
SIKKER OG  
EFFEKTIV 
LEIE AV
ANLEGGS- 
UTSTYR



Gjennom flere års samarbeid med både store og små anleggsaktører, vet vi hvor viktig det 
er å ha riktige og driftssikre maskiner i arbeid. Dette er selvfølgelig en forutsetning i dagens 
tøffe marked, men alle som har kjennskap til anleggsbransjens mange utfordringer vet at 
driftsstans skjer, og at det alltid kommer uventet. 

Vi er tilstede for deg som kunde
Uansett om du er en liten lokal entreprenør eller en stor 
nasjonal aktør er det viktig å ha en samarbeidspartner 
som har langsiktige ambisjoner, og som kan dekke dine 
behov over lange tidsperioder. Enda viktigere er det med en 
leverandør som er tilstede der dine prosjekter skal utføres. 
Cramo med sine over 30 avdelingskontorer i Norge, fra 
Kirkenes til Kristiansand, sikrer deg alltid lokal service og 
korte leveransetider. Som kunde vil du oppleve at en av de 
største fordelene ved å bruke Cramo er at du blir fulgt opp 
på anleggsområdet, gjennom hele prosjektperioden. Hvis du 
skulle få problemer med noe utstyr er vi raskt på plass og 
ordner opp, slik at du kan starte opp arbeidet igjen.

Unngå driftsstans med god planlegging og riktig utstyr
Et anleggsprosjekt går igjennom mange faser med 
forskjellige arbeidsoppgaver. Hver fase stiller sine krav 
til både kompetanse, maskiner og utstyr. Som en av 
Norges største utleieaktører er Cramo din beste partner 
når du ønsker å opprettholde fremdriften. Vi kan bistå i 
planleggingsfasen med riktig valg av maskiner og utstyr, 
og kalkulere kostnader. Vi deltar i planlegging av rigging, 
områdesikring samt plantegning av modulrigger, provstrøm 
og annen infrastruktur på anleggsplassen. God planlegging 
gir en vesentlig reduksjon i risikoen for driftsstans og 
opprettholder god fremdrift. I kombinasjon med riktig utstyr 
til alle oppgaver får du god totaløkonomi for prosjektet. 

SUKSESSKRITERIET FOR ET VELLYKKET 
ANLEGGSPROSJEKT ER Å UNNGÅ DRIFTSSTANS!

VI LEVERER UTSTYR TIL HELE ANLEGGSPROSJEKTET

VARME
For å tilfredsstille kravene til riktig oppvarming 
og uttørking, er metode og utstyr avgjørende. 
Cramo leverer alle typer løsninger for midler- 
tidig oppvarming og uttørking. Vi bistår også 
med prosjektering og montering.

GRAVEMASKINER
Sortimentet omfatter både belte- og hjulgående 
maskiner, med arbeidsvekt fra 7 til 26 tonn. 
Maskinene kan rigges for bruk med forskjellige 
tilbehør som rippertann, skuffer, rotortilt, klyper 
og mye mer. 

HJULLASTERE
Våre hjullastere er fleksible maskiner som kan 
leveres med ulike skuffetyper og annet tilbehør.  
Fra 8 tonns arbeidsvekt er maskinene utstyrt 
med sentralsmøring, som gjør det daglige 
ettersynet raskt og enkelt.

VALSER FOR KOMPRIMERING AV JORD
Vi har et bredt tilbud av singelvalser. 
Samtlige maskiner over 12 tonn er utstyrt 
med komprimeringsmåler. Disse kan i tillegg 
utstyres med komprimeringsdatamaskiner 
for dokumentasjon av utført arbeid.

KOMPRESSORER
Vårt sortiment omfatter kompressorer med 
kapasitet opp til 21 m³/min. Vi anbefaler at 
du velger en kompressor med en kapasitet 
som overstiger det beregnede forbruket med 
ca. 20 %.

VANNPUMPER
Fjerning av vann fra byggeplassen kan være en 
stor utfordring. Vi har et bredt sortiment av alt 
fra små lettvekstpumper til store lenspumper på 
300 kg. Mange kunder benytter seg også av vår 
kompetanse på dimensjonering og installasjon. 

Cramo leverer utstyr fra markedets beste produsenter og etter våre høye krav til service og vedlikehold. Vi kan levere utstyr 
helt fra når grunnarbeidet starter til ferdigstillelse av prosjektet. Vår maskinpark består av gravemaskiner, dumpere, valser 
og hjullastere, som blir supplert med kompressorer, pumper, armerings- og betongutstyr, løsninger for varme og tørking, 
samt måle- og kontrollinstrumenter. Her følger et utvalg av våre produkter. 



Cramo har nødvendig kompetanse for å se til at anleggsplassen er sikret i tråd med gjeldende lover og regler. Sikring av 
anleggsplassen gjøres med tradisjonelle byggegjerder som kan suppleres med elektronisk kontrollerte adgangssystemer. 
Cramos løsninger gir også mulighet for fjernstyring av belysning, varme og adgangskontroll. Det kan også kjøres rapporter  
ut fra systemet for dokumentasjon ved behov.

VI HJELPER DEG MED SIKRING AV ANLEGGSOMRÅDET

VI ETABLERER ANLEGGS- 
PLASSEN FOR DEG

VI LEVERER RIKTIG 
STRØMFORSYNING

Cramos avdeling for Byggetablering sørger for en 
effektiv og komplett etablering av de grunnleggende 
prosjektkomponenter som rigg, strøm, sikring og 
lagring. Når planleggingen er utført og prosjektet 
skal igangsettes, leverer Cramo stort sett alt som 
behøves for etableringen av anleggsplassen. Moduler 
for kontorer, møterom, spisesaler, skifteområder og 
beboelse kan leveres fra Cramos svært kompetente 
modulavdeling for bygg og anlegg. 

Cramo bistår med kompetanse for å sikre at strømmen 
er riktig dimensjonert og at alle komponenter er på 
plass. Vi ordner med strømforsyning til maskiner 
og brakkeriggen. Arbeidslys i mørke årstider er en 
nødvendighet for både arbeidets kvalitet og sikkerhet. 
Når nettstrøm ikke er tilgjengelig vil Cramo levere 
aggregater i flere størrelser og typer.



Det er viktig for oss at du som kunde alltid skal få best 
mulig service, driftsklare maskiner og funksjonelt 
utstyr. Vi ønsker også at våre leveranser skal få minst 
mulig effekt på miljøet.

VI ER HER FOR DEG!

www.cramo.no

Vi har et eget dedikert team som kun arbeider innen anleggssegmentet. 
Dette sikrer at du som kunde vil oppleve et høyt servicenivå, god 
fagkompetanse, og en produktkompetanse som sikrer at du alltid får 
riktig og moderne utstyr.

I Cramo har vi gode systemer og rutiner på plass for å ivareta en 
gjennomgående høy kvalitet i våre leveranser. Vi arbeider også aktivt for 
å redusere miljøbelastningen. Våre ambisjoner har gitt effekt, og Cramo 
er som eneste landsdekkende utleieaktør sertifisert både i henhold til 
ISO 9001 og 14001. 

Cramos visjon er å være et forbilde innen utleie! I dette ligger det både 
forpliktelser og forventninger, noe som våre over 250 ansatte jobber for 
å etterleve, hver eneste dag gjennom hele året. 

CRAMO - FOR A GREAT DAY AT WORK!

AVDELINGER:

Aukra  71 17 23 80

Bergen 
• Godvik  55 51 04 40 
• Mongstad  56 36 40 00 
• Åsane  55 53 87 50

Bodø  75 52 98 00

Bærum  67 15 41 50

Drammen  32 20 90 00

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  41 42 04 36

Kristiansand  38 09 06 70

Lillehammer  47 91 88 00

Lillestrøm  63 80 07 30

Molde  47 62 29 00

Mosjøen  75 17 41 40

Moss  69 20 82 82

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  72 89 88 80

Tønsberg  33 00 48 30

Ålesund  47 62 28 00

FLYTTBARE LOKALER:

Loesmoen  32 23 50 50

Bergen 55 51 04 40

Trondheim  90 27 99 68

ØVRIG:

Bærum 
• Elektro  97 66 60 79 
• Varme,Tørk og Miljø 41 46 59 97

Kjeller 
• Ressurssenter  63 80 51 50

Hovedkontor Oslo  23 37 55 60


