks. bredde Vekt Maks.kapasitet  
   mm mm  
 2551340 Brokk CC320 hydraulisk saks for Brokk 90   320 139 32,6 tonn
  Hydraulisk hammer for Brokk 40 - 30 60 Joule 
  Hydraulisk hammer for Brokk 90  - 120 255 Joule 
  Skuffe for Brokk 40 260 17 12 liter 
  Skuffe for Brokk 90 520 64 60 liter 
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ANLEGGSMASKINER VALSER

GUIDE TIL RIKTIG VALS                                                                                                                          

Arbeidsvekt (tonn)

Valsem
odulvekt (tonn)

Forsterknings-/bærelag (Maks. cm)Modell Type

Statisk linjelast (kg/cm
)

Sand & grus (Maks. cm
)

Silt (Maks. cm
)

Sprengstein (Maks. cm
)

Leirholdige m
aterial (Maks. cm

)

Sprengstein, jord, forsterknings- og bærelag

Am
plitude lav/høy (m

m
)

CH 47 Slepevals 5.9 5.9 31 1.5 50 65 35 100 -
Blandede masser, forsterknings- og bærelag
SD 25D Singelvals 2,6 1,3 12,1 1,4 - - - - -
CA 134D -”- 5,5 1,8 13 1,7 40 30 20 - -
3205 -”- 5,5 2,7 19,6 0,7/1,6 40 30 20 - -
3307 -”- 6.8 3.9 23.3 0.6/7.7 40 30 25 - -
CS-423E/CS-433E  -”- 7.0 3.5 21 0.8/1.7 40 45 25 - -
3412HT -”- 12.3 6.8 31.3 0.9/1.9 50 60 40 100 -
3516HT -”- 16.2 9.3 4.35 0,9/1,9 75 90 85 150 50
CA 512D -”- 17.0 10.5 49.3 1.1/1.8 75 90 70 150 -

CC 900 Tandemvals 1.6 - 9.1 0.3 15 -
CB-214D/E -”- 2.5 - 12.2 0.5 25 30
CB-224D/E -”- 2.7 - 10.9 0.5 25 30
CC 102  -”- 2.4 - 11.4 0.5 25 30
CC 122   -”- 2.6 - 10.2 0.5 25 30
HD12VV -”- 2.9 - 11.2 0.5 25 30 

CB-334D/E -”- 4 - 15.2 0.4 30 30

Asfalt og bærelag
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SLEPEVALSER                                                                                                                          

Slepevalser er et billigere alternativ til den selvgående vibrasjonsvalsen 
når man har tilgang til et passende slepekjøretøy. Valstypen passer til 
bygging av veier og gater, til industribygg og lignende.
Hos Cramo kan du leie slepevalser for komprimering av så vel jord og 
leire som sprengstein.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

ANLEGGSMASKINER VALSER 

SINGELVALSER                                                                                                                          

 Prod. nr Type  Lengde Bredde Høyde Arbeids- Valse- Linjelast 
   mm mm mm vekt kg bredde mm kg/cm 
 4413241 Dynapac  CH 47 4810 2130 1475 5900 1905 31

Oftest er den selvgående 
singelvalsen det mest effektive 
alternativet for komprimering av 
jord-, leire- eller steinfylling. Hos 
Cramo fi nnes et bredt tilbud av 
singelvalser med mellom 2,5 og 
25 tonns arbeidsvekt. Noen fra 12 
tonn er utstyrt med komprimer-
ingsmåler. 
 Hamm 3516HT og 3625HT kan 
settes opp med GPS for kontinu-
erlig komprimeringskontroll ved 
grunnarbeider og vegkonstruk-
sjoner. Kart kan legges inn slik 
at man vil se antall overfarter 
og komprimeringsgrad direkte i 
kartet. 
 Hos Cramo får du i tillegg til 
førsteklasses utstyr også tilgang 
til kvalifi sert rådgivning om riktig 
maskin, antall overfarter og pas-
sende lagtykkelser for å nå ønsket 
resultat. Det klarer vi raskt og 
enkelt ved hjelp av den revolusjon-
erende databasen CompBase®.

 Prod. nr Type  Lengde Bredde Høyde Arbeids- Valsmodul- Valsebredde Statisk linje- 
   mm mm mm vekt kg vekt kg  mm last kg/cm 
 4415320  Volvo SD 25D 3175 1254 2250 2600 1292 1254 12,1 
 4415331 Dynapac CA 134D  3958 1494 2507 4775 2075 1370 15,0 
 4415331 Hamm 3205 4355 2100 2830 5475 2680 1370 19,6
  4415343 Cat CS-423E, CS-433E 4960 1800 2970 6990 3510 1676 21,0 
  4415343 Hamm 3307 4680 2100 2790 6840 3960 1680 23.3 
 4415362 Hamm 3412 HT 5705 2130 2950 12200 6705 2140 31.3 
  4415382 Hamm 3516 HT 6075 2270 2950 16200 9305 2440 43,5           
 4415382 Dynapac CA 512D 6000 2350 2955 17000 10500 2130 49,3 
 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme132

ANLEGGSMASKINER VALSER

GRØFTEVALSER                                                                                                                          

For komprimering av tilbakefyllingsmateriale i rørgrøfter, samt til 
komprimering av fundament- og tilbakefyllingsmaterialer.  Vibrerende 
padfotvalser gjør maskinen spesielt godt egnet til komprimering av 
leirholdig materiale. Fjernstyring gir bedre sikkerhet for operatøren. 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

TANDEMVALSER                                                                                                                          

 Prod. nr Type  Kommentar Lengde Bredde Høyde Vekt Valsebredde 
    mm mm mm mm mm 
 4422460 Wacker RT82-SC  Fjernstyring, padfotvalser 1855 820 1230 1473 820 
  

Når det gjelder valser for asfalt- 
og bærelagskomprimering har 
Cramo midjestyrte tandemvalser 
mellom 1,5 og 4 tonn arbeidsvekt.  

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

 Prod. nr Type Lengde Bredde Høyde Arbeids- Valsebredde  Statisk linje-  
   mm mm mm vekt kg   mm  last kg/cm      
 4422541 Dynapac CC900 1953 950 2405 1590 900  9.1 
 4422551 Cat CB-214D/E  2430 1100 2589 2490 1000  12.2                      
 4422551 Cat CB-224D/E 2430 1300 2589 2670 1200  10.9 
 4422551 Dynapac CC102 2450 1150 2640 2350 1070  11.4                      
 4422551 Dynapac CC122 2450 1280 2640 2600 1200  11.2 
  4422551 Hamm HD12VV 2454 1268 2382 2900 1200  10.5/10.7          
 4422561 Cat CB-334D/E 3120 1390 2550 3960 1300  15.2 
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DIESELAGGREGATER                                                                                                                          

Strømaggregater brukes på steder der det ikke fi nnes permanent, 
fungerende strømforsyning. Behovene kan være ved anleggsarbeider, i 
havner, ved utendørsarrangementer, forsyning til dataanlegg ved repar-
asjoner og ved andre midlertidige stopp i strømforsyningen.

Vi har et bredt sortiment av strømaggregater med effekter fra 1 til 300 
kVA, og vi hjelper deg gjerne med å dimensjonere riktig kapasitet for 
dine behov.

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

ANLEGGSMASKINER ENERGI

 Prod. nr Type  Lengde Bredde Høyde Arbeids- Kap, stand-by Kap, prime Tank Dieselforbr. 
   mm mm mm vekt kg kVA (kW) kVA (kW) vol L v/ 75% bel. 
  5213030 Atlas Copco QAS20 2070 1000 1180 994 22 (17.6) 20 (16) 45 3.6 
 5213040 Atlas Copco QAS30 2450 1100 1480 1460 33 (26.4) 30 (24) 135 5.2 
 5213040 Atlas Copco QAS38 2080 951 1157 1166 42 (33) 38 (30) 100 5.5 
 5213040 Atlas Copco QAX30, tilhenger 3620 1410 1258 1016 n/a 30 (24) 80 5.7 
 5213040 Atlas Copco QAS40KD 2100 950 1180 1048 45 (36) 41 (33) 92 8.7* 
 5213041 Atlas Copco QAS45 2450 1100 1480 1547 50 (40) 45 (36) 135 7.9 
  5213050 Atlas Copco QAS60 2450 1100 1480 1566 66 (53) 60 (48) 230 14.0 
 5213050 Atlas Copco QAS60, tilhenger 5020 1670 2130 2195 66 (53) 60 (48) 230 14.0 
 5213050 Atlas Copco QAS78 2562 1031 1307 1669 84 (67) 76 (61) 175 11.7 
 5213060 Atlas Copco QAS100 2940 1100 1500 1960 110 (88) 100 (80) 170 16,5 
    

VANLIGE SPØRSMÅL

AGGREGAT

Spørsmål:  Hvor mange ampere kan et aggregat som er 
   230V og 65KVA levere?
Svar:   I = 65 000VA x 0,8 / (230V x √3 ) = 130A

Spørsmål:   Hvor stort aggregat trenger vi når det er behov  
  for 63A og 400V?
Svar:   S = 400V x 63A x √3 / 0,8 = 54,4KVA 

NB. Man må alltid ta et aggregat som er litt større enn hva man 
beregner  seg fram til. På noen typer maskiner er det høye start-
strømmer man må ta hensyn til. F.eks. store pumper.
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ELEKTRISK OG DIESEL                                                                                                                          

Når det gjelder størrelse er det 
hensiktsmessig å velge en kom-
pressor med kapasitet som over-
stiger det beregnede forbruket 
med ca. 20 %.  
 
Ved arbeider med luftverktøy, 
eller når trykkluften skal kobles 
til tørkeutstyr og til et trykkluft-
system, kreves det maskiner med 
etterkjøler og vannutskiller for å 
unngå problemer med frysing og 
korrosjon.  
 
Ved krav til høyere luftkvalitet 
fi nnes det fi lterutstyr som renser 
luften for både smusspartikler 
og olje. Ved å fi ltrere trykkluften 
får man det som ofte betegnes 
”teknisk oljefri luft”. Ved krav til 
100 % oljefri luft kan vi tilby ulike 
løsninger fra Kaeser kompres-
sorer.
 
Ved mange oppgaver, for 
eksempel ved kabelblåsing og 
sandblåsing, er et arbeidstrykk 
på 10-12 bar godt egnet. Cramos 
sortiment omfatter kompressorer 
med kapasiteter opp til 21 m³/
min.  
 

ANBEFALT 
SIKKERHETSUTSTYR
Forklaring, se side 5

ANLEGGSMASKINER KOMPRESSORER 

 Prod. nr Type  Lengde Bredde Høyde Arbeids- Kapasitet Kapasitet Arbeids-  Etterkjøler/ 
   mm mm mm vekt kg m3/min L/sek trykk  Bar vannutskiller 
  5321330 Atlas Copco XAS 67 eller tilsv. 3660 1410 1250 930 3,7 62 7 N
 5321335 Kaeser M43 eller tilsv. 3500 1420 1240 790 4,2 70 7 N 
 5321345 Kaeser M45 m/aggr. 8kVA/3-f. 4300 1550 1350 1143 4,2 70 7 N
 5321340 Kaeser M50 eller tilsv. 3430 1440 1380 796 5 83 7 N 
 5321340 Kaeser M57 eller tilsv. 4000 1680 1500 1230 5,6 93 7 N
 5321350 Atlas Copco XAS 146 4356 1716 1661 1660 8.4 140 7 N 
 5321351 Kaeser M80-A1,tekn. oljefri luft 4550 1780 1500 1480 8 133 7 J
 5321360 Atlas Copco XAS 186  4356 1716 1661 1730 11.1 185 7 J 
 5322130 Atlas Copco XAMS 355  4210 1810 2369 3860 21 350 8.6 J 
 5322120 Kaeser M121  4420 1880 1600 1880 10 166 10 J 
 5322120 Kaeser M122 4710 1880 1600 1895 10 167 10 J 
 5324121 Atlas Copco XAHS 186  4356 1716 1661 1790 10.5 175 12 J 
 5328130 Kaeser M200 5960 2080 1980 3385 20 334 10 J 
  
 

 



www.cramo.no   •  Lokale variasjoner i produktsortiment kan forekomme136



MODULER
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CRAMO TILBYR ET FULLT 
SORTIMENT AV PRODUKTER, 
FRA ENKEL TIL HØY STANDARD 
- VALGET ER DITT. 

F20F20

A30A30

B30B30

C40C40

STANDARD

TYPE

NYNY
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ARBEIDSPLASSER

MODULER BASERT 
PÅ KUNDENS BEHOV

KONTORER SKOLER

BARNEHAGER INNKVARTERING LAGER

MODULER BRUKSOMRÅDER
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ARBEIDSPLASSER

MODULER BRUKSOMRÅDER

Arbeidsplasser
Å bruke moduler fra Cramo er en veldig enkel og praktisk løsning for 
byggeplasser og industrien, hvor det er midlertidige behov for lokaler. 
Enhetene kan  plasseres enkeltvis, eller sammenkoblet. De kan 
monteres i en eller to etasjer, med en utvendig eller innvendig trapp. 

Som et alternativ kan modulene bli innredet med møbler etter behov 
og omstendigheter. Cramo kan ta seg av alle tjenester når det gjelder 
dimensjonering, planlegging, tegning, samt befaring av plassen, 
transport og montering.  

Tilleggstjenester som levering og tilkobling av strøm, rørtilkobling, 
ventilasjon og sanitær er som oftest levert av Cramo. Etter endt leie-
periode kan modulene lett demonteres og transporteres bort.

Alle enheter Cramo har, oppfyller lokale standarder og krav, som 
antall skap, kvm pr person, antall dusjer osv.

Eksempel
Arbeidsplassrigg med spisesal, minikjøkken, skifteplasser, dusj- og vaskefasiliteter for ca. 50 personer
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KONTORER

MODULER BRUKSOMRÅDER

Kontorer
Cramos modulsystemer er spesielt bra for å tilfredsstille kontor-
behov som er i rask endring. Det kan være snakk om midlertidige 
løsninger på tidspunktet for restrukturering, et sted for prosjekt-
organisasjoner som avventer byggetillatelse eller en investerings-
beslutning, men også et alternativ ved nybygging eller utvidelse. 
Det fi nnes egentlig ingen begrensninger. Dette er grunnen til at 
selskaper fra et bredt spekter av bransjer også oppdaget fordelene 
med fl yttbare lokaler for lenge siden. 

Når et selskap trenger å løse problemer med lokaler raskt, har 
alltid Cramo en løsning. Våre moduler kan bygges frittstående eller 
tilknyttes eksisterende bygninger på en og to etasjer.

Eksempel
Kontorbygg for 24 personer, WC og kjøkken.
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SKOLER

MODULER BRUKSOMRÅDER

Skoler
Mange skoler må leve med store svingninger i elevtall, og har dermed 
korte planleggingsfrister . Det er kostbart og tidkrevende å prosjektere, 
og svingningene kan resultere i tomme lokaler i perioder.  Cramo har 
fl eksible modulsystemer som er spesielt tilpasset for undervisning.

De ulike typene moduler gir perfekte klasseromstørrelser, er svært 
lyse og har god ventilasjon. Ekstra våtrom og store inngangspartier, 
korridorer og trapperom er designet for å tillate mange å passere inn 
og ut samtidig. Med moduler fra Cramo vil du få en moderne og funks-
jonell skole.

Eksempel
Skole med 4 klasserom, 2 grupperom,  2 lærerkontorer og 2 WC.
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BARNEHAGER

MODULER BRUKSOMRÅDER

Barnehager
Midlertidige barnehager fra Cramo er moderne og like komfortable 
som andre permanente lokaler. Vi har lagt stor vekt på arbeidsmiljøet 
i form av oppvarming, ventilasjon og ikke minst lyset i lokalene.

Modulene er produsert og tilpasset spesielle behov, både til felles 
lek og arbeidsområder og til områder som for eksempel stellerom, 
personalrom og hvilerom. Inngangene er tilpasset behovene til små 
barn, og barns sikkerhet er godt ivaretatt ved for eksempel radiatorer 
med lav temperatur.

Eksempel
Barnehage i 2 seksjoner for 40 barn med minikjøkken, leke- og hvilerom, sanitærrom, inngang med garderobe.
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INNKVARTERING

MODULER BRUKSOMRÅDER

Innkvartering
Cramo kan også tilby midlertidige løsninger som er egnet for innkvartering 
av anleggsarbeidere. Bygningene er tilpasset deres bruk og omgivelser, 
der enhetene kan settes sammen på mange forskjellige måter. 

Andre lokaler, som for eksempel et vaskeri, oppbevaring/boder, kjøkken 
eller trapper kan også integreres i løsningene, avhengig av dine spesielle 
behov og krav.

Eksempel
Innkvartering for 12 personer.
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MODULER PRODUKTER

A30 B30F20 C40

LETTHUS

LAGERCONTAINERE

PRODUKTER

TOALETTKABINER
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Stålkonstruksjon med gaffeltrucklommer integrert i en stålramme. 
Isolering av mineralull: 100 mm i gulv, tak 100 mm, 100 mm i vegger. 
Kan stables i 2 etasjer.

Stålmodulene har et fl eksibelt konstruksjonssystem som tillater indivi-
duelt utformede løsninger med mange alternativer. Veggene er laget i 
et panelsystem og er lett å endre.

Et bredt utvalg av ulike typer for kontor, skift/spis og sanitær er 
tilgjengelig. Se eksempel nedenfor.

Mål
Lengde: 6055 mm
Bredde: 2435 mm 
Innvendig høyde: 2540 mm

F20

MODULER PRODUKTER

Standard 
Stålmodul

Utvendige vegger 
kan byttes til vin-
duer eller dører

Fleksibel standardmodul
Ståhusløsninger er basert på standardiserte mål. De fl eksible veggene 
gir mange muligheter og kombinasjoner som passer de fl este behov.

Alle vegger kan 
fl yttes

Lettvegg kan tas 
bort

Vinduer kan tas 
bort og byttes til  
vegg

Vindu kan byttes
til dør
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A30

MODULER PRODUKTER

Trekonstruksjon med isolasjon av mineralull: 150 mm i gulv, 
tak 150 mm, 75 mm i vegger. Stables i 1 eller 2 etasjer. 

Et bredt utvalg av ulike typer for kontor, arbeidskraft, renovasjon og 
overnatting er tilgjengelig. Se noen eksempler nedenfor. 

 

Mål
Lengde: 7.4m
Bredde: 2.5m 
Innvendig høyde: 2.4 m

 
 

  

Kontor, 2-rom Kontor, 1-rom Entré, WC, vask Skift, 20 pers. Kombi, 6 pers.

Kombi, 8 pers. Formannshybel
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MODULER PRODUKTER

B30                                                                       

PROSJEKTKONTOR
Med det nye prosjektkontoret PK 2000 tas det enda et skritt mot et 
bedre arbeidsmiljø for arbeidsledelse og administrasjon ute på pros-
jektet. 
Lys og luftig innredning, individuell ventilasjon og forbedret lydisoler-
ing er noen av de viktigste nyhetene sammenlignet med tradisjonelle 
kontormoduler. Hvert rom er utstyrt med aggregat for til- og fra 
luftventilasjon.

Møblert og klart
-  prosjektkontor PK 2000 kommer alltid ferdig møblert, og det  
 sparer tid og reduserer slitasjen   
-  møblert i samarbeid med interiørdesignere  
-  kontorrom med skrivebord, skuffeseksjon, hyller,kontorstol,  
    besøksstol    
-  kjøkken med minikjøkken

Lys og luftig innredning
-  skillevegger av glass mot korridor   
-  samtlige skillevegger mot korridor er fl yttbare  
-  vegger og gulv i lyse farger    
-  lister og karmer i lys bøk    
-  full takhøyde (2, 4m) i korridor forsterker det luftige inntrykket

Mål 
(l  x b x innvendig h ) 7.4 x  2.5 x  2.4 m

Eksempel på prosjektkontor
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MODULER PRODUKTER

C40                                                                        

Våre C40 moduler er spesielt designet for leietakere med relativt lange leie-
perioder. Isolasjon, ventilasjon, vinduer og dører er av høy permanent stand-
ard, noe som gjør systemet godt egnet for kontorer, helsevesen, skoler og 
barnehager. 

Mål
Lengde: 9.0/12.0 m
Bredde: 3.0/4.0 m 
Innvendig høyde: 2.7 m

Klasserom KlasseromPersonalrom

Grupperom
Inngang

Gruppe 
rom
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LETTHUS

MODULER PRODUKTER

Cramos tilhengermonterte letthus kan brukes til kontor, spiseplass
eller som garderobe. Alle våre letthus har 230 V opplegg. De mest 
brukte typene kan du se på skissene nedenfor. Letthus med gassfyring 
på forespørsel

93513809351341 9351370

D
ør
ho
ld
er

K
Ø
L

5700

2280

 Prod nr. Betegnelse        
 9351301   Letthus 4 personer
 9351341   Letthus 4 personer m/WC    
 9351370   Letthus 6/8 personer m/WC
 9351380   Letthus 6 personer m/WC, dusj, vask/skift    
 9351385   Letthus 6 personer m/WC, vask/skift, propandrift
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MODULER PRODUKTER

TOALETTKABINER                                                                        

 Prod.nr Betegnelse    
  9325000  Toalettkabin, 1 sete m/tank     

Cramos toaletter er i ”heavy duty” utførelse, egnet for byggeplasser og 
røffe miljøer. De er alle isolerte og har lys og varme.

For sikker oppbevaring av verktøy og materiell er våre 8-, 10- og 20-fots 
containere den riktige løsningen. De fi nnes i isolert og uisolert ut-
førelse. Cramos containere er i standardutførelse utstyrt med låsebom, 
men kan også fås med kraftigere låsebom godkjent for låseklasse.

Cramos beredskapscontainer er utstyrt med en rekke sanitetsproduk-
ter som oppfyller HMS-krav. Ta kontakt med våre avdelinger for en 
utførlig liste.

LAGERCONTAINERE                                                                       

 Prod.nr Betegnelse   
 9300000 Verkstedcontainer 20 fot
 9376110 Lagercontainer 8 fot     
 9376112  Lagercontainer 9 fot     
 9376113  Lagercontainer 10 fot    
 9376114  Lagercontainer 10 fot, isolert, med strøm     
 9376115  Lagercontainer 10 fot, beredskapscontainer    
 9376119  Lagercontainer 20 fot, med strøm   
 9376120   Lagercontainer 20 fot   
 9376121   Lagercontainer 20 fot, isolert, med strøm
 9376630   Gangtunell 2 x 6 m   
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MER FLEKSIBILITET MED
MODULER FRA CRAMO

Når en bedrift vokser, trengs det mer plass. Men omstendighetene endrer seg over tid. Har du 
opplevd slike endringer i din virksomhet, vet du hvor frustrerende det er å bli holdt tilbake av 
mengden lokaler du trenger, enten din bedrift er i vekst eller må nedbemannes. Det er alltid 
én ting som er sikkert - den totale størrelsen på bedriftslokaler er sjelden det man har behov 
for. Det fi nnes for eksempel studier som viser at 5 prosent av feilaktig bruk av lokaler og deres 
påfølgende kostnader påvirker bedriftens inntjening ved å doble beløpet. Hvordan løse dette? Vi 
sier: Finn en bedre utleier!

Med Cramo som din husvert, tilsvarer arealet av lokaler du leier, faktisk behovet av plassen. 
Med over 33.000 moduler, har Cramo den perfekte modul- løsningen for deg - der du trenger 
det, når du trenger det og så lenge du trenger det. Det er derfor Cramo bør være din fremtidige 
utleier.

Med moduler fra Cramo er du gitt stor fl eksibilitet hvis du trenger ekstra plass, samt hvor 
og hvor lenge du trenger mer plass. Med moduler trenger du ikke å investere i nye lokaler 
og heller ikke betale husleie for tomme bygninger. Enten det er et selskap i behov av ekstra 
kontorplass eller en skole med et mye større antall elever fra år til år, løser Cramo ditt behov 
for arealer.

TID

FASE 1

FASE 2

FASE 3

En virksomhet eller skole kan effektivt tilpasse størrelsen på deres 
lokaler fra ett år til ett annet ved å leie moduler fra Cramo.

LOKALER DU EIER OG INVESTERER I

 PLASS
 BEHOV    MODULER FRA CRAMO

A
R

E
A

L

FASE 1

FASE 2

FASE 3

MODULER TJENESTER
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2D2D

3D3D

Med CMS, Cramo sin egen modulkonfi gurator kan du eksperimentere og 
bygge ditt eget modulbygg. For eksempel kan du sette sammen din egen 
byggeplass, barnehage eller et kontor for 50 ansatte med åpne landskap 
eller individuelle kontorer. Skolene er like enkle å bygge med klasserom, 
grupperom og spiserom.
 
CMS er et web-basert simuleringsprogram i både 2D og 3D som gjør det 
mulig å arbeide med moduler for å lage tegninger med opptil 3 etasjer. 
Det er mulig å modifi sere vegger, vinduer og dører for å få den perfekte 
plassløsningen. Det er også ferdige tegninger inkludert som kan benyttes.

Når du har en tegning som tilsvarer ditt plassbehov, kan du se hvordan det 
vil ta seg ut med møbler. Endelig kan du ta en 3D-titt på hvordan det vil se 
ut både fra innsiden og utsiden.

Vi kan lagre dine tegninger og prosjekter i programmet, og du kan legge 
ved tegningen til tilbudet ditt.

Selv om dataassistert konstruksjon (CAD) ikke er ditt område, vil du 
oppdager at CMS er et veldig enkelt og nyttig verktøy når du planlegger ditt 
plassbehov.

Velg om du vil planlegge en byg-
geplass, et kontor, en skole eller 
barnehagelokaler.

Du kan få en forhåndsvisning i 
både 2D og 3D.

MODULER TJENESTER

BYGG MED CMS                                                                     
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Leie av moduler er hva vi kaller en standard avtale. I tillegg til dette, kan 
våre kunder velge mellom fl ere alternativer, tilpasninger og tjenester på 
toppen av en standard avtale.

Cramo kan levere tjenester og produkter i løpet av leieperIoden, som for 
eksempel kontorutstyr, møbler og kanskje til og med bemanning slik at 
våre leietakere kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Cramo 
tilbyr seg å være din leverandør av totalløsninger.

-  MØBLER
-  IT-UTSTYR
-  EKSTRA KLIMAANLEGG
-  KJØKKENTILPASNINGER
-  VARMEPUMPER
-  BRANNSIKRING

-  DAGLIG RENHOLD
-  KONTORUTSTYR
- SIKKERHET/ALARM
-  BLOMSTER OG PLANTER
- KANTINELØSNINGER
-  M.M.

STANDARD

ALTERNATIV

TILPASNING

SERVICE

MODULER TJENESTER

TILLEGGSTJENESTER                                                                     

                                                                     



KVALITET, 
MILJØ OG 

ARBEIDSMILJØ
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KVALITET:  
VÅRT KVALITETSARBEID GIR 
DEG MANGE FORDELER

MILJØ: 
AKTIVT MILJØARBEID 

ARBEIDSMILJØ:
VI SIKRER DIN ARBEIDSPLASS
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KVALITET, MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

KVALITET, MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

TESTING AV MASKINER OG UTSTYR 
Når du leier en maskin fra Cramo kan du være sikker på at den er blitt 
sjekket for å møte høye krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. Alle Cramos 
maskiner gjennomgår regelmessig service, og mellom hver utleie blir 
det tatt en grundig sjekk av alle funksjoner. 

OPPLÆRING
Vi gjennomfører både intern og ekstern opplæring for å høyne kompe-
tansenivået innen ulike områder. Som kunde kan du delta på f.eks. 
personløfterkurs, bruk av boltepistol etc. 

For å høyne nivået på vårt kvalitets- og miljøarbeid, gjennomgår samt-
lige ansatte i Cramo  opplæring i emnet.

ENKEL OVERSIKT OVER KUNDEFORHOLDET
Gjennom Business Support får våre kunder fri tilgang til vårt forret-
ningssystem og mulighet til oversikt over pågående ordrer samt sta-
tistikk. Business Support gir kunden en bedre kontroll på sitt samlede 
engasjement og minimerer muligheten for feil og misforståelser.
 

VÅRT ARBEID MED KVALITET GIR DEG MANGE FORDELER 
•  Personalet på avdelingen gir deg råd om valg av maskin til din jobb
•  Den riktige maskinen til riktig sted til riktig tid 
•  Kontroll av maskiner og tilbehør før utlevering 
•  Kalibrerte måleinstrumenter
•  Moderne maskinpark med ny teknologi
•  Regelmessig service av maskiner
•  Sertifi serte maskiner
•  Leieforsikring som gir ekstra trygghet 
•  Business Support viser pågående leieordrer via web
•  Opplæring av Cramos ansatte og av kunder
•  Kundeundersøkelser for å fange opp synspunkter
•  Rapporteringssystem for avvik og forbedringer

Å LEIE FRA CRAMO ER BRA FOR DEG OG MILJØET!
Cramo opprettholder et høyt nivå innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, 
både internt og i samarbeid med kunder. I tillegg til å levere et topp 
utvalg av produkter, fokuserer vi også på å minimere miljøpåvirkning og 
forbedre arbeidsmiljøet ute på kundenes byggeplasser.  

Når du leier våre maskiner bidrar du til en holdbar utvikling, og gjør 
også ditt arbeidsmiljø mer sikkert. 

Vår virksomhet oppfyller de nyeste lover og forskrifter, og vi arbeider 
systematisk og kontinuerlig med å fi nne løsninger på hvordan vi på 
beste måte kan reduserer påvirkning av miljøet og gjøre arbeidsmiljøet 
sikrere.

KUNDETILFREDSHET
For å forbedre Cramos virksomhet og for å gi våre kunder enda bedre 
service, gjennomføres hvert år et stort antall interne revisjoner. 
I forbindelse med våre sertifi kater innen miljø og kvalitet, ISO 14001 og 
ISO 9001, gjennomfører også DNV revisjoner av våre systemer.

For å få vite hva som er viktig for våre kunder, og avdekke hvordan vi 
oppfyller de krav og forventinger som stilles til oss, utføres det jevn-
lige kundeundersøkelser. Resultatet fra disse undersøkelsene danner 
grunnlaget for de milø- og kvalitetsmål vi setter opp for å øke tilfreds-
heten hos våre kunder.

Cramos virksomhet i Norge, er 
sertifi sert iht.  ISO 9001 og 14001.

KVALITET                                                                                                                          
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KVALITET, MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

CRAMO ENERGIETABLERING REDUSERER KOSTNADER OG 
MILJØPÅVIRKNINGER
Ved å bruke Cramo Energietablering på byggeplassen kan du redusere 
bruken av energi med opp til 50 %. 
Cramo Energietablering består av 5 deler:
 
1. Ytre tetting  
2.  Energismarte moduler PK2000
3.  Energieffektiv belysning, inne og ute  
4.   Isolerte lagercontainere
5.   Måling og oppfølging 

TA DEL I VÅRT AKTIVE MILJØARBEID

•  Råd og tips til kunden om miljøarbeid
•  Moduler med lavt energiforbruk
•  Miljøtilpassede oljer og drivstoffer 
•  Produkter for miljøsikker håndtering 
•  Hjelp med avfallshåndtering i kundens prosjekt 
•  Maskiner som klarer miljøkravene 
•  Dokumenterte miljødata på maskinene 
•  Omfattende miljøarbeid på Cramos avdelinger

Cramos arbeid med miljøspørsmål er en viktig del av vår drift. Etter å 
ha gjort vår egen virksomhet miljøsikker, ønsker vi å ta neste steg ved  
 å hjelpe vår kunder i deres miljøarbeid. Dette gjør vi ved å tilby råd og 
en rekke miljøsikre produkter. Meldingen til våre kunder er at vi kan 
hjelpe til med å kombinere et vellykket og effektivt byggeprosjekt med 
også å ha fokus på vårt felles miljø. Våre kunder skal kunne føle seg 
trygg på valget av en leverandør som tar miljøarbeidet på alvor.

MILJØ                                                                                                                         

I vårt miljøarbeide fokuserer vi på to hovedområder, arbeids-
miljøet for den enkelte ansatte/kunde, og den ytre miljøpå-
virkningen som kan skade våre felles omgivelser gjennom 
forurensning.

REN LUFT
En forutsetning for et godt arbeidsmiljø er at arbeidsplassen i så stor 
grad som mulig holdes ren for støv- og gassforurensning. Cramo har et 
komplett sortiment av industristøvsugere, støvutskillere og luftrensere. 

REDUSERT RISIKO FOR VIBRASJONS- OG HØRSELSSKADER
Visse maskiner vibrerer og noen er svært bråkete. Dette kan gi bru-
keren vibrasjons- og hørselsskader. Cramo har investert i den nyeste 
teknologien og tilbyr maskiner med god ergonomi og så lavt støynivå 
som mulig for å redusere risikoen for denne type skader.

MODULER
I de nye modulriggene har arbeidsmiljøet blitt ytterligere forbedret. 
Modulene har et kraftig ventilasjonsanlegg, varmegjenvinning, lyst 
og romslig interiør, forbedret lydisolering, og nå også med et stort 
tørkerom.  

MILJØTILPASSEDE OLJER OG DRIVSTOFF 
Vi benytter miljøtilpassede oljer og drivstoff til våre maskiner. Om du 
leier en besindrevet maskin fra Cramo, vet du at den er fylt med miljø-
bensin (Alkylatbensin). Gjennom å kjøpe miljøbensin på våre avdelinger, 
bidrar du også til å minske påvirkningen på miljø og helse. Spillsikring for sikker fathåndtering
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KVALITET, MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

Ytre tetting mellom og under brakkene sparer energi.

MILJØ                                                                                                                          

MILJØSIKKER HÅNDTERING AV PRODUKTER       
Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å komme lengre i sitt miljøarbeid, og 
tilbyr derfor bl.a. utstyr for å håndtere kjemikalier på en sikker måte. 
Våre servicebiler er utrustet med utstyr for håndtere lekkasjer i forbin-
delse med serviceoppdrag ute hos kunder. 

Hos Cramo kan du leie ADR-godkjente tanker med dobbel bunn. Vi kan 
også skaffe til veie miljøstasjoner beregnet på bruk ute på prosjekt. 

For å minimere risikoen for utslipp fra fat tar vi i bruk spillsikring.  
Cramo kan også tilby utstyr for spillberedskap, som også er tilgjengelig 
for våre tunge anleggsmaskiner.  

DOKUMENTERTE MILJØDATA 
Vi dokumenterer miljødata på våre lifter og anleggsmaskiner. Her fi n-
nes bl.a. informasjon om utslipp, oljer og støv. Som kunde kan du ha 
hjelp av miljødataene da kommuner, vegvesen, utbyggere etc. stiller 
krav til miljøpåvirkning i sine prosjekt.

MILJØARBEIDET PÅ CRAMOS AVDELINGER  
De seneste årene har vi iverksatt en rekke tiltak og målinger for å redu-
sere vår drifts miljøpåvirkning.

For å minke miljøpåvirkningen forårsaket av transport setter vi krav til 
ikke bare transportørene, men også til våre egne biler. Ved rengjøring 
av maskiner og utstyr benyttes kun kjemikalier som har minst mulig 
miljøpåvirkning. Cramo arbeider aktivt for å redusere energirforbruket. 
Ikke bare internt på avdelingene, men også hos kunden er dette et 
tema. Våre nye moduler har lavt energiforbruk gjennom varmegjenvin-
ning, og i visse tilfeller vinduer med 3-lags glass. Bevegelsesdektorer 
for styring av lys kan også leveres. 

Vi gjør også kontinuerlige tiltak for å redusere mengden av avfall som 
kommer fra vår virksomhet og for å sikre at avfallshåndteringen skjer i 
henhold til lokale betemmelser.
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Bruk Cramo for å gjøre ditt arbeidsmiljø sikrere! Vi har moderne verktøy 
og maskiner som vil minimerer risikoen for arbeidsrelaterte skader. 
Vi har også kunnskap for å gi deg råd om hvordan du skal unngå 
ulykker i jobben din. 

MASKINER SOM REDUSERER ARBEIDSBELASTNINGEN
Cramo har den nyeste teknologien på sine maskiner hva gjelder bru-
kervennlighet. Vi har også ulike maskiner designet for å gjøre arbeids-
oppgavene på anleggsplassen lettere. Eksempel på dette er glasshei-
ser, gipsheiser og vogner.

OPPLÆRING
For å bidra til at våre kunder skal kunne ha ansatte med kunnskap om 
sikker bruk av våre maskiner og vårt utstyr, tilbyr vi forskjellige kurs 
som f.eks. liftkurs, boltepistolkurs etc.

FALLSIKRING
Cramo kan via sin avdelinger tilby et heldekkende fallsikringssystem for 
å sikre arbeidstakeren mot fall. Rekkestolper for sikring av dekkekanter 
m.m. er et godt eksempel. 

SALG AV PERSONLIG VERNEUTSTYR
For å minske risikoen for arbeidsmiljøskader, kan dere kjøpe visse typer 
personlig verneutstyr hos oss. Eksempel på dette er ørevern, hansker, 
vernebriller og støvmasker. 

DRA FORDEL AV VÅR KUNNSKAP OM ARBEIDSMILJLØ
•  Maskiner som reduserer belastningen på deg som bruker
•  Opplæring i bruk av lift og teleskoptruck
•  Informasjon og utstyr for å redusere faren for vibrasjons- og  
 hørselsskader
•  Fallsikringsutstyr for å redusere risiko for ulykker
•  Utstyr for renere luft
•  Salg av personlig verneutstyr
•  Moduler med godt arbeidsmiljø 
•  Informasjon om sikkerhet

ARBEIDSMILJØ                                                                                                                          

KVALITET, MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

LETTFORSTÅELIG SIKKERHETSINFORMASJON
Mange av våre utleiemaskiner stiller krav til deg som bruker, 
enten i form av opplæring eller bruk av verneutstyr. Bruken av ma-
skiner leid fra Cramo skal være enkel. Derfor bruker vi et utvalg 
symboler for å  gjøre deg oppmerksom på de viktigste sikkerhets-
aspekter og forslag på tilpasset verneutstyr.  Se bildene under og 
på side 5.



TJENESTER OG 
LØSNINGER
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TJENESTER OG LØSNINGER

BYGGETABLERING  – RIKTIGE LOKALER, 
PÅ RIKTIG STED, TIL RIKTIG TID

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE LOKALER KREVER 
PLANLEGGING
Å sette opp en komplett rigg består av fl ere faser. Den beste løsningen 
får vi når vi sammen med kunden befarer området før montering og 
etablering fi nner sted. Vi bedømmer grunnforhold, vurderer vann- og 
avløpsforhold, og fi nner den beste logistikkløsningen for området før 
arbeidet med etablering igangsettes. Mange års erfaring har lært oss 
hva som fungerer og hvilken løsning som er den mest kostnadseffek-
tive.  

EKSEMPLER VED BYGGETABLERING
Å etablere en modulrigg kan bestå av følgende faser::
• Dimensjonering
• Tegninger
• Kostnadsreduserende tiltak
• Tomtearbeider, grunn
• Transport og logistikk
• Montering og sammenføyning
• Tilførsel av strøm
• Tilkobling av vann og avløp
• Tilkobling av fjernvarme, hvis aktuelt 
• Møblering
• Demontering
• Tilbakestilling av område

KUNDETILPASNINGER
Spesielle kundetilpasninger er mer og mer vanlig, og kan inneholde:
• Skifte av farge innvendig/utvendig
• Tomteopparbeidelse
• Trappearrangement, rullestolramper osv
• Flytting og tilpasning av innvendige vegger
• Lyddempende tiltak
• Installasjon av frysemuligheter, kjøkken, tv-stue osv  
• Diverse sittegruppeløsninger m.m.
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TJENESTER OG LØSNINGER

BYGGEPLASSERVICE – HOLDER 
LOKALER OG ARBEIDSPLASS I ORDEN 

SERVICE PÅ BYGGEPLASEN
Cramos Byggeplasservice innebærer at driften av arbeidsplassen går 
greit under hele leieperioden. Vi sørger for at elektrisitet, lys, ventila-
sjon, vann og avløpssystem fungerer slik det skal, og at de er tilpasset 
hvert nivå i byggeprosessen. 

VI KAN OGSÅ HÅNDTERE
• Rengjøring av modulene
• Avfallshåndtering fra byggeplass 
• Supplering av såpedispenser og tørkepapir 
• Etterfylling av sanitærartikler  
• Tømming og rengjøring av tørrklosetter  
• Vaktmestertjenester som f.eks. bytte av lyspærer, sjekk av innetemperatur   
 i vinterhalvåret  
• Strøing og snøbrøyting
•  Enklere byggetjenester fakturert på timebasis og etter  avtalte priser, som    
 f.eks. etablering av gjerder, trapper m.m. 

I tillegg kan Cramo levere og dokumentere en totalpakke på Rent Tørt Bygg i 
hele byggeperioden.
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CRAMO ENERGISPAREKONSEPT
– KAN REDUSERE ENERGIFORBRUKET 
MED OPP TIL 50 % PÅ DE FLESTE 
BYGGEPLASSER

Energisparekonseptet 
består av fem deler:

1) Utvendig isolasjon
2) Energieffektive moduler B30  
3) Energieffektiv belysning,   
 innvendig og utvendig
4) Isolerte lagercontainere og  
 frekvensstyrte heiser 
5) Måling og oppfølging

Erfaringstall fra en rekke bygge-
plasser i Norden viser at ca. 70% 
av energiforbruket er relatert til 
oppvarming av moduler og lys. 
Initiert av en betydelig kunde har 
Cramo utviklet en løsning der 
energiforbruket på denne typen 
utstyr er redusert med ca. 50 %.

Løsningen består av en ny type 
modul der 80 % av oppvarmingen 
resirkuleres, bedre isolering i og 
mellom modulene, en ny type 
tørkerom med varmegjenvinning, 
3 lags vinduer og lysstyring med 
bevegelsesdetektorer.

For belysning utendørs er tradis-
jonelle lyspærer og halogenlys 
erstattet med lavenergiløsninger 
som reduserer energiforbruket 
ned til en tiendedel, i tillegg til 
fordelen med lengre levetid.

TJENESTER OG LØSNINGER
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ET SUNT KLIMA PÅ BYGGEPLASSEN GIR 
FRISKERE BYGNINGER 

OPPVARMING OG UTTØRKING
Klimaet i Norge er skiftende med store temperatursvingninger og 
nedbørsvariasjoner. 

Cramo leverer alle typer løsninger for å håndtere temperaturproblemer, 
enten det er snakk om oppvarming, teletining eller avfukting. 

For oppvarming og uttørking av store arealer kan vi tilby propanfyrte 
varmeaggregater som er lite eneregikrevende. I områder hvor det fi n-
nes fjernvarme kan vi koble til varmtvannsaggregat. 

I hovedsak brukes 4 tørkemetoder:
- Oppvarming med utlufting
- Sentralvarme og tørk
- Kondensavfukter
- Adsorpsjonsavfukter
 
RENT BYGG
Systematisk avfallshåndtering, sentralstøvsugere, luftrensing og god 
ventilasjon er sentrale elementer i Rent Bygg-konseptet. Vi leverer Rent 
Tørt Bygg (RTB) fra a-å med dokumentasjon. 

Som en del av energibesparingstiltak, leverer Cramo løsninger med 
temperaturkontroll, nattsenking og tetthetsinspeksjon av bygg.

AVFUKTING
Avfukting er en effektiv metode sammenlignet med oppvarming og der-
etter utventilering av fukt og varme. En avfukter konverterer det meste 
av energien tilbake som varme, og den samme luften resirkuleres.

TJENESTER OG LØSNINGER
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TJENESTER OG LØSNINGER

CRAMOAVDELING PÅ DIN EGEN 
BYGGEPLASS

På forespørsel kan Cramo tilby å etablere en midlertidig utleieavde-
ling på et spesielt prosjekt eller til en spesifi kk kunde. Avdelingen kan 
bemannes og ha åpent etter kundens ønskemål. Dette gjør det mulig å 
tilby samme produktsortiment, tjenester og løsninger inkludert tilbehør 
og sikkerhetsutstyr som fra en ordinær Cramoavdeling. Maskiner 
og utstyr kan være lagret på prosjektet eller blir levert fra nærmeste 
Cramoavdeling, alt etter hva kunden selv ønsker. 

En midlertidig utleieavdeling kan alternativt være ubemannet, som en 
containerløsning utstyrt etter kundens behov, med 24-timers adgang 
for akkrediterte personer. Fakturering kan skje 1 - 2 ganger i måneden,  
eller i noen tilfeller basert på registrering av tidspunktet en spesiell 
maskin er hentet ut av containeren.

Tilsvarende ordning kan også tilbys for en produktgruppe, slik som 
f.eks. lift (liftpool) 
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TJENESTER OG LØSNINGER

CRAMO SIKKERHETSSYSTEMER 
HOLDER UVEDKOMMENDE UTE

Cramo tilbyr sikkerhetsproduk-
ter og løsninger for å hindre at 
uautoriserte personer får tilgang 
til byggeplassen, Avhengig av 
behov kan vi installere forskjel-
lige typer systemer, f.eks. porter 
eller dører utstyrt med kortleser 
for registrering av personell på 
byggeplassen. 

Vi tilbyr kartlegging av behov, 
levering av utstyr, installasjon, 
samt opplæring i systemene.
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TJENESTER OG LØSNINGER

SIKKERHET PÅ BYGGEPLASSEN

VI KAN HJLPE DEG Å ØKE SIKKERHETEN PÅ DIN BYGGEPLASS
Sikkerhet på byggeplasser er en viktig del i byggeplanleggingen i dag. 
Strengere krav fra myndighetene setter sikkerheten på byggeplassen i 
fokus. 
Cramo kan tilby en pakkeløsning med produkter og tjenester som leg-
ger til rette for en sikrere arbeidsplass, og som forenkler din hverdag.

FALLSIKRING
Viktigheten av fallsikring er blitt mer og mer aktualisert innenfor bygge-
bransjen. Et høyt arbeidstempo og store bygg med mye folk innebærer 
beklagelig nok større fare for ulykker. Cramo kan tilby et komplett 
fallsikringssystem fra alle våre avdelinger. Ta kontakt med nærmeste 
Cramoavdeling, så hjelper vi deg med tilbud og løsningsforslag.
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TJENESTER OG LØSNINGER

SIKKER STRØMFORSYNING MED 
MIDLERTIDIG STRØM FRA CRAMO 

MIDLERTIDIG STRØM
En pålitelig og sikker strømforsyning er viktig for å kunne kjøre et 
byggeprosjekt så smidig som mulig.  

Cramo er registrert elektroinstallatør som prosjekterer, utfører og ved-
likeholder midlertidige elektriske anlegg på byggeplasser. Vi tilpasser 
utstyret etter kundens behov.

Tjenester vi kan tilby:

-  Sende inn nødvendige meldinger til nettselskap og det 
 lokale el-tilsyn
-  Prosjektere store og små anlegg
-  Egne montører som sørger for opp- og nedrigging av midlertidige   
 installasjoner
-  Vedlikeholde og ta vernerunder sammen med kunden

STRØM ETTER BEHOV 
For byggeplasser uten permanent strømforsyning, kan vi tilby et bredt 
sortiment av aggregater med effekter fra 1 til 300kVA. Vi hjelper gjerne 
kunden med å dimensjonere riktig kapasitet utfra hva behovet er. 
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TJENESTER OG LØSNINGER

BUSINESS SUPPORT, BEDRE GREP OM 
DINE FORRETNINGER

CRAMO BUSINESS SUPPORT
Bedre grep om forretningene og enklere bestillingsrutiner står høyt 
på våre kunders ønskeliste. Den internettbaserte tjenesten Business 
Support er svaret. Via en enkel rutine får du tilgang til vårt forretnings-
system, der du ser hvilke ordrer som løper og kan ta ut statistikk.

Tjenesten har vært i drift hos et mindre antall brukere, og resultatene 
har vært svært positive. Derfor tilbyr vi nå alle våre kunder denne 
muligheten. 
   
Med Business Support vil vi:
-  underlette og forenkle kontakten ved å tilby ytterligere en kanal inn  
 mot Cramo
-  gi bedre tilgjengelighet til forretningsrelevant informasjon 
- tilby våre kunder en bedre oversikt over sitt samlede engasjement 
-  minimere feilkilder og misforståelser

Vår målsetting er at vi, sammen med våre kunder, kan utvikle 
bransjens beste system for informasjonsutveksling og en effektiv 
ressursutnyttelse.
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CRAMOSKOLEN - EN RESSURS 
FOR VÅRE KUNDER
Mange års erfaring fra ulike maskintyper har lært oss mye, og har gitt oss muligheten til å gjennomføre profesjonell opplæring av våre kunder, 
enten i egen regi eller gjennom våre samarbeidspartnere. 

Vårt mål er å øke kunnskapen blant brukerne for å hindre ulykker eller ønskede hendelser. Våre kurs er åpne for alle våre kunder, vi kan også tilby  
tilpassede kurs i kundens lokaler, på byggeplasser eller hos oss. Nedenfor er noen eksempler på kurs vi kan tilby. 
Ta kontakt med din lokale Cramoavdeling for ytterligere informasjon. 

SIKKER BRUK AV PERSONLØFTER FALLSIKRING

MASKINFØRERKURSARBEIDSMILJØ

PRODUKTSPESIFIKK OPPLÆRING KUNDETILPASSEDE KURS

TJENESTER OG LØSNINGER
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TJENESTER OG LØSNINGER

LEIEFORSIKRING
Denne forsikringen tegnes automatisk når du leier maskiner og utstyr 
hos oss.  Forsikringen er en tingskadeforsikring og dekker skade oppstått 
plutselig og uforutsett på våre maskiner. 
Denne forsikringen gjelder ikke skade hos 3.part. Vi anbefaler derfor
leietaker å tegne ansvarsforsikring i tillegg. Se punkt om ansvarsforsikring.

Premien for Leieforsikringen er bare p.t. 5 % av listepris (ekskl. MVA), og 
din egenandel er bare p.t. kr. 6 000,- (eks. MVA) pr. skadetilfelle. 

Begrensning i Leieforsikringen
Som plutselig og uforutsett skade anses ikke slitasje, forbruk, korrosjon, 
belegg eller skjødesløs behandling. Ved tyveri må tidspunktet for ty veriet 
kunne fastslås, og det må kunne dokumenteres at gjenstanden har vært 
forsvarlig fastlåst/avlåst. Dette skal fremgå av politirapporten. 
Ved større etableringer eller ved leie av spesialutstyr blir det foretatt en 
individuell forsikringsvurdering.
For andre begrensninger, se fullstendige forsikringsvilkår på
 www.cramo.no eller få disse på våre avdelinger.

ANSVARSFORSIKRING
Denne forsikringen tegnes ikke automatisk, men kunden må selv be 
om denne. Forsikringen inneholder en ansvarsdekning som, dersom 
maskinen du leier av oss er årsaken til skade på 3. person eller dens ei-
endom, sikrer leietaker mot økonomiske krav i forbindelse med skaden.

Premien beregnes med en fastsatt pris pr. leiedag som maskinen er 
leid, og tegnes ved inngåelse av leiekontrakt. Prisen får du oppgitt ved 
henvendelse til våre avdelinger.

Begrensning i Ansvarsforsikringen
Skade som oppstår på maskinen, gods og personer som fraktes med 
maskinen, eller fører og dennes familie dekkes ikke av denne forsikrin-
gen. For andre begrensninger, se fullstendige forsikringsvilkår på
www.cramo.no eller få disse på våre avdelinger.

Dette er et sammendrag av hva Cramo Forsikringskonsept kan tilby 
deg. Forsikringsvilkårene kan også fås utlevert på våre avdelinger eller 
leses på vår hjemmeside www.cramo.no

CRAMO FORSIKRINGSKONSEPT, 
EN EKSTRA TRYGGHET OM NOE SKJER 
TO UNIKE FORSIKRINGER
Cramo tilbyr sine kunder både Leieforsikring og Ansvarsforsikring, tegnet i et velrenommert forsikringsselskap som forsikringsgiver. Samlet dekker 
forsikringene leid utstyr mot plutselige og uforutsette hendelser, som innbrudd, brann, vannskade eller maskinhavari og skade som skyldes utstyret, 
på 3. person og dens eiendom.

Hvis skade inntreffer:
Kontakt din Cramoavdeling snarest:

1. Oppgi kundenavn, adresse, telefon, kontaktperson og 
 ordrenummer.
2.  Oppgi skadet materiell, samt eventuelt individnummer.

3.  Det må fylles ut en skademelding som beskriver hva som har  
 hendt, skadens art og omfang.
4.  Tiltak som er iverksatt. (Ved tyveri, innbrudd og skadeverk skal  
 politianmeldelse foretas snarest og vedlegges skademeldingen).
5.  Dersom du ønsker å benytte forsikringen vil vi belaste en egenan- 
 del på saken med en gang.
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LEIEVILKÅR

1. Anvendelse
Etterfølgende vilkår gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. Leveringsforbehold, levering og tilbakelevering
Alt leiemateriell tilbys med forbehold for senere bestillinger og utleie 
til andre.Leietaker kan ikke fremme krav dersom utleier ikke er i stand 
til å leveremateriell i ønsket mengde, kvalitet, størrelse e.a. Alt utlei-
emateriell leveres fra utleiers avdeling og skal for leietakers regning 
og risiko tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid.
Utleier plikter å utlevere leieobjektet i driftsmessig og utprøvd stand, 
forsynt med forskriftsmessige sikkerhets- og beskyttelsesanordninger. 
Det er vanlig at leieobjekter endres som følge av erfaring og utvikling. 
Utleier har derfor rett til å utlevere leieobjektet, selv om det skulle 
forekomme avvik fra de mål, kravbehov, arbeidsytelser eller andre 
spesifi kasjoner som har vært oppgitt.

3. Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig innen 3 dager fra 
utlevering.

4. Leietid
Leietiden regnes fra det tidspunkt leieobjektet er bestilt til og holdes
tilgjengelig for leietakeren, eller fra levering er foretatt av utleier til 
leietaker eller transportør. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig 
er brakt til opphør og leieobjektet er tilbakelevert til utleiers avdeling 
eller hentet av utleier.

5. Leieberegning
Leie belastes i samsvar med utleiers til enhver tid gjeldende utleiepri-
ser. Leieprisene kan revideres uten særskilt varsel i en leieperiode. 
Leie belastes pr. dag, måned eller andre avtalte eller anvendelige 
perioder.
Ved dagsleie beregnes leie pr. materiellenhet pr. påbegynte dag, basert 
på enskiftsdrift. Utnyttes materiellet mer enn et skift (dvs. 8 timer), 
debiteres i tillegg 80 % av gjeldende leie for 2. skift (dvs. 8-16 timer) 
og ytterligere 60 % for 3. skift (dvs. 16-24 timer). For enkelte utlei-
eobjekter, som er særskilt markert i prislisten, belastes alltid leie pr. 
kalenderdag som utstyret disponeres. Leie beregnes også i ferietiden, 
om ikke materiellet er avbestilt og tilbakelevert.

6. Framleie m.v.
Leietakeren har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine ret-
tigheter etter denne kontrakt, uten utleiers forutgående skriftlige sam-
tykke. Brukersted skal oppgis til utleier og leietaker er ikke berettiget 
til å fl ytte leieobjektet uten etter samtykke fra utleier.

7. Leietakers bruk
Det påligger enhver leietaker/bruker å sette seg inn i leieobjektets
bruksområde og faremomenter før det tas i bruk, herunder gjøre seg 
kjent med og følge evt. brukerveiledninger/sikkerhetsbestemmelser 
som følger leieobjektet.
Leietaker plikter å holde utleier underrettet om hvor leieobjektet opp-
bevares eller anvendes. Flytting av materiell skal meldes til utleier og 
påføres leiekontrakten. Utleid materiell kan ikke fl yttes eller benyttes 
utenfor Norges grenser uten forutgående, skriftlig samtykke. Utleier 
skal ha uhindret adgang til ethvert sted hvor leieobjektet befi nner 
seg. Utleid materiell kan kun benyttes for slike arbeidsoppgaver og 
under slike forhold som det er beregnet for, og i samsvar med utleiers 
og eventuelle offentlige instanser, herunder også Arbeidstilsynets, 
forskrifter om drift m.v.
Leietaker er, under leietiden, videre ansvarlig for at transport, plasse-
ring og bruk av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende of-
fentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav 
fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plasse-
ring og bruk av leieobjektet. Leietaker må selv innhente alle tillatelser/
avgi varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og 
bruk av leieobjektet. 
Utlegg/omkostninger utleier påføres som følge av at leietakers trans-
port, plassering og bruk ikke skjer i hold til gjeldende offentligrettslige 
krav, belastes leietaker.

8. Tilsyn, vedlikehold, sanering m.v.
Utleid materiell skal etterses og behandles forsvarlig av leietakeren, 
som bl.a. plikter å følge alle retningslinjer fra utleier om drivstoff, 
smøremidler, tilsyn og vedlikehold. Leietakeren skal selv bekoste alle 
driftsutgifter og forbruksvarer, så som f.eks. drivstoff, smøremidler 
og slitedeler. Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under 
leietakerens ansvar, skal utføres av personell eller reparatører som er 
godkjent av utleier. Pålagt eller nødvendig besiktigelse/kontroll i for-
bindelse med montering eller bruk besørges og bekostes av leietake-
ren. Utleid materiell skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt 
stand. Ved unnlatelse har utleier rett til å belaste leietakeren for
nødvendige kostnader til rengjøring og vedlikehold. 
For materiell som i henhold til sin art, gjeldende bestemmelser eller 
lover skal saneres etter bruk, debiteres leietakeren en særskilt sane-
ringskostnad.

9. Skader og tap på leieobjekt
Leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller skade på leieobjektet mens 
det er i hans besittelse (dvs. inntil utleier har kvittert returseddelen), 
med unntak for normal slit og elde. Skader på returnert materiell 
belastes leietakeren med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. 
Materiell som ikke tilbakeleveres, belastes med gjenanskaffelseskost-
naden. Skadeansvaret kan begrenses gjennom å tegne forsikring, jfr. 
pkt. 12 nedenfor.

10. Reparasjoner
Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleieren. 
Eventuelle reparasjoner inklusive reise- og diettgodtgjørelser m.v. for 
leieobjekter i utlandet bekostes av leietakeren. Utskifting av forbruks-
materiell og slitasjedeler på anleggsstedet utføres og bekostes av 
leietakeren. Reparasjon eller utskiftninger for øvrig må ikke foretas 
uten etter utleiers forutgående skriftlige samtykke og bestilling med 
rekvisisjon.

11. Ansvarsbegrensning
Utleieren innestår ikke for at leieobjektet tilfredsstiller leietakerens be-
hov, med mindre dette er spesielt avtalt. Leietaker er ansvarlig for alle 
skader og tap som oppstår i leieperioden, herunder person-, tings- og 
formuesskader, samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres 
leietakeren, brukeren eller tredjemann i forbindelse med transport, 
bruk eller plassering av leieobjektet.

12. Forsikring
Det påligger leietaker å holde leiemateriellet forsikret fra leveransen 
mottas eller hentes til tilbakelevering har skjedd og returseddel er 
mottatt og kvittert. Med mindre leietaker fremlegger dokumentasjon 
på slik forsikring som godkjennes av utleier, vil tingskadeforsikring au-
tomatisk tegnes når leiekontrakten inngås. Ansvarsforsikring påhviler 
det leietaker å dekke.

13. Betalingsvilkår
I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, så som 
merverdiavgift o.l. Utleieren kan når som helst kreve at leietakeren 
betaler forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling 
og leietakers ansvar for øvrig.

14. Kreditt
Alle leietakere vil bli kredittvurdert. Fakturabeløpet skal i tilfelle 
være utleieren i hende senest på den dato som i fakturaen angis som 
forfallsdag. Utleier kan når som helst innstille bevilget kreditt, når det 
foreligger saklig grunn for dette. Ved forsinket betaling påløper lovens 
forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100.
Utleier har rett til å kreve sikkerhet for sitt krav, når det etter hans 
skjønn anses som nødvendig. Om inkasso innledes, skjer all videre 
utleie mot kontant betaling.

15. Oppsigelse
Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig 
med avtalt eller minst 5 virkedagers varsel.

Leievilkår Cramo Norge
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16. Heving
Dersom leietakeren ikke betaler leie til avtalt tid, innstiller sine be-
talinger, begjærer oppbud eller slås konkurs eller innleder akkordfor-
handlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virk-
ning og til å ta leieobjekt tilbake. Leietakeren er forpliktet til å melde 
ethvert slikt forhold til utleieren. Tilbaketaking av leieobjektet skjer for 
leietakers regning. 
Leietakeren forblir ansvarlig for leiens betaling i ordinær oppsigelses-
tid eller, ved tidsbestemt utleie, til leieperiodens utløp. Leie som utleier 
oppnår fra andre etter tilbakelevering e.l. godskrives leietakeren i 
oppgjøret.

17. Force majeure
Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter 
denne avtale, såfremt unnlatelsen har sin årsak i forhold som ligger 
utenfor partenes kontroll, så som arbeidskonfl ikt, krig, beslutninger 
av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av parten 
og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som 
dessuten ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås av den 
påberopende part.

18. Tvangsfullbyrdelse
Dersom leien ikke blir betalt, vedtar leietakeren at utlevering kan 
kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven §13-2 annet ledd a). Det 
skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 at utle-
vering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før 
fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietakeren i medhold av 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves 
når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

19. Tvist
Tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de
alminnelige domstoler ved utleiers hjemting.

20. Særskilte vilkår ved kjøp
Ved salg, forbeholder selgeren seg eiendomsretten til solgte varer 
inntil kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selgeren. Inntil 
slikt oppgjør er foretatt, er kjøperen uberettiget til å selge, pantsette 
eller på annen måte avhende eller disponere rettslig over varene.

21. Tyverisikring av maskiner
Når parkert maskin forlates, skal den være lukket og låst dersom ma-
skinen er utstyrt med lås/låsbare dører. Nøkkel skal ikke oppbevares i 
eller på maskinen.
Deler av maskinen eller øvrige maskiner som ikke omfattes av pkt. 
1, skal være innelåst i bygning eller rom i bygning, som er egnet til å 
forhindre innbrudd, jf. straffelovens § 147. 
Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten 
bruk av verktøy eller nøkkel. Verktøy skal oppbevares i verktøykasse 
som enten er innelåst i maskinen eller fastmontert og låst.

Vi forbeholder oss rett til endringer i priser og forsikringspremier 
uten forutgående varsel.
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Adgangskontroll ...........................................................21
ADR-tank ......................................................................16
Arbeidslampe ...............................................................26
Arbeidsmiljø ................................................................160
Arbeidsplasser ...........................................................140
Armeringsklippemaskin ...............................................61
Avfuktingsaggregat.......................................................33
Avstandsmåler ..............................................................65
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Beltegående lifter .......................................................100
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Bergbormaskin .............................................................44
Betongblander ..............................................................15
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Byggheis .....................................................................115
Bygningssag .................................................................52
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Cramoskolen ..............................................................171
Dampbefukter ...............................................................33
Dampgenerator ............................................................34
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Dieselaggregat ...........................................................134
Dieseltank ................................................................16,31
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Gangtunnel .................................................................151
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Hjulgående gravemaskin ...........................................124
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Kompressorer ........................................................27,135
Kontorer ......................................................................141
Kortleser .......................................................................21
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POWERING YOUR BUSINESS

AVDELINGER I NORGE

Aukra .............................................71 17 23 80
Bergen
  - Godvik ....................................... 55 51 04 40
  - Åsane ........................................ 55 53 87 50
Bodø .............................................. 75 52 98 00
Bærum ........................................... 67 15 41 50
Drammen ...................................... 32 20 90 00
Flekkefjord.................................... 94 33 56 60
Fredrikstad ................................... 69 39 93 33
Hamar ............................................62 51 49 00
Hammerfest ................................. 78 42 29 80
Haugesund .................................... 52 71 83 00
Jessheim....................................... 63 98 67 00
Kirkenes........................................ 91 10 72 85
Kristiansand ................................. 38 09 06 70
Lillehammer.................................. 47 91 88 00
Lillestrøm ..................................... 63 80 07 30
Molde .............................................47 62 29 00
Mongstad. ..................................... 56 36 40 00
Mosjøen ..........................................75 17 41 40
Moss ...............................................69 20 82 82
Narvik............................................ 91 51 04 34
Oslo
  - Alfaset  ...................................... 22 82 09 00
  - Alnabru ......................................23 06 76 00
  - Bjørvika ..................................... 22 19 46 00
Porsgrunn ..................................... 35 57 28 28
Stavanger .......................................51 80 01 51
Tromsø .......................................... 77 60 82 50
Trondheim
  - Heimdal ..................................... 72 89 88 80
  - Ranheim .................................... 73 57 04 90
Tønsberg ....................................... 33 00 48 30
Ålesund..........................................47 62 28 00

MODULER
Bergen .......................................... 55 51 04 40
Loesmoen (Hokksund).................. 32 23 50 50
Trondheim..................................... 72 89 88 80

ØVRIG

Bærum
  - Elektro .......................................46 98 21 21
  - Varme, Tørk og Miljø ..................41 46 59 97
Lindeberg
  - Ressurssenter .......................... 63 82 50 10

En oppdatert oversikt over våre avdelinger 
fi nner du på www.cramo.no
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