
anläggnings-
maskiner 
från cramo



”Vi har en tydlig 
strategi att  erbjuda 
heltäckande lösningar 
till anläggnings-
branschen.  

du får marknadens 
bredaste sortiment och 
högsta tillgänglighet 
kompletterat med  
attraktiVa tjänster som 
business support .”
jonas forssén, produktchef anläggningsmaskiner 



rätt maskin, med rätt 
utrustning, på rätt plats 
och i rätt tid. 

Vi hjälper till att skräddarsy den hyreslösning som bäst passar för ditt projekt. Vårt mål är att ge Dig som kund den mest 
kostnadseffektiva lösningen med rätt produkter till varje arbetsmoment. Vi har även ett antal specialmaskiner som bandburna 
dumprar, demoleringsrobotar, borrvagnar med mera. kontakta din närmaste cramo-depå för mer information och rådgivning vid val 
av maskiner.



så här tänker några kunder 
om cramos maskiner och 
tjänster
skaNska
Karl-Arne Svensson är produktionschef hos Skanskas 
avdelning för Anläggningsarbeten i Östersund. 
Hans avdelning utför markarbeten, dräneringar, 
grundläggningar och olika former av servicearbeten 
till såväl privata företag som landsting och 
bostadsrättsföreningar.

”Vi hyr vid behov en Kramer 280 kompaktlastare och det 
är verkligen en kanonmaskin som passar oss perfekt. 
Den är smidig tack vare sin 4-hjulsstyrning och gör 
minimalt med skada på underlaget. Det är extra viktigt 
när vi arbetar på villatomter och liknande. Vintertid 
använder vi den för snöröjning på mindre gator och 
gångbanor. 

Cramo känner jag sedan länge och vi uppskattar 
mycket den goda servicen från alla medarbetare på 
Östersundsdepån. Utöver den här maskinen hyr vi 
mindre maskiner och olika former av specialmaskiner. 
Cramo är en bra partner till oss”, avslutar Karl-Arne 
Svensson.

HUDiksValls kommUN
Tekniska förvaltningen i Hudiksvalls kommun ansvarar 
för gator och mark i kommunen. 

Håkan Löjdström är arbetsledare och ansvarar för 
maskinförsörjningen på Tekniska förvaltningen. 
”I dagsläget hyr vi in maskiner från bl a Cramo när vi 
saknar egna resurser men vi ser även möjligheten 
att hyra in maskiner på säsongshyra som ett mycket 
intressant alternativ. Jag tycker att den service vi får 
är bra och att personalen är både kunnig och trevlig. 
Dessutom är de alltid lätta att få tag på.

På vintern är Cat 930H en populär maskin och den 
hyr vi exklusive skopa och andra tillbehör eftersom 
kommunen redan har sådant. Vid behov hyr vi även in 
andra typer av maskiner, avslutar Håkan Löjdström”.  

På bilden: Peter Englin

TILLbEHÖr Som ÖKAr nyTTAn
För vägunderhåll
- Snöblad
- Snöskopa
- Sandspridare

 För parkförvaltning
- Klippaggregat
- Pallgafflar
- Sandskopa



så här tänker några kunder 
om cramos maskiner och 
tjänster

traNaB
Tranab är ett mark- och anläggningsföretag som 
arbetar i och omkring Örebro. De utför vägbyggnad, 
mark- och grundläggning samt gör VA-arbeten för 
kommuner. Under sommarhalvåret jobbar de även 
med trädgårdsskötsel. Företaget har ungefär 70 
medarbetare och omsätter cirka 100 mkr.

Tranab är sedan länge kund till depån i Örebro där de 
främst hyr vältar och andra anläggningsmaskiner. 
Tommy Gustavsson är platschef och har arbetat hos 
Tranab i ungefär två år, dessförinnan jobbade han hos 
en stor anläggningsentreprenör. Han känner Cramo 
mycket väl och säger ”Det mesta som vi vill ha finns 
hos Cramo. Saknas något på depån i Örebro så tar 
det aldrig mer än 24 timmar att ordna fram det från 
någon annan Cramo-depå. Det är verkligen toppen 
att jag slipper ringa runt och jaga maskiner. Utöver 
vältar för jord- och asfaltpackning hyr vi även mindre 
packningsmaskiner samt arbetsbodar. när så behövs 
hyr vi betongutrustning eller andra byggmaskiner och 
någon gång också specialmaskiner som bandgående 
dumprar. Vissa produkter har vi på årshyra och andra 
på projektbasis eller löpande korttidshyror – det beror 
på typ och situation. man kan väl säga att vi är något av 
en helkund hos Cramo, avslutar Tommy Gustavsson.”

sVeVia
Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag  
och  är specialiserade på att bygga och sköta om 
Sveriges vägar och infrastruktur.  men Svevia arbetar 
också med små och stora företag och kommuner 
med olika former av anläggningsarbeten, t ex 
markanläggningar för idrottsplatser.

Henrik Svensson är platschef inom Anläggning i region 
Väst och arbetar i hela västra Sverige med olika typer 

DoKUmEnTErADE mILJLÖPrESTAnDA
I miljöspecifikationer redovisar vi miljöprestanda 
för våra anläggningsmaskiner och liftar. Här finns 
bl.a. information om vibrationer, oljor och buller. 
Som kund kan du ta hjälp av Cramos miljöspeci-
fikationer när kommuner, Vägverket m.fl. ställer 
miljökrav på maskiner. 

PACKnInGSDoKUmEnTATIon HoS CrAmo
- GPS som tillval
- Dynapacs system som passar alla Cramos vältar
- Koppling till PC för utskrift
- Kvitto på utfört  arbete underlättar vid ev reklamation

av anläggningsprojekt. Cramo känner han sedan länge 
och uppskattar mycket att ha en central kontaktperson 
för alla typer av frågor som rör packning. 

”En styrka hos Cramo är att det finns spetskompetens 
att fråga när jag behöver råd, depåerna kan inte vara 
specialister på allt. Vi hyr oftast jordpackningsvältar 
för olika projekt och tycker det är bra att det går att 
byta maskiner efter behov. I takt med att ett arbete 
fortskrider ser vi till att det är rätt maskintyp och 

arbetsvikt för just det jobbet. De vältar vi hyr har alltid 
dokumentationssystem för packningen så vi får svart 
på vitt om kvaliteten. Det är mycket viktigt och en del av 
vårt kvalitetsarbete.  Vi brukar också ta stickprov med 
plattbelastning men på stora ytor är de automatiserade 
systemen oöverträffade och väldigt tillförlitliga”, 
avslutar Henrik Svensson.



moderna maskiner som 
underlättar arbetet

BaNDBUrNa DUmPrar
kapacitet 1-4 ton
Banddrivna dumprar blir en allt vanligare syn på bygg-
arbetsplatsen. De underlättar snabba förflyttningar av 
material eller förnödenheter. tack vare banddrift ger 
de ett lågt marktryck vilket gör det möjligt att köra på 
känsliga områden. Vår minsta dumper är självlastande 
och klarar att passera genom dörröppningar. De större 
har en funktion som möjliggör att snedställa flak och 
tippa 90 grader åt vart håll.
.  

HJUlBUrNa DUmPrar
kapacitet 1-10 ton
Hjulgående dumprar är genom sin höga körhastighet 
ett lämpligt alternativ vid medellånga transportsträck-
or. Den största modellen är inregistrerad för transport 
på allmän väg och är ett perfekt alternativ vid mindre 
entreprenader. Den kan köras med vanligt B-körkort 
och passar, med sina stora hjul, på arbetsplatser där 
marktrycket är begränsat.

komPaktGrÄVmaskiNer
arbetsvikt 1-6 ton
Vår minsta maskin på 1 ton står lastad på trailer 
med tillhörande skopor vilket gör transporten till 
arbetsplatsen enkel. alla grävmaskiner levereras med 
kabelskopa, grävskopa och planeringsskopa. samtliga 
är försedda med snabbfästen som gör skopbyten både 
snabba och enkla. en NYHet är vår take Job Hybrid-
grävare som gör inomhus jobben enkla. Den har diesel 
och eldrift (16a).

GrÄVmaskiNer
arbetsvikt 7-25 ton
sortimentet omfattar såväl band- som hjulburna 
maskiner och är inriktade mot det allra vanligaste 
kapacitetssegmentet. De kan förses med tillbehör 
som olika skopor, tjälrivare, asfaltskärare och roto-
tilt. När du har mer jobb än resurser kan vi erbjuda 
maskiner med förare och då framförallt i stockholm/
mälardalen.

VÄltar fÖr JorDPackNiNG
arbetsvikt 2-21 ton
Hos cramo finns det bredaste sortimentet av envals-
vältar där samtliga maskiner över 7 ton är utrustade 
med packningsmätare. Dessa kan dessutom komplet-
teras med packningsdator och GPs för dokumenta-
tion av utfört arbete. för känsliga områden kan vår 
oscillerande envalsvält användas. tillbehör vi erbjuder 
är padfoot, gummiklädd vals och släta bakdäck samt 
bogserade vältar vid de tillfällen när det finns ett pas-
sande dragfordon.

VÄltar fÖr asfalt ocH BÄrlaGerPackNiNG
arbetsvikt 1,4-4,5 ton
Våra asfaltvältar med vibrerande valsar är av mindre 
storlekar och passar utmärkt vid reparationsarbeten. 
Vibrationsdämpade plattformar, svängbara säten för 
bättre sikt, logiskt placerade manöverreglage samt 
överrullningsskydd (roPs) bidrar samtliga till manö-
verförmågan.



sortimentet utVecklas hela tiden 
med ergonomiska och energisnåla 
maskiner och lösningar

DemoleriNGsUtrUstNiNG
arbetsvikt 400-1400 kg
Även en liten demoleringsrobot som Brokk 40 kan 
ersätta 3-5 handhållna demoleringsmaskiner och 
kan utrustas med hydraulisk sax som är lämplig vid 
demolering av väggar och där kraftigt buller måste 
undvikas.  

komPaktlastare
arbetsvikt 1-5 ton
Våra kompaktlastare är mångsidiga och flexibla där vi 
har en mängd tillbehör som möjliggör både lastning 
och lossning, sopning, snöröjning, gräsklippning etc. 
fyrhjulsstyrning för trånga utrymmen och hög hastig-
het samt gummilarv för arbeten på känsliga och mjuka 
underlag. en NYHet är kramer 350 med en takhöjd på 
1,98m som är perfekt för jobb i garage.

HJUllastare
arbetsvikt 5-13
Hjullastare är mångsidiga maskiner som med fördel 
kan användas som servicemaskiner på byggen. en 
mängd tillbehör utökar användningsområdet ytterli-
gare. 
 från 8 tons arbetsvikt är maskinerna utrustade 
med centralsmörjning, vilket tillsammans med lättåt-
komliga servicepunkter gör den dagliga tillsynen både 
snabb och enkel.

komPressorer
kapacitet 1-35 m3/min
Vid många applikationer, till exempel kabelblåsning 
och blästring, är arbetstryck på 10-12 bar lämpliga. 
Vårt sortiment omfattar sådana kompressorer och 
med kapaciteter upp till 21 m³/min. som tumregel fö-
reslår vi att man väljer en kompressor som överstiger
beräknade förbrukningen med 20% för att ha tillräck-
lig marginal. cramo erbjuder som enda uthyrare även 
oljefri luft genom atlas copcos Pts maskiner.

GeNeratorer
kapacitet 1-800 kVa
cramo har ett stort sortiment generatorer från små 
enfasgeneratorer till stora med effekt på 800 kVa för 
större anläggningar för kontinuerlig drift. 
applikationer kan t ex vara anläggningsarbeten i 
startskeden, hamnar, utomhusarrangemang, försörj-
ning av dataanläggningar vid reparationer och övriga 
tillfälliga stopp i elförsörjningen. en NYHet är våra 
generatorer över 100 kVa. 

BorrVaGNar
cramo tillhandahåller borrvagnar av typen tamrock 
commando, vilka är lämpliga för hål upp till 45 mm 
och borrdjup ned till 6 m. såväl helstångsborr som 
gängad och konad utrustning kan användas. alla ma-
skiner är utrustade med radiostyrning, dammsugare 
och hydraulisk vinsch.



powering your business

cramo sVerige ab
164 95 kista
tel 08-623 54 00, fax 08-623 54 10
www.cramo.se

tillbehör som kompletterar  och 
underlättare arbetet

För grävmaskiner
• rototilt
• Planeringsskopa
• Kabelskopa
• Sorteringsgrip
• Tjälrivare
• Asfaltskärare
• Hydraulhammare

För HjullASTAre
• Planeringsskopa
• Grusskopa
• Betong- och återfyllnadsskopa
• Gallerskopa
• Sandningsskopa
• Sandspridarvagn
• Vikplog
• Kranarm
• Pallgafflar
• Klippaggregat
• Snökedjor

För VälTAr
•  Packningsmätare
•  Packningsmätare med GPS
•  Optimizer för packning av 
 känsliga  ytor
•  Padfoot
•  Gummiklädd vals
• Släta bakdäck

För KOmPreSSOrer
• efterkylare
• luftbehållare
• Tryckluftfilter
• Kyltork
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