
cRAmO hyREsGuiDE

ByggmAsKiner • liFT oCh sTällning • AnläggningsmAsKiner
FlyTTBArA loKAler • TjänsTer oCh KundlösningAr



TOTALPARTNER iNOm uThyRNiNG.  
FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET

Cramo är en servicepartner och totalleverantör
av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till
byggindustrin, övrigt näringsliv och den offentliga
sektorn.

vi sikTAR hÖGT
Cramo-koncernen är en av de ledande aktörerna inom 
maskinuthyrning i europa med  400 uthyrningsplat-
ser i 15 länder. i sverige, norge, danmark, Finland, 
estland,lettland, litauen, Polen, Tjeckien, slovakien 
och Kaliningrad (ryssland) bedrivs verksamheten 
under namnet Cramo, medan den i Tyskland, österrike 
och ungern bedrivs genom det helägda dotterbolaget 
Theissen Baumaschinen. i ryssland och ukraina finns 
Cramo representerad genom det hälftenägda bolaget 
Fortrent.

Vårt mål är att vara kundens förstahandsval. dit når 
vi genom att fokusera på kundönskemål, hög grad av 
tekniskt kunnande, utveckla våra tjänster samt konti-
nuerlig effektivisering av inköp och logistik.

kuNDEN i FOkus
Att svara upp mot våra kunders behov har högsta 
prioritet. Vi lyssnar på dig och ger råd och tips på val av 
maskiner och metoder. med ett tätt nätverk omfattande 
mer än 100 välplacerade depåer i sverige, cirka 700 
anställda och tillgång till nära 110 000 maskiner och 
annan utrustning finns vi alltid nära dig och har en lös-
ning för varje behov.

kvALiTET , miLJÖ Och ARBETsmiLJÖ
Cramo håller en hög nivå då det gäller kvalitets-, miljö- 
och arbetsmiljöfrågor både internt och i samarbete 
med kunderna. Vi erbjuder en hög kvalitet på våra pro-
dukter och kan hjälpa till med att minska miljöpåver-
kan och skapa en bättre arbetsmiljö på våra kunders 
arbetsplatser.

Cramos kvalitets-, miljö- och arbetsledningssystem 
finns på plats för att säkerställa att vi uppfyller högt 
ställda kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

vÅRT mÅL äR ATT GE vÅRA kuNDER 
EN PROBLEmFRi ARBETsDAG GENOm 
mODERNA hyREsLÖsNiNGAR.  
DET hAR vARiT vÅRT uPPDRAG äNDA 
sEDAN 1953 DÅ cRAmO GRuNDADEs Av 
DE sOm iDAG äR vÅRA kuNDER.
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För de flesta företag är maskinförsörjning inte 
en kärnverksamhet, men det är det för oss.
Vi kan hjälpa ert företag att fokusera på det ni 
gör bäst medan vi tar hand om supportfunk-
tioner såsom försörjning av maskiner och 
utrustning.

Fokusera på kärnverksamheten genom att hyra 
de maskiner du behöver istället för att äga dem. 
Genom en hyreslösning delar många företag på 
kapital- och underhållskostnader och det blir 
därmed betydligt billigare för alla parter.

Det är vårt jobb som uthyrningsföretag att hålla 
oss informerade om utveckling och om nya 
lagar och regler. Tag fördel av detta och använd 
de bästa metoderna med minsta miljöpåverkan.
Undvik att investera i teknologi som snabbt blir 
omodern. Med hyresformen behåller ni friheten 
att välja.

En hyreslösning gör det möjligt att expandera 
eller minska antalet maskiner efter behov. 
Flera maskiner av en sort eller flera olika gör 
detsamma, kontakta bara din närmaste depå så 
löser vi maskinbehovet.

Genom att hyra får du en bättre överblick 
över kostnaden för varje maskin. Budgetering 
underlättas liksom möjligheten till att följa upp 
enskilda projekt.

Cramos hyreslösningar ger dig ytterligare kraft 
att ta dig an nya projekt närhelst du vill.

Det finns idag fler än 220.000 hyresobjekt inom 
Cramo utspridda på över 400 depåer och sälj-
kontor i femton länder. Företag som väljer att 
hyra från Cramo har enkelt tillgång till maski-
ner och utrustning när det behövs.

Genom Cramo får du tillgång till erfarenhet och 
kunskap från vår uthyrningsverkamhet i femton
länder.

Cramos verksamhet är miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljöcertifierad.

Det finns många förDelar meD att 
hyra från cramo

fokus på kärnverksamheten kostnadseffektivt frihet

flexibilitet transparens ökad tillgänglighet

kompetens kraft kvalitet, miljö och arbetsmiljö
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arbetssäkerhet prioriteras högt
Många av våra hyresmaskiner ställer särskilda krav på dig som användare, antingen i 
form av utbildning eller skyddsåtgärder. Genom ett antal symboler vill vi göra dig upp-
märksam på viktiga säkerhetsaspekter och förslag till lämplig skyddsutrustning.

skyddsskor
Många produkter har stor tyngd 
och kan ge upphov till kläm-
skador. Vi rekommenderar därför 
att användaren bär skyddsskor för 

att minska riskerna för skador.

skärande verktyg
Utrustning som kan ge svåra 
skador på grund av dess rote-
rande/skärande maskindelar och 
klingor. Vi rekommenderar därför 

att användaren är extra uppmärksam för att 
minska riskerna för skador.

skyddsglasögon
Vissa maskiner, t ex kap- och 
slipmaskiner sprider flisor eller 
spån runt sig.  
Vi rekommenderar därför att 

användaren bär skyddsglasögon för att minska 
riskerna för skador. Tänk även på din omgivning.

hörselskydd
Vid exponering under längre 
perioder finns risk för hörselska-
dor. Vi rekommenderar därför att 
användaren och dess omgivning 

bär hörselskydd för att minska riskerna för 
skador.

utbildning
Utrustning som är mer krävande 
att använda. Vi vill därför att använ-
daren har erfarenhet, fått särskild 
instruktion eller har dokumenterad 

utbildning för att minska skaderiskerna.

På Cramos webbdepå kan  
du enkelt söka efter och hyra 
maskiner och utrustning.  
Du får den senaste tekniska 
informationen och kan se 
bilder och diagram.

Besök vår webbdepå på  
www.cramo.se 

brandrisk
Utrustning som kan ge upphov 
till brand på grund av gnistbild-
ning och öppen låga. Var extra 
uppmärksam på hur du riktar

lågor och gnistströmmar. Vi rekommenderar 
att brandsläckningsutrustning finns nära till 
hands när denna utrustning används.

andningsskydd
Maskiner som sprider små par-
tiklar omkring sig. Vi rekommen-
derar användning av andnings-
skydd för att minska riskerna för 

skador. Frågan huruvida det råder syrebrist 
eller inte är viktigt när man väljer typ av 
andningsskydd. Arbetslängd, temperatur och 
visibilitetskrav bör också tas hänsyn till.

fallskydd 
Personlig fallskyddsutrustning 
(sele och lina/block) rekom-
menderas. 

tillgängligt snabbt och enkelt  
via webben

hyresformer 
för alla behov

korttidshyra hjälper kunder att snabbt 
och enkelt få tillgång till maskiner där de 
behövs.

cramo flexi är en flexibel hyresform för 
huvudsakligen små handmaskiner. Du 
hyr minst en maskin i 6 månader till en 
fast kostnad och kan byta maskiner hur 
ofta du vill inom sortimentet.

Cramo kan också ta ansvar för de maski-
ner som behövs för ett helt projekt under 
en längre tidsperiod. projektavtal ger 
kunden en garanti till kapitalintensiva 
maskiner för alla faser inom projektet.

Om man behöver säkerställa åtkomsten 
till maskiner över en längre tidsperiod 
finns det en möjlighet att teckna ett 
s k funktionsavtal. Kunden garanteras 
därmed utrustning under en längre 
period med ett särskilt upplägg för un-
derhåll, service och liknande åtaganden. 
Egna maskininvesteringar hålls därmed 
till ett minimum.

Vi erbjuder även outsourcing-lösningar 
där Cramo tar över kundens hela 
maskinpark och tillhörande verksam-
het. Därmed frigörs kapital och andra 
resurser för kunden som kan fokusera på 
kärnverksamheten. 

nytt prissystem
 
Cramo har infört ett nytt och mer 
marknadsanpassat prissystem som  
premierar lojalitet ännu mer än tidigare

lojalitet
En viktig faktor för hyrespriset 
är er hyresomsättning. Priset 
baserar sig på hur mycket ni 
hyrt de senaste 24 månaderna. 

Samla dina hyror hos Cramo!

hyrestid
Vi vet att många kunder har 
tyckt att det varit svårt att tyda 
priset med en pristrappa. Där-
för har vi bytt vi till ett enklare 

system: dag, vecka och månad. Det är 
lättare att se slutpriset och fakturorna 
blir enklare att följa upp.

fast och tydligt pris
Ju mer du hyr desto bättre pris, 
alltså premierar vi lojalitet. Det 
pris du får är ditt företags unika 
hyrespris, baserat på tidigare 

hyresomsättning och hyrestid. Utnyttjas 
materielen mer än ett arbetsskift om 8 
timmar debiteras skifttillägg, vilket är ett 
tillägg på 10% av avtalad dagshyra per 
timma.

På byggarbetsplatser råder generellt 
krav på skyddshjälm, skyddsskor och 
varselväst.

Personlig sÄKerhets-
introDUKtion (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

För mer information, se sidan 15.

Må Ti On To Fr Lö Sö
  
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

J A N U A R I

95,00
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vårt mål är att  
ge våra kunder en  
problemfri arbets- 
dag genom moderna  
hyreslösningar.

för en bra dag på jobbet
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RÄTT MASKIN 
TILL RÄTT 
ARBETE

!

Ingen ska behöva skada sig på sitt arbete. Därför arbetar Cramo ständigt med 
lösningar för att förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatserna. Här är några 
exempel på produkter och tjänster som kan förhindra skador. 

energiBoDar 

Cramo erbjuder energieffektiva bodar 
med bra ventilation, stora utrymmen 
och värmeåtervinning, vilket ger en 
mycket bra inomhusmiljö. reDUcera ViBrationer

En tjänst där du i realtid får 
möjlighet att hitta energitjuvar 

och spara energi genom att 
mäta energi, temperatur och 

fukt. Mätningarna görs hela ti-
den.  Koppla till en kamera och 

du kan styra grindar genom 
mobilen och få full kontroll 

dygnet runt. 

som ökar säkerheten på ar-
betsplatsen, ger effektivare 

maskinanvändning samt mins-
kar skador på människor och 

maskiner. 

Med en ID06-kortläsare tillsam-
mans med ett komplett skalskydd 
får man full koll på vem som kom-
mer in på arbetsplatsern. Man kan 

även med ID06-kort styra vem 
som har behörighet att köra till 

exempel en lift. 

cramosKolan 
orDnar UtBilDningar

sKalsKyDD

Till flertalet av Cramos byggmaski-
ner medföljer alltid en enkel och 

tydlig information där det framgår 
hur mycket maskinen bullrar, hur  
mycket den vibrerar och hur länge 

man får jobba med den innan  
det är skadligt.

Psi - Personlig 
sÄKerhetsintroDUKtion

öVerVaKa Bygget

så här blir byggarbetsplatserna säkrare

6
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RÄTT MASKIN 
TILL RÄTT 
ARBETE

!

lift eller ByggstÄllning?

Fall från stege kostar väldigt mycket i tid,  
lidande och pengar. Visste du till exempel  
att vid fall från stegar är snittsjukskrivnings-
tiden 50 dagar, jämfört med 29 dagar som är 
snittet för andra arbetsmiljjöolyckor? Välj 
därför ett säkert alternativ, som en fasad-
ställning, lättmetallställning eller någon av 
Cramos olika lifttyper. 

rent och snyggt På 
arBetsPlatsen
Använd stoftavskiljare till ma-
skinerna och ta bort uppemot 
99% av det luftburna dam-
met. Använd dessutom en 
luftrenare som reducerar 
halterna av skadliga luftbur-
na partiklar.  Både luftrenare 
och stoftavskiljare förhindrar 
att skadliga partiklar går ner i 
lungorna och orsakar t ex kol, 
asbestos eller silikos. Cramo 
erbjuder även centraldamm-
sugare till lite större byggpro-
jekt.

fallsKyDD för alla
Vid platser med fallrisk 
används i första hand 
Combisafes räckesnät 
som ger ett kollektivt fall-
skydd. 

I de fall ett kollektivt fallskydd inte 
fungerar, måste ett personligt fall-
skydd användas. Det måste sitta 

rätt; inte hänga löst, inte vara  
fel storlek etc. Samtliga  

fallskydd från Cramo  
är besiktigade före hyra. 

Personligt 
fallsKyDD

så här blir byggarbetsplatserna säkrareså här blir byggarbetsplatserna säkrare

Enkelt sätt att skapa och  
underhålla din APD-plan via 
ett webbaserat program från 
Cramo. Förutsättning är att 
det finns en situationsplan  

på arbetsplatsen. 

aPD-Plan

7
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Cramo hjälper, i samarbete med ID06-ackrediterade leverantörer, er med system för elektronisk närvaroregistrering och skalskydd 
som hindrar obehöriga från att komma in på arbetsplatsen. Med ID06-kortet som grundförutsättning erbjuder Cramo, tillsammans 
med de ID06-ackrediterade leverantörerna Templus AB och Infobric AB, ett antal produkter och paketlösningar som kan göra er 
byggarbetsplats säkrare.

ID06-kortet tillsammans med ett kundanpassat säkerhetssys-
tem ger möjligheten att:

•	 Minska	antalet	stölder.
•	 Förbättra	arbetsmiljön	på	byggarbetsplatsen.
•	 Ordning	och	reda	på	arbetsplatsen.
•	 På	ett	enkelt	sätt	ta	fram	återsamlingslistor	vid	olyckshän-

delse eller närvarounderlag för skattekontroll.
•	 Öka	säkerheten	genom	att	hålla	obehöriga	ute	från	arbets-

platsen.
•	 Minska	kostnader	för	nyckelhantering.

grUnDKomPonenter

•	 Centralenhet är byggarbetsplatsens central till vilket man  
 ansluter exempelvis dörrsystem, slaggrindar och rotations- 
 grindar.
•	 Bordsläsare	är	en	inläsningsenhet	för	ID06-kort.
•	 Registreringsenheter	för	in-/utloggning	på	arbetsplatsen.
•	 Dörrlåssystem	1	som	har	en	kortläsare	på	en	sida	och	en		
 knapp på andra sidan dörren.
•	 Dörrlåssystem	2	som	har	kortläsare	på	båda	sidorna	av	
 dörren.
•	 Rotationsgrind	för	in-/utpassering	av	personer	vid	inhägnad
 byggarbetsplats.
•	 Olika	motoriserade	fordonsgrindar	för		in-/utpassering	vid		
 inhägnad byggarbetsplats.
•	 Containersystem	för	säkrare	hantering	av	verktyg	och	annan		
 utrustning på byggarbetsplatsen.
•	 Styrning	av	liftar	som	begränsar	antalet	personer	som	har		
 tillgång till att köra dessa.

Informationssystemet är ett webbaserat system som hjälper 
platsledningen att hålla ordning på arbetsplatsen, samt ett 
verktyg att sköta närvaroredovisningen enligt ID06-standard.

oliKa arBetsPlatser har oliKa KraV och 
förUtsÄttningar för att arBeta meD sÄKerhet.

Man väljer själv på vilken nivå man önskar ha sin elektroniska 
närvaroregistrering. Allt från att bara ha registrering med två 
stycken läsare till att ha både skalskydd med grindar och staket 
som	gör	att	obehöriga	inte	kan	ta	sig	in.	Förvaring	av	materiel	i	
containrar som styrs av ID06 korten samt liftar som även de är 
begränsade med ID06 rättigheter. 

Med hjälp av ID06-kortet kan man även säkerställa att bara de 
som har dokumenterad liftutbildning har tillgång till att köra 
liftarna. 

en säkrare byggarbetsplats med hjälp av id06

8
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kärror och vagnar

Byggmaskiner   Sid

betong- och 
murbruksmaskiner

tankar

tryckluft

betongbehandling

pumpar

packningsmaskiner

lyftanordningar

jord- och berg-
borrmaskiner

skruv- och 
spikverktyg

kapmaskiner 
och sågar

bilningshammare

tillfällig el

Kärror och vagnar 16
Pallyftare 16

Bruksblandare 17
Spackel- och bruksblandare 17
Bruksmixer 17

ADR-tankar 18

Stampar och plattor 19
Vibratorplattor 19
Reverserande vibratorplattor 20

Stavvibratorer 21
Valv- och väggstavar 21
Glättare 22

Elverk <7 kVA 22
Kabelmast 23
Kabelvagn 23
Transformatorer 24
Belysningsmaster 24
Huvudcentraler 25
Undercentraler 25

El-kompressorer 26

Dieselvärmare 27 
Gasolvärmare 27
Hetvattenaggregat 28
Elvärmare 28
Ånggeneratorer 29
Värmemattor 29
Avfuktare 31
Ventilation 31

Byggmaskiner   Sid

Diafragmapumpar 32
Slampumpar 32
Länspumpar 33

Betongbask 34
Materialhanteringsutrustning 34
Transportband 34
Materialhissar 35
Vinschar 35
Gipsskivehissar 35
Materiallyftar 35
Domkrafter, lyftblock och telfers 36

Lättmetallställning 37
Hantverkarställning 37

Jordborrmaskiner 38
Bergborrmaskiner 38

Popnitmaskin 39
Skruvdragare/skruvautomater 39
Borrmaskin/skruvdragare 39
Mutterdragare 40
Klammerpistol 40
Dyckertpistol 40
Spikpistoler 40
Bultpistoler 41

Bilnings/mejselhammare 42

 

Sticksågar 43
Tigersågar 43
Cirkelsågar 44
Kedje- och motorsågar 44
Kap-, klyv- och geringssågar 45
Kapmaskiner 46
Kakel- och klinkersågar 47
Bänksågar 47
Golvsågar 47

Svetsaggregat 48
Övriga kapmaskiner 48
Mattborttagare 49

innehållen säkrare byggarbetsplats med hjälp av id06

värme och 
ventilation

ställning

svetsutrustning
och kapmaskiner

in
n

eh
å

ll
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Lift och ställning   Sid

Lift och ställningByggmaskiner   Sid   Sid

minikranar

pelarliftar

vikbomsliftar

teleskoplastare

teleskopbomliftar

slip- och 
fräsmaskiner

borrmaskiner

klipp- och
bockmaskiner

mät- och kontroll-
instrument

rengörings-
utrustning

saxliftar

larvbandsliftar

   65-69
 

    70-76

släpvagnsliftar

Vinkelslipar 49
Slipmaskiner, trä 49
Golvslipmaskiner, betong 50
Golvfräs 50
Betongslipmaskiner 51
Spår- och ytfräsmaskiner 51

Borrmaskiner 52
Borrhammare 52
Kombihammare 52
Kärnborrmaskiner 52

Armeringsklippar 53
Armeringsstation 53
Plåtsaxar 53
Bockmaskiner 54
Nibblare 54
Najomater 55

Avvägningsinstrument 56
Bygglaser 56
Rörläggningslaser 57
Värmekamera 57
Övriga mätinstrument 57

Kommunikationsradio 58
Personligt fallskydd 58

Högtryckstvätt 59
Luftrenare 59
Industridammsugare 60 
Stoftavskiljare 60
Våtsugar 60

Ledstaplare 78
Pallyftare 78
Motviktstruckar 79

Pelarliftar med stödben 81
Pelarliftar, självgående <6m 81
Pelarliftar, 7-12m 86-87

Saxliftar, elektriska, <9m 82
Saxliftar, elektriska, 12-23m 83
Saxliftar, diesel, 9-15m 84
Saxliftar, diesel, 17-34m 85

Elektriska 88-91
Diesel  94-97

   98-106

Vikbom 107
Vikbom/teleskopbom 108
Teleskopbom 109

Vikbom/teleskopbom  110-112
Teleskopbom 113-119

Vikbom 120
Teleskopbom 121-124

kommunikation
och säkerhet

truckar

innehåll

billiftar
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Anläggningsmaskiner  Sid

Tjänster och kundlösningar  Sid

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)

Flyttbara lokaler  Sid

  131

Kompaktgrävmaskiner 132-133 
Bandgående 134
Hjulgående 137

  138

  140

Envalsvältar 142
Rörgravspackare 143
Tandemvältar 143
 

Elverk 10-500kVA 144
Elverk m belysningsmast 145
Kompressorer 146
Borrpaket 146
TA-balkar 146

  
  147
  147

bod/modultyper/toaletter och container

Cramoskolan 178
Hyr maskiner på webben 179
Cramo Express - snabb service i innerstan 179
Cramo 24 - maskiner dygnet runt 179
Cramo Bonus - en förmån för de mindre företagen 180
Cramo Flexi - ett smart hyresalternativ 181
Business Support 182
Butiksvaror 183
Cramo Klimat 184
Säker kraft med Cramo El 185
Övervaka bygget - bättre koll på byggarbetsplatsen 186
Tillfällig projektdepå 187
Ansökan ID06-kort 187
Begagnad utrustning 188
Cramo Safety - säkerhet på arbetsplatsen 188
Hyrförsäkring 189
Hyresvillkor 190
Alfabetiskt register 191-192

dumprar

grävmaskiner

kompaktlastare

hjullastare

vältar

elverk och 
kompressorer

ställning och
stängsel

Lift och ställning

Personal/materialhissar 125-126
Transportplattformar 125

   127-128

bygghissar

F20 Flexibodar  158
A40 Kontorsbod 158-159
A40 Personal/omklädnad 159-160 

C60 Personalbod  160

C60 (PK2000) Projektkontor  161

C10 Moduler 162, 170
C40 Moduler 163, 170
C100 Moduler 164, 170

Personalvagnar 165
Toaletter 166
Container 166
Evakueringslägenhet 167

Kvalitet 173
Miljö  174
Arbetsmiljö 175

  Sid

  Sid

innehållinnehåll

borrvagnar
tjältiningsutrustning

in
n

eh
å

ll
in

n
eh

å
ll
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bygg
maskiner

B
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g
m

a
sk
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er



Vi inVesTerar i nya 
maskiner meD sÅ LÅg 
PÅVerkan PÅ miLJÖn sOm 
mÖJLigT OCH meD HÖgT 
sTÄLLDa kraV PÅ sÄkerHeT.
aLLT TiLL FÖrmÅn FÖr VÅra 
kUnDer.

Byggmaskiner Psi
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om PersonLig sÄkerHeTsinTroDUkTion (Psi)

 
På Cramo investerar vi i den senaste tekniken och tillhandahåller maskiner 
med bra ergonomi för att minska riskerna för vibrations- och hörselskador.  
Vi väljer maskiner med så låga buller- och vibrationsvärden som möjligt när 
vi köper in maskiner. Vi har en modern maskinpark och våra maskiner är 
välservade och väl underhållna, vilket minskar risken för skador.

Cramo skickar med PSI, personlig säkerhetsintroduktion, till en stor andel av 
våra maskiner. Dokumentationen visar hur mycket maskinen vibrerar (vibra-
tionsnivå 3-D), hur länge ni kan arbeta med maskinen (insatsvärdet) samt 
ljudtrycksnivån (dB).

PSI ersätter det som Cramo tidigare kallade AMI och som vi på Cramo intro-
ducerade redan 2009. PSI är en gemensam satsning som Maskinuthyrarna 
inom SRA, Swedish Rental Association, gör för att öka säkerheten inom bygg- 
och anläggningsindustrin. 

Byggmaskiner Psi

2014-01-29
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byggmaskiner kÄrror oCH Vagnar

kÄrror oCH Vagnar                                                                        

Många transporter på byggarbetsplatsen innefattar tunga lyft av otympliga produkter. 
För att spara din rygg och skona det transporterade materialet från att bli förstört 
rekommenderar vi att du använder någon av de kärror och vagnar som erbjuds i 
Cramos breda sortiment. 
 Hos oss hittar du allt från specialvagnar som gipsvagnar och verktygsvagn till 
all-roundvagnar som släpkärra för personbil och 4-hjuliga transportvagnar.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

 Produktnr Benämning Max lastförmåga Max volym Mått b x h x l Vikt Kommentar 
 1512230 Pallyftare 2500 kg   75 kg Gafflar 120 cm 
 1512242 Pallyftare  1200 kg   100 kg Gafflar 238 cm 
 1512420 Pallyftare, elmanövrerad, 500 kg   240 kg Gafflar 120 cm
  batteridrift, CiTi one      
 1611130 Gipsskivekärra, fällbart bord 500 kg  202x120x20 cm 100 kg För gipsskivor 120 cm  
 1611130 Gipsskivekärra, fällbart bord 500 kg  201x70x87 cm 80 kg För gipsskivor 90 cm  
 1611220 Fodervagn - 300 liter 750 kg 300 liter 60x87x115 cm 50 kg Går att lyfta med kran  
 1611221 Fodervagn - 500 liter 750 kg 500 liter 72x93x153 cm 67 kg Går att lyfta med kran 
 1611240 Fodervagn med låsbart lock 500 kg 400 liter 60x95x68 cm 75 kg  
 1612220 Verktygsvagn på hjul  200 kg 450 liter 65x56x125 cm 42 kg Låsbar  
 1612230 Verktygsvagn på hjul 500 kg 750 liter 69x89x122 cm 100 kg Låsbar  
  1621110 Transp vagn, 4-hjul 1500 kg  Flak 90x200 cm  100 kg Handdragen 
 1621120 Gipsvagn, 4-hjul, Bertil 8/Lyft 8   1500 kg  Flak 70x162 cm  155 kg  
 1621120 Gipsvagn, Lyft 8 18700   1500 kg  Flak 70x190 cm 180 kg Höj- och sänkbar 
 1611150 Kärra för fönster och dörrar  1000 kg  15x165 x82 cm 15 kg  
 1621622 Transp vagn, motordriven, El8 1600 kg  Flak 70x188cm 320 kg Batteri 24V, höj- och sänkbar 
 1621330 Långgodsvagn 2500 kg  108x216x54 cm 120 kg Max längd 360 cm 
 1611660 Trappkärra - 300 kg, batteri 140/310 kg   16/46 kg Max 35 steg/min 
 1615110 Släpkärra flak 1000 kg*     
 1615232 Släpkärra med kåpa 730 kg*   270 kg    
 
 * Lastförmågan varierar beroende på släpets totalvikt. 
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Betongblandare lämpar sig för tillverkning av mindre kvantiteter av betong. 
Bland Cramos maskiner hittar du både 1-fas och 3-fas blandare. 
För att betongblandaren skall ge lika bra resultat varje gång är det viktigt 
att rengöra trumman med småsten och vatten mellan varje ny blandning.

 Produktnr Benämning Max volym* Vikt Mått b x h x l Kommentar 
 3411110 Betongblandare, 230V 100 liter 70 kg 65x125x125 cm Blandning av betong/bruk
 3512010 Bruksblandare, snabb, 230V, SoRoTo/Baron  60 liter 54 kg 60x75x85 cm Blandning av betong/bruk/spackel 
 3512020 Bruksblandare, snabb, 230V, SoRoTo/Baron 80 liter 65 kg 60x75x106 cm Blandning av betong/bruk/spackel 
 3512040 Bruksblandare, snabb, 380V, SoRoTo/Baron 120 liter 90 kg 72x118x95 cm Blandning av betong/bruk/spackel 
 3512040 Bruksblandare, snabb, 380V, SoRoTo/Baron    300 liter 249 kg 100x137x120 cm Blandning av betong/bruk/spackel
*) Blandad massa
  

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

byggmaskiner BeTOng- OCH mUrBrUksmaskiner

BrUksBLanDare                                                                                                                          

 Produktnr Benämning Max volym Vikt Mått b x h x l Kommentar 
 3511240 Bruksmixer, 230V, flyttbar, Iperbet 50 liter 32 kg 45x78x55 cm Blandning av spackel
 3511250 Bruksmixer, 230V, flyttbar 80 liter 25 kg 68x104x120 cm  Blandning av spackel 
 3511330 Bruksomrörare, 1,2 kW  5 kg 10 kg  Handhållen visp

 
 

Murbruk och puts måste blandas på rätt sätt för att resultatet ska bli bra. 
 
Hos Cramo hittar du en mängd lämpliga utrustningar för en rationell 
tillverkning och hantering av murbruk och puts. För att inte blandningen 
skall förorenas och därmed bli svårare att arbeta med är det viktigt att 
rengöra blandningskärlet ofta.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

sPaCkeL- OCH BrUksBLanDare                                                                                                                          

byggmaskiner kÄrror oCH Vagnar
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byggmaskiner Tankar

Tankar                                                                        

Hos Cramo kan du hyra tankar av olika slag för transport eller förvaring 
av t ex drivmedel. 

Vid hastigheter högre än 30 km/h krävs ADR-cistern. Cramo erbjuder 
nu också ADR-tankar som är utrustade med regnskydd och miljölåda. 
Dessa får användas där lokala föreskrifter ställer krav på ett extra yttre 
skydd (invallning) vid hantering av diesel.

 Produktnr Benämning Volym Vikt Kommentar  
 3881001 Fatinvallning, 2 tunnor Spillguard 230 liter 16 kg 120x150x44 cm
 3875242 Farmartank ABG. ADR 1000 1000 liter 350 kg  
 3875440 Farmartank ABG. ADR 1000, invallad 1000 liter 400 kg Spillfri miljöcontainer
 3875252 Farmartank ABG. ADR 1500 1500 liter 500 kg  
 3875450 Farmartank ABG. ADR 1500, invallad 1500 liter 780 kg Spillfri miljöcontainer
 3875262 Farmartank ABG. ADR 2000 2000 liter 660 kg  
 3875460 Farmartank ABG. ADR 2000, invallad 2000 liter 920 kg Spillfri miljöcontainer

TiLLbeHÖr
Pump till farmartank
(el eller manuell)
Spillabsorberingskit

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.
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Effektiv packning av jord- och as-
faltmaterial ställer stora krav på 
rätt utrustning för varje specifikt 
jobb. Cramo erbjuder ett brett 
sortiment av kvalitetsprodukter 
avsett för varje behov. 
 Prata gärna med vår kunniga 
personal för att få tips om vilken 
maskin som passar bäst för just 
din situation.

 Produktnr Typ Vikt Bottenplatta Bränsle Yttermått Kommentar 
 4461230 Dynapac/Atlas Copco LT6400, -90 kg 68 kg 25x33 cm Bensin 39x106x73 cm Hög djuppackningsförmåga   
 4461230 Wacker BS60-4S, -90 kg 71 kg 28x34 cm Bensin 34x96x67 cm  Hög djuppackningsförmåga    

Byggmaskiner PaCkningsmaskiner

ViBrOsTamPar                                                                                                                          

Effektiv packning av jord- och asfaltmaterial ställer stora krav på rätt 
utrustning för varje specifikt jobb. Cramo erbjuder ett brett sortiment av 
kvalitetsprodukter avsett för varje behov. 
 
Prata gärna med vår kunniga personal för att få tips om vilken maskin 
som passar bäst för just din situation.

ViBraTOrPLaTTOr                                                                                                                          

 Produktnr Typ Vikt Bottenplatta Bränsle Yttermått Kommentar 
 4463200 Dynapac/Atlas Copco LF50, -50 kg 51 kg 32x50 cm Bensin 32x96x101 cm Sand/grus/marksten
 4463200 Wacker VP 1030A, -50 kg 50 kg 30x50 cm Bensin 30x86x90 cm Sand/grus/marksten 
 4463210 Dynapac/Atlas Copco LF75A, -90 kg 90 kg 50x57 cm Bensin 50x66x69 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt
 4463210 Swepac F70A, -90 kg 79 kg 53x62 cm Bensin 53x110x105 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt 
 4463210 Dynapac/Atlas Copco LF100, -90 kg 107 kg 50x59 cm Bensin 50x66x69 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt
 4463210 Dynapac/Atlas Copco LF85, -90 kg  93 kg 52x53 cm Bensin 52x100x1250 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt 
 4463210 Swepac F90A, -90 kg 108 kg 56x68 cm Bensin 56x110x110 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt
 4463210 Wacker WP 1550AW, -90 kg 88 kg 50x59 cm Bensin 54x84x68 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt 
 4463122 Swepac F75E, -100 kg 75 kg 38x60 cm 230V el 38x100x92 cm Sand/grus/makadam/leca

rUnDPLaTTOr                                                                                                                          
 Produktnr Typ Vikt Bottenplatta Bränsle Yttermått Kommentar 
  4463280 Swepac FR85V, -100 kg 88 kg Ø43 cm Bensin 43x89 cm Sand/grus/makadam för trånga utrymmen 
 

sTamPar OCH PLaTTOr

rekOmmenDeraD 
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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byggmaskiner PaCkningsmaskiner

reVerseranDe VibraTorPLaTTor

Produktnr Typ Vikt Bottenplatta Bränsle Yttermått Kommentar 
 4463420 Dynapac/Atlas Copco LG160 eller motsv, -150 kg  158 kg 45x65 cm Bensin 45x110x126 cm Sand/grus/makadam
 4463420 Wacker DPU 3050H eller motsv, -150 kg  175 kg 50x72 cm Diesel 58x76x130 cm Sand/grus/makadam  
 4463430 Dynapac/Atlas Copco LG200 eller motsv, -150 kg  247 kg 50x70 cm Diesel 50x106x131 cm Sand/grus/makadam
 4463430 Wacker DPU 3050HE eller motsv, -200 kg  206 kg 66x76 cm Diesel 66x76x130 cm Sand/grus/makadam 
 4463432 Swepac FB250 eller motsv, -200 kg 265 kg 55x79 cm Diesel 55x120x153 cm Sand/grus/makadam
 4463435 Dynapac/Atlas Copco LG300 eller motsv, -400 kg 307 kg 60x70 cm Diesel 50x112x138 cm Sand/grus/makadam 
 4463435 Wacker DPU 4045H eller motsv, -400 kg 300 kg 46x90 cm Diesel 68x114x150 cm Sand/grus/makadam
 4463445 Wacker DPU 6055HE el motsv. Elstart, -600 kg  476 kg 55x90 cm Diesel 55x90x87 cm Sand/grus/makadam/sten 
 4463445 Dynapac/Atlas Copco LG500. Elstart, -600 kg  463 kg 75x90 cm Diesel 75x121x166 cm Sand/grus/makadam/sten
 4463450 Dynapac/Atlas Copco LH700. Elstart, -800 kg  742 kg 81x105 cm Diesel 81x118x188 cm Sand/grus/makadam/sten 
 4465340 Dynapac/Atlas Copco LG 520 Elstart, -600 kg*  500kg 65x 94 cm Diesel 65x85x65 cm Sand/grus/makadam/sten
 4465350 Dynapac LH800 eller motsv. Elstart, -900 kg*   820 kg 81x105 cm Diesel 81x80x115 cm Sand/grus/makadam/sten    
*) fjärrstyrd

Effektiv packning av jord- och asfaltmaterial ställer stora krav på rätt 
utrustning för varje specifikt jobb. Cramo erbjuder ett brett sortiment av 
kvalitetsprodukter avsett för varje behov. 
 Prata gärna med vår kunniga personal för att få tips om vilken maskin 
som passar bäst för just din situation.

gUiDe TiLL rÄTT VibroPLaTTa
I Anläggnings AMA98 indelas vibratorplattorna i viktklasser och det 
angivna packningsdjupet i tabellen gäller för färdigpackat material. 
Det innebär att lagertjockleken för det opackade materialet ligger 25% 
högre än det angivna packningsdjupet. 

Anläggnings AMA98 föreskriver minst 6 överfarter. Ett större antal 
överfarter betyder inte att man kan öka lagertjockleken, men kan ibland 
innebära en extra säkerhet vid höga krav på packningsresultatet.

Djup, m

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Stamp 
50-70 kg

Jord- & Asfalt-
plattor

45-100 kg

0,8

Jord- 
platta
150 kg

Fram- och Back-
gående plattor

150-250 kg

Rund 
Platta
90 kg

 
Sprängsten
Sand/Grus
Lera 

Fram- och Back-
gående plattor

300 kg

Fram- och Back-
gående plattor

500 kg

Fram- och Back-
gående plattor

Över 600 kg

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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Vid gjutningsarbeten, grunder, betongmurar och betongsocklar måste 
betongen komprimeras för att bli stark och stabil. 
En stavvibrator komprimerar och vibrerar bort all luft ur betongen

Byggmaskiner BeTOngBeHanDLing

sTaVViBraTOrer                                                                                                                          

 Produktnr Benämning Diameter Längd Vikt Kommentar 
 Valvstavar
 4712220 Stavvibrator, Inkl motor, 1-fas 36 mm 1,6 m 7,1 kg För tunna och lättarmerade konstruktioner
 4711631 Valvstav, 38 mm, 1-fas 38 mm 90-130 cm 12 kg För alla typer av valvkonstruktioner 
 4711632 Valvstav, 45 mm, 1-fas 45 mm 90-130 cm 13 kg För alla typer av valvkonstruktioner
 4711633 Valvstav, 57 mm, 1-fas 57 mm 90-130 cm 15 kg För alla typer av valvkonstruktioner 
 Väggstavar kortare än 7 m 
 4711531 Väggstav < 7 m, 38 mm, 1-fas 38 mm <7 m 12 kg För väggar och pelarkonstruktioner
 4711532 Väggstav < 7 m, 45 mm, 1-fas 45 mm <7 m 15 kg För väggar och pelarkonstruktioner 
 4711533 Väggstav <7 m, 57 mm, 1-fas 57 mm <7 m 20 kg För väggar och pelarkonstruktioner
 Väggstavar längre än 7 m 
 4711542 Väggstav > 7 m, 45 mm, 1-fas 45 mm > 7 m 25 kg För väggar och pelarkonstruktioner
 4711543 Väggstav > 7 m, 57 mm, 1-fas 57 mm > 7 m 25 kg För väggar och pelarkonstruktioner 
 4711544 Väggstav 12,5 m, 57 mm, 1-fas 57 mm 12,5 m 32 kg För väggar och pelarkonstruktioner      

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.
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byggmaskiner beTongbeHanDLing

gLÄTTare 

Elverk används på platser där  ett fast, fungerande elnät saknas. Behoven 
kan vara anläggningsarbeten, hamnar, utomhusarrangemang, försörj-
ning av dataanläggningar vid reparationer och övriga tillfälliga stopp i 
elförsörjningen.
 Det finns flera olika faktorer som påverkar vilket elverk som erfordras, 
som vilken typ av last som skall drivas eller vilken ström som krävs vid 
startögonblicket.
 Vi har ett brett sortiment av elverk med effekter  mellan  1-500 kVA och 
vi hjälper dig gärna med att dimensionera rätt elverk för dina behov.

För större elverk än 7 kVA, se sid 144.

eLVerk                                                                                                                          

Glättare är avsedda för ytbearbetning, planing och glättning av betong-
ytor. De finns för el- eller bensindrift samt i utföranden för handhållna 
alternativt åkbar användning,  de senare mest lämpade för större ytor.

 Produktnr Benämning Diameter Vikt Drift 
 4731130 Glättare Dynapac BG21E, -600 mm 60 cm 58 kg 1-fas
 4731140 Glättare Dynapac BG33E, -900 mm 83 cm 77 kg 3-fas 
 4731150 Glättare Dynapac BG42E, 1200 mm 102 cm 88 kg 3-fas 
 4731150 Glättare Tremix G900/Combi, -1200 mm 102 cm 88 kg 3-fas 
 4731230 Glättare Tremix G610B, -800 mm 62 cm 59 kg Bensin 
 4731240 Glättare Dynapac BG39GL, -900 mm 89 cm 88 kg Bensin 
 4731240 Glättare Wacker CT36, -900 mm 95 cm 85 kg Bensin
 4732430 Glättare åkbar. Wacker CRT4831VESE 246 cm 470 kg Bensin 
 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.

 Produktnr Benämning Kont effekt El Vikt Drifttid Mått Kommentar 
1-fas elverk bensin      
 5211015 <1,7 kVA, Honda EU20i 1,6 kVA 1-fas 21 kg ca 4,0 tim 29x42x51 cm Drift av verktyg/belysn/elektronik. ljudd.
 5211020 <3 kVA, Honda EC2200 1,7 kVA 1-fas 36 kg ca 3,0 tim 44x44x58 cm Drift av mindre verktyg och belysn 
 5211020 <3 kVA, Honda ECM2800 2,5 kVA 1-fas 50 kg ca 9,0 tim 44x49x65 cm Drift av mindre verktyg och belysn
 5211035 <7 kVA, Honda EC4000 3,4 kVA 1-fas 58 kg ca 3,0 tim 55x54x80 cm Drift av mindre verktyg och belysn   

3-fas elverk       
 5211030 Bensin <7 kVA, Honda ECMT 7000 6,5 kVA  3-fas 100 kg ca 8,0 tim 55x56x75 cm Uttag 2x1-fas 10A, 1x3-fas 16A 
 5213011 Diesel <7 kVA, Mase PD 7.4Y 6,2 kVA 3-fas 110 kg ca 7,0 tim 58x61x82 cm Uttag 2x1-fas 10A, 1x3-fas 16A    
       
För större elverk än 7 kVA, se sid 144.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring se sidan 4.
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Byggmaskiner TiLLFÄLLig eL

 Produktnr Benämning Vikt Kommentar 
 5281110 Kabelmast - För kabeldragning ovan väg, vatten etc
 1699980 Trumvagn/kabelvagn. Sahlins 4701 1300 kg Släpvagnsburen, bensindriven motor. klarar kabeltrummor K9-K24, LGF-skyltad 
 1699983 Trumvagn/kabelvagn. Sahlins 4701  1300 kg Släpvagnsburen, bensindriven motor. klarar kabeltrummor K9-K24, inreg fordon
 5291210 Kabeldragningspistol EAZYGUN EZ50 4,1 kg 220V, räckvidd upp till 100 m, el/luft 

En störningsfri och säker elförsörjning är viktig för att ett bygge ska 
löpa så smidigt som möjligt. Vi kartlägger projektets behov av byggkraft 
från start till slut och hjälper dig med beräkningar, dimensionering och 
leverans utförda av behöriga elektriker.

För elförsörjningen vid industristopp eller på tillfälliga anläggningar samt 
för bygg- och anläggningsarbeten kan vi erbjuda ett komplett sortiment 
av huvud- och undercentraler.
 
För att öka din säkerhet är naturligtvis samtliga centraler som hyrs ut av 
Cramo försedda med jordfelsbrytare.

TiLLBeHÖr
Skarvkabel 10-125A 
Kabelvinda 10-32A  
Överkörningsskydd för elkabel 
Grenuttag 10-32A 
Betongfundament

Strålkastare
Belysningsslinga
Jordkabel AKKJ  
Fasväxlare
Nödljusboj med batteribackup

TiLLBeHÖr OCH sÄrskiLDa PrODUkTer                                                                                                                          

TiLLFÄLLig eL                                                                                                                         

För- och färdiganmälan till nätägare. Dimensionering av kabel och säkrings-
storlek med hänsyn till  utlösningsvillkor.

Planering av kabelsträckning samt för-
läggning.

Leverans och installation av elcentraler 
och kablage. 

Mätning av energiförbrukning, analys, 
dokumentation och presentation

Dimensionering och installation av tillfällig 
belysning inom- och utomhus.

TJÄnsTer inOm TiLLFÄLLig eL                                                                                                                          
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byggmaskiner TiLLfÄLLig eL

TransformaTorer

I samband med uppstart av ett bygge är tillfällig el oftast det som be-
hövs tidigt. Vi utför planering, dimensionering och installation av tillfäl-
lig el så att belysning och kraft finns på plats så fort som möjligt. Inom 
segmentet belysning kan vi erbjuda effektiva metallhalogenlampor med 
mycket låg energiförbrukning och högt ljusutbyte. Om tillgång till ström 
helt saknas finns belysningsmaster med integrerade elverk.

 Produktnr Benämning Kapacitet Vikt Kommentar 
 5223100 Belysningstransformator  230V/48V/ <500 VA 12 kg 1 grupp
 5223110 Belysningstransformator  230V/48V/ 1440 VA 28 kg 3 grupp 
 5223130 Belysningstransformator 400V/48V/ 4320 VA 73 kg 9 grupp

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

BeLysningsmasTer                                                                                                                          

 Produktnr Benämning Höjd Kommentar 
 5261115 Belysningsmast <5 m, metallhalogen 0–5 m 2 x 100 W 
 5261140 Belysningsmast <10 m, metallhalogen  3 x 150 W  
 5261230 Belysningsmast <12 m, halogen 0-12 m Låg energiförbrukning. 3 x 150 W, hjulförsett chassi 
 5261235 Belysningsmast <12 m, Keram metallhalogen 0-12 m Låg energiförbrukning. 3 x150 W, hjulförsett chassi 
 5261453 Belysningsmast < 2 m, natriumljus, driftdonskåp  0-12 m Låg energiförbrukning. 3 x 400 W, hjulförsett chassi    

Om keram metallhalogen-lampor
-  Bättre färgåtergivning
-  Drar endast 10% energi jämfört med mot 
 svarande traditionella halogenljuskällor
-  Bättre ekonomi och bättre för miljön
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Byggmaskiner TiLLFÄLLig eL

UnDerCenTraLer                                                                                                                          

HUVUDCenTraLer

 Produktnr Benämning Kapacitet  
 5251011 Huvudcentral 25/32 A
 5251021 Huvudcentral 63 A  
 5251041 Huvudcentral   160 A  
 5251051 Huvudcentral   250 A 
 5251061 Huvudcentral 400 A
 5251071 Huvudcentral  630 A     

 Produktnr Benämning Kapacitet Kommentar 
 5252111 Undercentral med skåp 25/32 A Med stativ
 5252121 Undercentral med skåp 63 A Med stativ 
 5252131 Undercentral med skåp 100 A Med stativ
 5252141 Undercentral med skåp 125 A Med stativ 
 5252211 Under/våningscentral   16 A El - väska
 5252221 Under/våningscentral  25/32 A El - väska 
 5252231 Under/våningscentral 63 A El - väska
 5252360 Bodetableringscentral 100/125 A  
 5252320 Belysningscentral 16 A Med timer och skymningsrelä

Huvudcentraler installeras normalt som första central på projektet 
och innehåller anslutningar för energileverantörens matningskabel. 
Det finns plats för mätare av elenergin, direkt- 
eller strömtrafomätning. Alla uttag i centralerna  är utrustade med 
jordfelsbrytare. 
Passar inte standardskåpet så gör vi en anpassning med just de mo-
duler som du behöver.
 

Undercentraler installeras normalt 
efter huvudcentral.  Alla Cramos 
undercentraler är utrustade med 
jordfelsbrytare. 
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byggmaskiner TryCkLUfT

eL-komPressorer

Kompressorer är effektiva och tillförlitliga kraftkällor för luftdrivna 
maskiner och verktyg. De lämpar sig väl för både långa  och korta 
hyresperioder inom industri, bygg och kommun. Cramos breda sorti-
ment omfattar små eldrivna kompressorer för spik- och häftpistoler till 
dieseldrivna kompressorer mellan 2-45 m3.

Prata med oss så hjälper vi gärna till att välja rätt kompressor för just 
dina behov.

 Produktnr Typ Kapacitet El Vikt Mått (b x h x l) Kommentar 
 5311220 Senco Procomp 190/3 eller motsv 10 bar/150 l/min 1-fas 20 kg 30x48x45 cm För drivning av dyckert/klammerverktyg
 5311230 Senco Procomp 304/19 eller motsv  10 bar/250 l/min 1-fas 50 kg 45x60x55 cm För drivning av alla slags spikverktyg 
 5311250 Kaeser Premium car 660/70D 10 bar/700 l/min 3-fas 118 kg   70x63x106 cm 
 5317220 MAX AKHL 1230 högtryck 24 bar/153 l/min 1-fas 21 kg 35x28x60 cm Två uttag 24 bar, två uttag 8 bar 
 5395720 Slangvinda med slang MAX HT130  30 bar    Högtrycksutförande, längd 30 m

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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Byggmaskiner VÄrme, VenTiLaTiOn

DieseLVÄrmare                                                                                                                          

Det höga energiinnehållet i dieselolja ger en mycket effektiv uppvärm-
ning. Dieselvärmare är bra när mycket stora lokaler skall värmas.

Systemet är relativt lätt och underhållsfritt och kräver endast påfyllning 
av diesel. Bränslet kan lagras i ADR tankar som också går att hyra hos 
Cramo.

gasOLVÄrmare                                                                                                                           

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

 Produktnr Benämning Värmeeffekt,  Bränsle Luftmängd Vikt Mått 
   netto förbrukn   l x b x h 
 5611020 Byggtork, diesel, -35 kW 30 kW  4,1 l/h 2200 m³/h 139 kg 40x100x155 cm
 5611030 Byggtork, diesel, -55 kW   55 kW  5,8 l/h 3000 m³/h 162 kg 55x105x175 cm 
 5611060 Byggtork, diesel, 85-105 kW 95 kW  11,8 l/h 6500 m³/h 235 kg 185x68x115 cm
 5611070 Byggtork, diesel, 105-125 kW 110 kW  10,0 l/h 11000 m3/h 225 kg 187x97x141 cm 
 5611120 Byggtork, diesel, 185-215 kW 195 kW  18,0 l/h 13350 m3/h 910 kg 296x116x205 cm
 

Gasol ger en flexibel lösning med 
hög effekt. Gasolvärmarna kan 
placeras där värmebehovet finns 
och matning sker via slang.

Det höga energiinnehållet i gasol 
ger en mycket effektiv uppvärm-
ning.

 Produktnr Benämning Max  Bränsle Luftmängd Vikt Mått 
   värmeeffekt  förbrukn   l x b x h 
 5612020 Byggtork, -35 kW, gasol 35 kW  0,8-2,0 kg/h 800 m³/h 12 kg 26x41x45 cm
 5612040 Byggtork, -75 kW, gasol 102 kW  1,0-8,0 kg/h 1140 m³/h 27 kg 49x53x94 cm 
 5612050 Byggtork, -95kW, gasol 82 kW  6,5 kg/h 2480 m3/h 23 kg 92x37x52 cm 
 561250 Byggtork -95kW, gasol 100 kW  8,0 kg/h 3300 m3/h 28 kg 100x42x56 cm 
 5612130 Byggtork, -55 kW, gasol 55 kW  4,5 kg/h 3000 m³/h 152 kg 62x103x168 cm
 

 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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byggmaskiner VÄrme, VenTiLaTion

HeTVaTTenaggregaT

Hetvatten är en flexibel och miljövänlig form av uppvärmning. Aerotem-
parna ansluts via slang till befintligt fjärrvärmenät eller från en mobil 
pannenhet. Att värma med hetvatten är en mycket kostnadseffektiv 
form av uppvärmning.  

 Produktnr Benämning Max värmeeffekt*  Luftmängd Vikt Mått 
 5651120 Hetvattenaerotemper <20 kW, TF15HV 17,5 kW*  1.040 m3/h 31 kg 36x55x74 cm
 5651130 Hetvattenaerotemper <35 kW, TF30HV-F/ HWH 27 27 kW*  ca 2.000 m³/h 75 kg 59x210x80 cm 
 5651140 Hetvattenaerotemper <60 kW,  TF50HV, HWH 48 55 kW*  ca 4.000 m³/h 150 kg 68x210x120 cm
 5651240 Hetvattenaerotemper >250 kW 249 kW*  20.000 m³/h 290 kg 179x190x81 cm 
 5651550 Undercentral hetvatten, -500 kW 500 kW*   175 kg 61x102x175 cm
 5651570 Undercentral, hetvatten, -800 kW 500 kW*   650 kg 176x200x76 cm 
  *) Effekten beror på inkommande vattentemperatur

eLVÄrmare

El är ett underhållsfritt uppvärmningssätt. Elvär-
mare är lätta att placera där uppvärmningsbeho-
vet finns, varvid uppvärmning av enskilda rum och 
utrymmen underlättas.

Uppvärmning med el medför inga utsläpp eller 
störande buller.

 Produktnr Benämning Effekt Kapacitet El Luftmängd Vikt Mått 
    kJoule    b x h x l 
 5653210 Varmluftsfläkt, -3 kW 0-3 kW 7.200 1-fas, 230 V, 10 A 250 m³/h 6 kg 25x30x30 cm
 5653220 Varmluftsfläkt, -6 kW 0- 6 kW 21.600 3-fas, 400 V, 16 A 400 m³/h 8 kg 31x37x36 cm 
 5653230 Varmluftsfläkt, -10 kW 0-9 kW 32.400 3-fas, 400 V, 16 A 750 m³/h 12 kg 35x40x39 cm
 5653330 Varmluftsfläkt, -10 kW       
  med luftförd. Elbjörn TF9EL 0-9 kW 32.400 3-fax, 400 V, 16 A 1250 m³/h 19 kg 56x75x36 cm
 5653240 Varmluftsfläkt, -15 kW 0-15 kW 54.000 3-fas, 400 V, 32 A 1200 m³/h 16 kg 38x45x40 cm 
 5653350 Elaerotemper, TF18EL, -20 kW 4,5-18 kW 64.800 2x3-fas*, 400 V, 16 A 2300 m³/h 70 kg 53x126x66 cm
 *) OBS 2x3-fas inkoppling

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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Byggmaskiner  VÄrme, VenTiLaTiOn

TJÄLTining                                                                                                                          

Klimatet i Norden är skiftande, med stora temperatur- och nederbörds-
skillnader mellan årstiderna. Hos Cramo finns alltid rätt utrustning för att 
hantera temperaturproblem, vare sig det gäller värmesystem, elvärmefläk-
tar, tjältiningsutrustning eller avfuktningsaggregat och kylanläggningar. 

 Produktnr Benämning Mått b x l (x h) El Effekt Vikt 
 5563110 Ånggenerator, gasol, H25G/PP23, kapacitet: 23 KW, ångflöde ca 25-30 kg/h,   Tryck 8 bar  50 kg 
 5542230 Golvvärmeväxlare, reglerbar 0-50 C 17x62x60 cm 400 V/16 A 9,0 kW 19 kg 
 5623430 Tjältiningsmatta -3,5 m2 1x3 m 1-fas <1,1 kW 11 kg 
 5623440 Tjältiningsmatta -5,0 m2 1x4 m 1-fas 1,5 kW 14 kg   
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byggmaskiner VÄrme, VenTiLaTion

På marknaden finns idag fyra olika energikällor för tillfällig uppvärm-
ning inom bygg- och industrisektorn. Respektive energikälla erbjuder 
olika fördelar och nackdelar. Genom ett rätt dimensionerat upp-
värmningssystem under byggtiden kan mycket arbete, tid och pengar 
sparas. Cramo erbjuder ett heltäckande utbud av värmeutrustning 
inom alla 4 energikällorna. De fyra olika alternativen är:

•	 		El	(elvärmefläktar	2-30	kW)
•	 		Hetvatten	(hetvattenaggregat	27-55	kW)
•	 		Gasol	(direkt-	och	indirektverkande	byggtorkar	26-100	kW)
•	 		Dieselolja	(indirektverkande	byggtorkar,	35-116	kW)

eLekTrisk UPPVÄrmning

Fördelar
El är ett underhållsfritt uppvärmningssätt. Det kräver inget underhåll 
eller passning. Elvärmarna är lätta att placera där uppvärmnings-
behovet finns varför uppvärmning av enskilda rum och utrymmen 
underlättas. Uppvärmning med el medför inga utsläpp eller störande 
buller.

nackdelar
Eluppvärmning kräver en rätt dimensionerad elanläggning. Om elan-
läggningen inte har tillräcklig kapacitet kommer det att gå ut över 
den övriga produktionen på bygget. Det finns en begränsning i storlek 
på elaggregat varför uppvärmning av stora lokaler lämpar sig sämre.

HeTVaTTen

Fördelar
Hetvattenaggregat är ett flexibelt uppvärmningssystem där matnin-
gen till värmaren sker via vattenslang. Systemet förutsätter tillgång 
till hetvatten, som kan levereras antingen via ett befintligt fjärrvärme-
system eller en mobil oljepanna med undercentral. Uppvärmningen 
med hetvatten ger ofta en låg uppvärmningskostnad.

nackdelar
Kräver hetvatten, vilket inte alltid finns tillgängligt.

gasOL

Fördelar
Gasol ger en flexibel lösning med hög effekt. Gasolvärmarna kan plac-
eras där uppvärmningsbehovet finns då matning sker via slang och inga 
hälsovådliga avgasutsläpp sker. Det höga energiinnehållet i gasol ger 
en mycket effektiv uppvärmning. 

nackdelar
Större uppvärmningssystem med gasol kräver gasolrack som behöver 
myndighetsgodkännande. Cramo hjälper gärna till med detta myndi-
ghetsgodkännande.

DieseLOLJa

Fördelar
Det höga energiinnehållet i dieselolja ger en mycket effektiv uppvärmn-
ing. Oljeuppvärmning klarar uppvärmning av mycket stora lokaler. Det 
är ett relativ lätt och underhållsfritt system som endast kräver påfylln-
ing av diesel. Diesel kan lagras i oljefat eller i ADR-tankar, vilket finns 
att hyra på Cramo. 

nackdelar
Oljevärmarna måste placeras utomhus eller inomhus där avgaserna 
går att leda ut, samt att aggregatet måste stå högre än dieseltanken.

Olika uppvärmningssystem – vad passar mitt behov?

Hur dimensionerar jag mitt värmesystem.

Nedanstående formel kan användas för att göra en grov dimen-
sionering av uppvärmningsutrustning.

Volym att värma upp x Isolationsfaktor x Önskad temperaturstign-
ing x 4,18 = Behovet av antal tillförda kJ per timma (kJ = kilo Joule)

Isolationsfaktorer
Bra isolerat = 1.2
Medelgod isolering = 2.2
Dålig isolering = 3.0
Oisolerat = 4.0

exempel

Jag vill värma upp en lokal från 5° C till 20° C. Lokalens storlek är  
20x10x4 m. Lokalen är ännu oisolerad, men mellanväggar och fönster 
är installerade (dålig isolering = 3.0). 

Detta ger:
20x10x4 = 800 m³ x 3.0 x (20° C-5° C) 15° C x 4,18 = 150,480 kJ

I detta exempel skulle vi kunna välja: 

1 st 55 kW Dieselvärmare (198,000 kJ) eller gasolvärmare PRT50 (198,000 
kJ) eller hetvattenaggregat HWH 48 (198,000 kJ) eller 5 st 9kW elvärmare.
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Byggmaskiner VÄrme, VenTiLaTiOn

aVFUkTare                                                                                                                          

Avfuktare är en typ av torkutrustning.  Att avfukta är en energisnål me-
tod jämfört med att värma upp och ventilera bort fukt och värme. I en 
kondensavfuktare får du tillbaka det mesta av energin i form av värme. 
Samma luft cirkulerar hela tiden. Därför är metoden lätt att styra och 
mycket energisnål.

Sorptionsavfuktare är det mest effektiva valet vid temperaturer under 
15 grader. Över denna temperatur rekommenderas kondensavfuktare.

VenTiLaTiOn                                                                                                                           

 Produktnr Benämning  Kapacitet* El Effekt Vikt  Mått  
 5616110 Avfuktare (kondens utan värme), A30 BT 15 l/24 tim 1-fas, 10 A 370 W 18 kg 25x44x71 cm
 5632220 Avfuktare (kondens utan värme), A60 BT 16 l/24 tim 1-fas, 10 A 800 W 30 kg 36x64x40 cm 
 5632230 Avfuktare (kondens utan värme), A75 BT 27 l/24 tim 1-fas, 10 A 1100 W 35 kg 47x97x42 cm 
 5632250 Avfuktare (kondens utan värme), A125 BT 67 l/24 tim 1-fas, 10 A 1600 W 49 kg 60x90x38 cm 
 5632320 Avfuktare med värme (kondens med värme), LAF 50EI 32 l/24 tim 1-fas, 10 A 1800 W 40 kg 59x64x42 cm 
 5632520 Sorptionsavfuktare, Munters Pro Dry M13Y 11 l/24 tim 1-fas, 10 A 840 W 13 kg 25x36x43 cm 
 5632540 Sorptionsavfuktare, Munters MCS300, MH270 30 l/24 tim 1-fas, 10 A 1900 W 22 kg 35x32x63 cm 
 *) Kapaciteten gäller vid 70% luftfuktighet och 20 grader   

En viktig del i en hälsosam arbetsmiljö är ren och frisk luft. Cramo er-
bjuder effektiva friskluftsfläktar som ger ett behagligt arbetsklimat. Vi 
tillhandahåller också effektiva utsugningsfläktar för snabb evakuering 
av luft med kapaciteter från 100 m3/tim och uppåt.

TiLLbeHÖr
Ventilationsslang 83-406 mm

 Produktnr Benämning Luftmängd 
 5832730 Luftkonditionering, 3 kW 500 m3/h
 5845540 Ventilationsfläkt, friblåsande 2500 m3/h   
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byggmaskiner PUmPar

PUmPar

 Produktnr Benämning Max flöde Drivning Max pumphöjd Vikt Yttermått 
Diafragmapumpar 
 6413340 Wacker PD13A eller motsv 330 l/min Bensin 7.5 m  63 kg 45x61x100 cm 
slampumpar
 6427230 Grindex Solid, -1,2 kW 414 l/min El, 1-fas 12 m 15 kg Ø24x52 cm
 6427230 Tsurumi,  -1,2 kW, HS3, 75S 300 l/min El, 1-fas 18 m 20 kg Ø29x39 cm 
 6427260 Grindex Senior, -5 kW 2000 l/min El, 3-fas 9 m 55 kg Ø48x74 cm
  
 

PUmPgUiDe

Cramo har ett brett sortiment från dränkbara pumpar till diafragma- 
och centrifugalpumpar. Pumparna passar flera olika användningsom-
råden, exempelvis vid dränering av byggplatser eller vid översvämnin-
gar. 
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Byggmaskiner PUmPar

PUmPar                                                                                                                         

Cramo har ett brett sortiment från små lättviktspumpar till stora 
länspumpar med 300 kg vikt. Pumparna passar flera olika använd-
ningsområden, exempelvis vid dränering av byggplatser eller vid över-
svämningar. 

 Produktnr Benämning Max flöde Drivning Max pumphöjd Vikt Mått 
Länspumpar, ej dränkbara
 6423320 Honda WB20XT 600 l/min Bensin 32 m 21 kg 35x36x47 cm 
 6423330 Honda WB30XT 1100 l/min Bensin 28 m 27 kg 37x45x50 cm 
Länspumpar, dränkbara      
 6424220 Grindex Minex, -1,2 kW 566 l/min 1-fas 12 m 17 kg Ø24x52 cm 
 6424220 Grindex Macro, -1,2 kW 306 l/min 1-fas 14 m 12 kg   Ø20x44 cm
 6424220 Tsurumi LB800, -1,2 kW 310 l/min 1-fas 15 m 13 kg   Ø23x34 cm 
 6424230 Grindex Minette, -1,7 kW 900 l/min 1-fas 18 m 25 kg Ø29x54 cm
 6424240 Grindex Weda 30, -2,3 kW 1900 l/min (N*) / 780 l/min (H*) 3-fas 37 m (N)* / 24 m (H*) 39 kg Ø33x65 cm 
 6424250 Grindex Minor, -5,0 kW 2400 l/min (N*) / 1200 l/min (H*) 3-fas 27 m (N*) / 45 m (H*) 50 kg Ø33x72 cm
 6424250 Tsurumi KTV2-37BS, -5,0 kW 720 l/min  3-fas 22 m  36 kg Ø25x25 cm 
  6424270 Grindex Master L  6000 l/min (N*) / 3300 l/min (H*) 3-fas 45 m (N*) / 60 m (H*) 160 kg Ø53x94 cm
*) N=normaltryck, H=högtryck.

TiLLbeHÖr
Pumpslang 1 1/2-6”
Pumpslang sug 
Skarvrör

Plugga in och pumpa, liten pumpskola
En elektrisk dränkbar pump är enkel att hantera; ställ den i vattnet, koppla på slangen och koppla på strömmen. Antalet pumpar som behövs på en 
byggarbetsplats ändras ofta under arbetets gång då vattenmängden som måste pumpas undan ofta är störst under grundläggningen. Flera mindre 
pumpar, placerade där behovet finns för tillfället, kan pumpa vattnet till en uppsamlingsgrop genom långa slangar. I pumpgropen står en lite större 
länspump som pumpar bort vattnet. Då små pumpar inte väger mer än 10-25 kg kan en byggnadsarbetare bära med sig pumpen allteftersom 
arbetet förflyttar sig.
När man väljer pump till avvattningen är det oftast typen av fasta partiklar i vattnet som tillsammans med koncentrationen avgör vilken typ av drän-
kbar pump som bör användas. En länspump är den vanligaste pumptypen på en byggarbetsplats. Den används för att pumpa vatten som innehåller 
en mindre mängd fasta partiklar, t.ex. lera. Sand och andra fasta partiklar i vattnet kan också pumpas, upp till storleken på pumpens silhål (normalt 
5-12 mm). Då sand är slitande får det inte ha alltför hög koncentration. Slampumpar lämpar sig för pumpning av vatten med större partiklar, såväl 
som för slampumpning. Partiklarnas storlek kan vara upp till pumpens inloppsdiameter (normalt 38-80 mm). 

några tips som optimerar pumpningen 
 
• Undvik skarpa veck på slangen
Då veck, skarpa böjar och klämning av slangen reducerar pumpens kapacitet vinner man mycket på att undvika dessa.  
Att vända pumpens utlopp så att slangen inte börjar med ett veck är ett enkelt knep som optimerar pumpens prestanda.
 
• Ordna så att pumpen inte gräver ner sig i sand eller lera
Om pumpen gräver ner sig tappar den både effekt och förkortar pumpens livslängd. Det kan enkelt avhjälpas genom att pumpen placeras på en 
bädd av grovt singel eller ett par plankor. Den kan också hängas fritt eller placeras i ett delat oljefat som perforerats.

• Pumpa högt
Om en pump inte räcker för att pumpa vattnet till den höjd som behövs kan man seriekoppla två eller flera länspumpar. Använd en seriekopplings-
fläns för att koppla ihop slangen med nästa pump i serie. Det är viktigt att slangarna då utrustas med backventiler så att pumparna inte tar skada 
av det nedrusande vattnet vid ev. strömavbrott.

• Pumpa långt
Seriekoppling av pumpar kan användas också i de fall där vattnet behöver pumpas långa sträckor. En enkel seriekoppling kan bestå av en pump-
grop som vattnet pumpas till. I pumpgropen står en annan länspump som pumpar vattnet vidare. Med den här enkla tekniken kan man avvattna ett 
stort område med flera pumpar som arbetar mot en uppsamlingsgrop, utrustad med en något större pump.



34 www.cramo.se      Lokala variationer i produktutbud förekommer

byggmaskiner LyfTanorDningar

beTongbask

Betongbaskrar för effektiv transport av betong på arbetsplatsen.

 Produktnr Benämning Volym Anmärkning 
 7524220 Valvbask < 500 l Med spak eller ratt 
 7524230 Valvbask < 750 l Med spak eller ratt 
 7524240 Valvbask < 1000 l Med spak eller ratt 
 7524250 Valvbask < 1500 l Med spak eller ratt 
 7524260 Valvbask  < 3000 l Med spak eller ratt 
 7524330 Väggbask < 750 l Med spak eller ratt 
 7524340 Väggbask < 1000 l Med spak eller ratt 
 7524350 Väggbask < 1500 l Med spak eller ratt 
 7524360 Väggbask < 3000 l Med spak eller ratt 
 

maTeriaLHanTeringsUTrUsTning

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sidan 4.

I Cramos breda sortiment finns betongbaskrar, skräplådor, tegel- och 
transportkorgar  som är anpassade för en effektiv användning av kra-
nen på arbetsplatsen. 

 Produktnr Benämning Maxlast Mått b x h x l Anmärkning 
 7521220 Tipplåda < 600liter  Gaffellyftfickor. Med aut tipp
 7521230 Tipplåda 1500 liter  Gaffellyftfickor. Med aut tipp 
 7525330 Materialbask, 1000 l, självtömmande  1000 kg 150x85x280 cm 
 7523340 Skräplåda med BM-fäste, -4000 l  2000 kg 135x130x210 cm  
 7525340 Materialbask, självtömmande, -2000 l 1500 kg 150x85x280 cm  
 7532240 Lyftgaffel för pall, -2,5 ton 2500 kg      

TransPorTbanD

Ombyggnad av fastigheter innebär ofta att du behöver hantera och 
transportera stora mängder material från exempelvis källare och andra 
trånga utrymmen. 
 Cramo kan erbjuda dig ett flexibelt transportbandsystem bestående av 
korta transportband som byggs samman. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sidan 4.

 Produktnr Benämning Längd Bredd Vikt 
 7436220 Transportband, 230 V  3,5 m 40-60 cm 60 kg
 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sidan 4.
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Byggmaskiner LyfTanorDningar

LyFTanOrDningar                                                                                                                          

Vi har ett komplett program av ställningskranar och vinschar som är 
speciellt avsedda för att säkert och effektivt lyfta matarial till de olika 
planen på ställningen.

 Produktnr Benämning Lastkapacitet Lyfthöjd 
 7422122 Mtrl-hiss, lodr/sned kuggstång Geda combi 250Z 50 kg 19 m

 Produktnr Benämning Lyftkapacitet Vikt Lyfthöjd 
 7553320 Vinsch, Geda T275, 380 V 75 kg enkel, 150 kg dubbel lina 35 kg 50/25 m 
 7553430 Telfer Lin, Geda Mini, 230 V 75 kg enkel, 150 kg dubbel lina 28 kg 50/25 m

 Produktnr Benämning Lyfthöjd Vikt Max lyftvikt 
 7563229 Gipsskivehiss, manuell för takmontage 
  Vikbar lastanordning, CMC ERGO 4,0 m 38 kg 70 kg
 7563220 Gipskivehiss, takmontage, CMC CM70SG 4,0 m 25 kg 70 kg 
 7563250 Gipskivehiss, tak/väggmontage, Starke Arvid,    
  snedställbar, 23000  4,6 m 54 kg 100 kg/50 kg med förlängare 
 7563320 Gipskivehiss, takmontage, OBM Elin, 230 V 3,9 m 65 kg 50 kg

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sidan 4.

TiLLBeHÖr
Kranarm till elvinsch
Brytskiva

maTeriaLLyfTar

Det är alltid viktigt att arbeta rätt utan onödiga lyft eller påfrestande ar-
betsställningar. Hos Cramo hittar du olika lyfthjälpmedel anpassade för 
många olika påfrestande arbetsmoment. Vi erbjuder t ex fönsterlyftar, 
gipsskivehissar för montering i tak och fodervagnslyftar. 

 Produktnr Benämning Lyfthöjd Vikt Max lyftkapacitet 
 7562455 Glaslyft, hydraulisk med vakuum 2,5 m 410 kg 250 kg
 7564210 Montagelift, handdriven. ML350 eller motsv 3,45 m 32 kg 100 kg 
 7564240 Materiallyft, handdriven   4,0 m, med två förlängare 95 kg 225 kg 
 7564280 Materiallyft, handdriven  5,5 m 161 kg 300 kg 
 7564290 Materiallyft, handdriven 4,0 m 182 kg 300 kg 
 7562230 Dörrlyft Sune - 15 kg 150 kg   

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sidan 4.
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byggmaskiner LyfTanorDningar

DomkrafTer, bLoCk oCH TeLfers

Det finns ofta behov av att lyfta eller flytta tunga objekt mindre avstånd 
vid t ex reparation eller förflyttning. Cramo erbjuder ett brett sortiment 
av domkrafter, lyftblock och telfrar med olika kapaciteter för olika typer 
av arbetssituationer. Var noga med att lyftdonen är väl förankrade innan 
lyftet sker, då även små lyfthöjder kan ge omfattande klämskador. 

TiLLbeHÖr
Brunnsringslyft, rullvagn 5-10 ton

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sidan 4.

 Produktnr Benämning Kapacitet 
 7542230 Domkraft, kugg/skruvstång <5 ton
 7542240 Domkraft, kugg/skruvstång  10 ton 
 7542320 Domkraft, hand hydraulisk <5 ton
 7542330 Domkraft, hand hydraulisk  <10 ton 
 7542340 Domkraft, hand hydraulisk  <20 ton
 7542620 Domkraft, hand hydraulisk  <50 ton 
 
 7552320 Lyftblock, kätting, manuell   <500 kg
 7552330 Lyftblock, kätting, manuell   <1000 kg 
 7552348 Lyftblock, kätting, manuell     <2000 kg
 7552350 Lyftblock, kätting, manuell  <4000 kg 
 7552360 Lyftblock, kätting, manuell  <6000 kg
 7552230 Spaklyftblock, kätting, manuell   <1000 kg 
 7552240 Spaklyftblock, kätting, manuell   <2000 kg
 7552250 Spaklyftblock, kätting, manuell   < 4000 kg 
 7552362 Spaklyftblock, kätting, manuell   <6000 kg
 7552430 Draglyftblock inkl 10 m wire, Tirfortalja eller motsv    <1000 kg
 7552440 Draglyftblock inkl 10 m wire, Tirfortalja eller motsv <2000 kg
 7552450 Draglyftblock inkl 10 m wire, Tirfortalja eller motsv   <4000 kg
 
 7553440 Lintelfer, eldriven. Minifor TR30/TR315   <300 kg
 7553520 Kättingtelfer, eldriven     <500 kg  
 7553530 Kättingtelfer, eldriven  <1000 kg
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Byggmaskiner sTÄLLning

LÄTTmeTaLLsTÄLLning                                                                                                                          

Produktnr 7612435
mått
B = 1,30 m 
L = 2,50 m
H max (utan förankring) = 8,00 m utomhus

Lättmetallställning, smal 
Den kan lätt monteras i trånga passager, i 
butiker, lagerlokaler samt mellan maski-
ner i fabrikslokaler.
 
Upp- och nedgång sker på stegramens 
insida, genom lucka i plattformen. Alla 
stegramar är lika konstruerade, vilket 
gör att ett högt torn lätt kan göras om till 
två eller flera mindre ställningar. Ben och 
hjul passar lika bra till alla stegramar och 
kan lätt bytas. 
Stag med snabbkopplingar ger 
minutsnabb montering och en stabil 
ställning. Är också idealisk som fasad-
ställning.
 
Vid höjder över 2,5 m krävs stödben.

Produktnr 7612430
mått
B = 0,75 m 
L = 2,50 m
H max (utan förankring) = 6,00 m utomhus

Fasad- och murarställning se sidan 127.
Ställningsutbildning, se sidan 178.

Lättmetallställning, bred
Passar för in- och utvändigt bruk. Stor 
plattformsyta som ger en betydande 
räckvidd vid exempelvis innertaksarbeten. 
Hjulens infästning i stegramarna möjlig-
gör snabbskifte från högt torn till flera 
mindre enheter.
 
För att underlätta vid fasadarbeten finns 
genomgångssektioner som medger fri 
passage mellan två eller flera plattfor-
mar.
 
Vid höjder över 4 m krävs stödben.

Hantverkarställning 
Cramos hantverkarställning består av 
hopfällbara sektioner, där gavlar och 
trappa viks samman till liten transport-
volym. Vid monteringen hakas stag med 
snabblåsande kopplingar i gavlarna och 
sektionerna låses till varandra med in-
byggda låskolvar. 
 
Fri plattformshöjd utan stödben är 1,95 m.

Produktnr 7612410
mått
B = 0,75 m 
L = 2,00 m
Max plattformshöjd = 1,90 m
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byggmaskiner jorD oCH bergborrmaskiner

jorDborrmaskiner

bergborrmaskiner

Att bryta sten eller borra i jord kan vara både tidsödande och påfrestande. 
Det är därför viktigt att arbeta med väl dimensionerad utrustning som 
hjälper dig att utföra arbetet så effektivt som möjligt. Cramo erbjuder dig 
marknadens bredaste sortiment av såväl trycklufts- som bensindrivna 
jord- och bergborrmaskiner för både stora som små arbeten. Vi har i vårt 
sortiment prioriterat effektiv utrustning som minskar riskerna för vibra-
tionsskador men kontinuerlig långvarig användning ska ändå undvikas.

 Produktnr Benämning Vikt Kapacitet Kommentar 
 8112220 Jordborr Active TDU155,    För borrning av
  bensindriven, -1,5 kW 15 kg Max borrhål Ø 300mm plinthål i porös mark 
     

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning  Vikt Luftförbrukning
 8141120 Bergborrmaskin, tryckluft, Atlas Copco RH572E  20 kg 2200 l/min

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Vikt Max borrdjup Borrdimension 
 8143122 Bergborrmaskin, 230 V, < 25 kg, Hilti TEMD 20 PRCD 23 kg 2,4 m 28-42 mm
 8145130 Bergborrmaskin, bensin, Atlas Copco Cobra Combi 30 kg 2,0 m 29-40 mm   

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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Byggmaskiner skrUV- OCH sPikVerkTyg

skrUVDragare/ skrUVaUTOmaTer                                                                                                                        

Spika och skruva kan vara ett tidsödande arbete om du inte använder 
rätt utrustning. Det finns idag spikverktyg som drivs av luft, patron 
och gas/batteri. Du hittar naturligtvis alla varianter i Cramos breda 
sortiment. 
 
I Cramos butikssortiment finner du ett urval av spik och skruv samt 
patroner och andra tillbehör.

BOrrmaskin/ skrUVragare                                                                                                                          

 Produktnr Benämning Vikt Varvtal Skruvlängd 
 8212430 Popnitmaskin, batteri 2 kg  Ø < 5 mm
 8221210 Gipsskruvdragare, 230 V, Hilti SD 5000 eller motsv  1,3 kg 0-4300 /min  
 8229230 Skruvautomat SMD 57, passar till skruvdragare 0,35 kg - 19-55 mm
  8221350 Skruvdragare, högtrycksdriven, MAX HVR41 ST 2,1 kg - 32-41 mm  
 8221440 Gipsskruvdragare, 21,6 V batteri, Hilti SD 5000A22 eller motsv   2,4 kg 0-4000 /min 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Vikt Borrdiam Batteri 
 8221630 Slagskruvdragare, -15,6 V, Makita BTS130RFE  1,7 kg för bits 3,0 Ah/14,4 V
 8221630 Slagskruvdragare, 15,6 V, Hilti SID14A 1,5 kg för bits 3,3 Ah/14,4 V 
 8431530 Borrmaskin/skruvdragare, -10,8 V, Bosch GSR10,8V-LI 2,2 kg 1,6-13 mm 3,0 Ah/18,0 V
 8431540 Borrmaskin/skruvdragare, -15,6 V, Hilti SFC14A eller motsv  1,9 kg 1,5-13 mm 3,0 Ah/12,0 V 
 8431540 Borrmaskin/skruvdragare, -15,6 V, Bosch GSR14,4V eller motsv  1,7 kg 1,5-13 mm 2,6 Ah/14,4 V
 8431550 Borrmaskin/skruvdragare, - 18V, Bosch GSR18VE-2LI eller motsv 2,1 kg 1,5-13 mm 4Ah/18V   

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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 Produktnr Benämning Vikt Hylsfäste Bultkapacitet Vridmoment 
 8223220 Mutterdragare, 230 V 2,9 kg 1/2” M12-M20 300 Nm
 8223230 Mutterdragare, 230 V 5,0 kg 3/4” M14-M24 600 Nm 
 8223430 Mutterdragare, -15,6 V, Hitachi VR14DMR   1,9 kg 1/2” M10-M16 200 Nm
 8223440 Mutterdragare, -18 V, Bosch GDS18V-LI 2,2 kg 1/2” M6-M20 220 Nm 
 8223452 Mutterdragare, - 21,6 V, Hilti SIW 22T-A 3,0 kg 1/2” M12-M24 450 Nm  

byggmaskiner skrUV- oCH sPikVerkTyg

mUTTerDragare

sPikPisToLer

Spika och skruva kan vara ett tidsödande arbete om du inte använder rätt 
utrustning. Det finns idag spikverktyg som drivs av luft, patron och gas/
batteri. Du hittar naturligtvis alla varianter i Cramos breda sortiment. 

I Cramos butikssortiment finner du ett urval av spik och skruv samt pa-
troner och andra tillbehör.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Med eldrivna eller luftdrivna mutterdragare går det snabbt.  
Självklart levereras samtliga batterimaskiner med dubbla batterier.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Kapacitet Vikt Spiklutn Dimension 
klammer
 8231130 Klammerpistol, luft. Senco SLS 20-M eller motsv      < 40 mm 1,3 kg - -
 8231140 Klammerpistol, luft. Senco RW200 eller motsv < 65 mm 2,7 kg - - 
Dyckert
 8231220 Dyckertpistol, luft, Senco Finish Pro 18, eller motsv   15-50 mm  1,3 kg 0º Ø 1,50 mm
 8231230 Dyckertpistol, luft, Senco Finish Pro 32, eller motsv   32-63 mm 1,9 kg 0º Ø 1,60 mm 
 8233330 Dyckertpistol, gas, -1,6 mm, Paslode IM65A, eller motsv 32-63 mm 2,3 kg 20º Ø 1,60 mm
 8234220 Dyckertpistol, batteri, <1,25 mm, Senco Fusion F-18, eller motsv 15-55 mm 2,7 kg 0º Ø 1,25 mm 
 8233220 Dyckertpistol, gaspatron, <1,25 mm, Paslode IM50F18, eller motsv 25-50 mm 2,5 kg 0º Ø 1,25 mm
 8234240 Dyckertpistol, batteri, <1,8 mm, eller motsv 25-63 mm 3,4 kg 34º Ø 1,80 mm 
stavspik    
 8231340 Spikpistol stavband, luft, Basso A17/90-A1, eller motsv   < 100 mm  3,6 kg 17º 
 8231341 Spikpistol stavband, luft, Senco Frame Pro 651, eller motsv   < 100 mm  3,8 kg 21º  
 8231342 Spikpistol stavband, luft, Senco Frame Pro 702 XP, eller motsv  < 100 mm 3,6 kg 34º 
 8231350 Spikpistol stavband, luft, Senco RK 130, eller motsv   50-130 mm 5,2 kg 21º  
 8233340 Spikpistol stavband, gas, Senco Frame Pro 501CL, eller motsv 50-90 mm 4,3 kg 34º 
 8231620 Spikpistol ankarstavband, luft, Senco SN60MC  38-65 mm 3,5 kg   
 8232430 Spikpistol rullband, högtryck, MAX HN65 < 70 mm 2,3 kg  2,5-3,8 mm
 8232440 Spikpistol rullband, högtryck, MAX HN90 < 100 mm 2,3 kg   
 8232630 Spikpistol ankarrullband, högtryck, MAX HN65J 40-60 mm 1,9 kg  
Takpapp      
 8231520 Spikpistol papp, luft, SCN 40R, Roof Pro 455 XP rullbandat eller motsv   < 45 mm  2,4 kg  

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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Byggmaskiner skrUV- OCH sPikVerkTyg

BULTPisTOLer                                                                                                                        

TiLLbeHÖr
Magasin till bultpistol Hilti X-AM72.
Hylsor till mutterdragare, slang, vinda till luftverktyg.

Hilti-spik/skott, spik, dyckert, klammer, gips-, spånskive-,  
trall-, plåtskruv mm.
Drivgas till spikpistol.

 Produktnr Benämning Vikt Kapacitet Kommentar 
 8231220 Dyckertpistol, 1,25 mm, betong   1,5 kg 15-50 mm Montage av lister direkt i betong 
 8233020 Bultpistol, patron, Hilti DX 460 eller motsv  < 4 kg 15-72 mm All slags skjutning med eller utan mag.   
 8233030 Bultpistol, patron, Hilti DX76 eller motsv  < 5 kg 19-117 mm Montage av profilplåt mot stål samt 
 8232470 Spikpistol, betong, rullband, högtrycksdriven, MAX HN25C 2,0 kg < 45 mm För spikning av plåt och metall mot  
     betong och stål 
 8232480 Spikpistol, betong, rullband, högtrycksdriven, MAX HN120 2,9 kg < 70 mm För spikning av plåt och metall mot  
     betong och stål   
 8233320 Ankarspikpistol, gas, Paslode PPN501 3,9 kg 35-50 mm Spikning av stomme och övrigt trä 
 8233370 Spikpistol betong, gas, Hilti GX 120  3,8 kg < 45 mm Seriemontage betong och stål, 
     750 spik per laddning 
 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Spika och skruva kan vara ett tidsödande arbete om du inte använder 
rätt utrustning. Det finns idag spikverktyg som drivs av luft, patron 
och gas/batteri. Du hittar naturligtvis alla varianter i Cramos breda 
sortiment. 

I Cramos butikssortiment finner du ett urval av spik och skruv samt 
patroner och andra tillbehör.

Åtgångstabell spikning 
med luftverktyg

Användningsområde Åtgång ca Anmärkning
Takstolar Enligt K-ritning 
Regelstomme Enligt K-ritning 
Utvändig panel 20 st/kvm Spiklängd 2,5 ggr x infäst virke
Råspont 15-20 st/kvm Spiklängd 2,5 ggr x infäst virke
Utvändiga skivor 15-20 st/kvm Spiklängd 2,5 ggr x infäst material
Tegelläkt 20 x 45 mm 10 st/kvm 
Bärläkt 45 x 70 mm 5 st/kvm 2 st spik per takstol och läkt
Ströläkt 10 st/kvm 
Underbrädor och lockbrädor 30 st/kvm 
Glespanel 10 st/kvm Ev genomtrampsskydd beaktas
Foder och knutbrädor 6-10 st/m Spikas zigzag cc 200 mm
Spånskivegolv 25 st/kvm 
Trall 30 st/kvm 
Takpapp/shingel/Underlagspapp 30 st/kvm 
Invändig gips 25 st/kvm 
Utvändig gips och asfaboard 20 st/kvm
Invändig panel 40 st/kvm
Invändiga lister och foder 6-8 st/m
Byggbeslag Enligt K-ritning

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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 Produktnr Benämning Vikt Slagenergi Effekt Kommentar 
 8242120 Bilningshammare, el, Hilti TE300 AVR < 4 kg 3,3 Joule 850 W Bilning tegel, puts samt lättare betongbilning  
 8242130 Bilningshammare, el, Hilti TE500 AVR < 6 kg 7,5 Joule 1100 W Bilning tegel, puts samt lättare betongbilning  
 8242140 Bilningshammare, el, Hilti TE700 AVR  < 8 kg 7,5 Joule 1100 W Bilning tegel, puts samt lättare betongbilning  
 8242170 Bilningshammare, el, Hilti TE1000 AVR < 14  kg 22 Joule 1600 W Kraftig bilning tegel, puts samt betong 
 8242180 Bilningshammare, el, Hilti TE1500 AVR < 16  kg 30 Joule 1800 W Kraftig bilning tegel, puts samt betong 
 8242250 Bilningshammare, el, Makita HM 1810 < 35 kg 63 Joule 1900 W Kraftig bilning betong 
 8242252 Bilningsspett, el, Hilti TE3000 AVR 29,9 kg 68 Joule 2070 W Kraftig bilning betong

byggmaskiner biLningsHammare

biLnings/mejseLHammare, eL

biLnings/mejseLHammare, PneUmaTisk/bensin

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

På de flesta byggarbetsplatser förekommer mejsling och bilning, för att 
riva eller göra plats för rör etc. Det är viktigt för din säkerhet att verktygen 
är väl underhållna och avsedda för arbetsuppgiften. 

Cramo har en väl  fungerande service och erbjuder ett brett sortiment 
av mejsel- och bilningshammare med olika kapacitet för olika typer av 
arbeten. Fråga gärna vår kunniga personal för att få rätt utrustning för 
just ditt arbete.

 Produktnr Benämning Vikt Slagenergi Luftförbrukning Slang- 
      dimension 
 8242310 Bilnings/mejselhammare <15kg, luft, Atlas Copco TEX12 10,1 kg  1200 l/min  
 8242330 Bilnings/mejselhammare, <35kg, Atlas Copco TEX23 26 kg  1800 l/min  
 8243120 Mejselhammare <2kg, luft, Atlas Copco RRC13 1,5 kg 1,4 Joule 241 l/min 10 mm
 8243430 Bilningsspett < 30 kg, bensindriven, Atlas Copco Cobra MK1 24 kg    
 

TiLLbeHÖr
Pik, flatmejslar
Spade
Fogmejsel hårdmetall
Kanalmejsel
Spackelmejsel exkl blad

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4.
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 Produktnr Benämning Vikt Effekt/batteri Slagtal Slaglängd 
 8311210 Sticksåg, el, sågdjup -150 mm, Hilti WSJ 850 EB eller motsv 2,0 kg 850 W 900-3000/minut 28 mm
 8311210 Sticksåg, el, sågdjup -150 mm, Bosch GST 135CE 2,6 kg 720 W 500-2800/minut 26 mm 
 8311220 Cellplastskärare 1,6 kg 200 W - 300 mm
 8311540 Sticksåg, -18 V, Bosch GST 18-Li eller motsvarande 2,4 kg 3,0 A 0-2700/minut 23 mm 
  

byggmaskiner kaPmaskiner

sTiCksågar

Tigersågar

För att få ett bra resultat när du kapar eller sågar i olika material och 
vid olika arbetssituationer krävs utrustning som är speciellt avsedd för 
situationen.   
 I Cramos breda sortiment finner du allt från standardmaskiner som 
sticksåg och golvsåg till specialmaskiner som kakelskärare och bandsåg 
för lättbetong, allt för att du skall få rätt maskin till just ditt arbete. 
 Sågblad, klingor och andra tillbehör av välkända varumärken finner du 
bland våra butiksvaror.

Sticksågen är ett mångsidigt verktyg för olika typer av sågning men 
främst för figursågning. Sågbladen är utbytbara och finns för trä och 
olika metaller. 

 Produktnr Benämning Vikt Effekt/batteri Slagtal Slaglängd 
  8311250 Tigersåg, el, Hilti WSR1400PE 4,5 kg 1400 W 0-2700 /min 32 mm
  8311580 Tigersåg, batteri <36V, Hilti WSR36A 4,4 kg 36 V 0-2850/min 32 mm   

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4.
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Byggmaskiner kaPmaskiner

CirkeLsÅgar                                                                                                                       

 Produktnr Benämning Vikt Klingdiam Kapacitet 
 8312210 Cirkelsåg, el Hitachi C6BU  3,5 kg 165 mm 90°-54 mm/45°-39 mm
 8312215 Sänksåg, Festool TS 55 EBQ-Plus 4,5 kg 160 mm 90°-55 mm/45°-43 mm 
 8312220 Cirkelsåg, Hilti WSC85 7,0 kg 230 mm 90°-85 mm/45°-60 mm
 8312240 Cirkelsåg, metall, Flex CSM4060 5,0 kg 185 mm Max 6 mm för metall 
 8312270 Cirkelsåg, cementskivor, Festool AXT50LA (210 v/min) 6,4 kg 170 mm 45°/90° 0-30/0-47 mm
 8312630 Cirkelsåg, -25,2 v, batteri 2,6 A 3,9 kg 165 mm 90°-57 mm/45°-42 mm  
 8312650 Cirkelsåg, metall, -18 v, batteri 3,3 A 4,0 kg 165 mm 57 mm
 

keDJesÅgar                                                                                                                      

 Produktnr Benämning Vikt Effekt Svärdlängd 
 8321210 Kedjesåg, el. Husqvarna E321 4,5 kg 2000 W 35-40 cm 
 8321430 Kedjesåg, bensin. Husqvarna H353 5,0 kg 3,3 hk 33-50 cm 
 

För att få ett bra resultat när du kapar eller sågar i olika material och 
vid olika arbetssituationer krävs utrustning som är speciellt avsedd för 
situationen.   

I Cramos breda sortiment finner du allt från standardmaskiner som 
sticksåg och golvsåg till specialmaskiner som kakelskärare och band-
såg för lättbetong, allt för att du skall få rätt maskin till just ditt arbete. 
Sågblad, klingor och andra tillbehör av välkända varumärken finner du 
bland våra butiksvaror.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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byggmaskiner kaPmaskiner

kaP-, kLyV- oCH geringssågar

 Produktnr Benämning Vikt Klingdiam Klyv vid 90° Klyv vid 45° El 
klyvsågar (bordssåg)
 8331220 Klyvsåg Makita 2704, sågdjup 80 mm 33 kg 260 mm h 93 mm h 64 mm 1-fas 
 8331220 Klyvsåg Dewalt 744XP / 744QS, sågdjup 80 mm 29 kg 250 mm h 79 mm h 57 mm 1-fas 
  

    Kling- Maxskärdjup Kap vid Kap vid  
 Produktnr Benämning Vikt diameter H 90° / V 90° H 45° / V 90°  H 90° / V 45° El 
klyv-, kap- och geringssågar
 8331430 Klyv-, kap- och geringssåg Dewalt 743 33 kg 250 mm w 155 x h 68 mm w 95 x h 68 mm w 140 x h 50 mm 1-fas
 8331440 Klyv-, kap- och geringssåg Dewalt 27105 40 kg 305 mm w 205 x h 63 mm w 160 x h 35 mm w 205 x h 50 mm 1-fas 
 8331520 Klyv-, kap- och geringssåg Maxicut 1500 100 kg 350 100 mm skärdjup - - 3-fas
 8331530 Gjerdesåg exkl rullbord Gjerde 1603 139 kg 400 mm w 630 x h 148 mm w 285 x h 48 mm w 200 x h 48 mm 3-fas 
  8331540 Kap- och geringssåg Ahlm ABS-4001 380 kg 400 mm w 630 x h 148 mm w 285 x h 48 mm w 200 x h 48 mm 3-fas
 8331440 Klyv-, kap- och geringssåg Dewalt 27105 40 kg 305 mm w 205 x h 63 mm w 160 x h 35 mm w 205 x h 50 mm 1-fas 
 
 Tillbehör 
 8339120 Sågbord för kap-/ geringssåg, Universal/DE7072/DE7023, Bosch GTA 3800

      Kap vid Kap vid Kap vid  
 Produktnr Benämning  Vikt Klingdiam H 90° / V 90° H 45° / V 90°  H 90° / V 45° El 
kap- och geringssågar
 8331320 Kap/geringssåg, Dewalt 707, sågdjup 65 mm 15,5 kg 216 mm w 270 x h 60 mm w 190 x h 60 mm w 270 x h 48 mm 1-fas
 8331320 Kap/geringssåg, Bosch GCM 8S, sågdjup 65 mm 15,0 kg 216 mm w 270 x h 60 mm w 190 x h 60 mm w 270 x h 42 mm 1-fas 
 8331320 Kap/geringssåg, Dewalt 777, sågdjup 65 mm 14,0 kg 216 mm w 270 x h 60 mm w 190 x h 60 mm w 270 x h 48 mm 1-fas
 8331320 Kap/geringssåg, Makita LS0714, sågdjup 65 mm 13,1 kg 190 mm w 250 x h 70 mm w 212 x h 52 mm w 300 x h 45 mm 1-fas 
 8331330 Kap/geringssåg, Dewalt 712, sågdjup 85 mm 19,5 kg 216 mm w 300 x h 70 mm w 212 x h 70 mm w 300 x h 50 mm 1-fas
 8331340 Kap/geringssåg, Makita LS1013, sågdjup 160 mm 21 kg 260 mm w 305 x h 95 mm w 215 x h 95 mm w 305 x h 50 mm 1-fas 
 8331340 Kap/geringssåg, Dewalt 718, sågdjup 160 mm 26 kg 305 mm w 305 x h 91 mm w 215 x h 91 mm w 215 x h 64 mm 1-fas

Tillbehör
Rullbord till Gjerdesåg
Justerbord till Gjerdesåg
Anhåll till rull- och justerbord Gjerdesåg

För att få ett bra resultat när du kapar eller sågar i olika material och 
vid olika arbetssituationer krävs utrustning som är speciellt avsedd för 
situationen. 
  
I Cramos breda sortiment finner du allt från standardmaskiner som stick-
såg och golvsåg till specialmaskiner som kakelskärare och bandsåg för 
lättbetong, allt för att du skall få rätt maskin till just ditt arbete. 

Sågblad, klingor och andra tillbehör av välkända varumärken finner du 
bland våra butiksvaror.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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Byggmaskiner kaPmaskiner

kaPmaskiner                                                                                                                    

 Produktnr Benämning Vikt Klingdiam Maxskärdjup Kommentar 
kapmaskin för sten och betong, el
 8316260 Skärsåg, el, Arbortech, allsåg, AS170 4,3 kg - 120 mm Trä, mursten, tegel och asfalt
 8316270 Kapmaskin, el, Kango KS 26 13,0 kg - 260 mm Betong, sten, tegel och asfalt 
 8333220 Kapmaskin, el, Hilti DCH300 9,4 kg 305 mm 120 mm Betong, sten, tegel och asfalt
  8333225 Kapmaskin, el, Husqvarna K3000 WET  8,0 kg 350 mm 125 mm Betong, sten, tegel och asfalt, vattenkyld 
 8333260 Kapmaskin, el, Husqvarna K3000 cut’n break 9,9 kg 230 mm 400 mm Betong, sten, tegel och asfalt

 Produktnr Benämning Vikt Klingdiam Max skärdjup Effekt  Kommentar 
kapmaskin för sten och betong, bensin
 8333410 Kapmaskin, Husqvarna K750, K760/12”, K760/14” 9,4 kg  300 mm 100 mm 4,8 hk Betong, sten, tegel och asfalt
 8333420 Kapmaskin, Husqvarna, K970/14” 9,8 kg 350 mm 125 mm 4,8 hk Betong, sten, tegel och asfalt 
 8333460 Kapmaskin, Husqvarna K650 cut’n break 10,0 kg 230 mm 400 mm 4,7 hk Betong, sten, tegel och asfalt

För att få ett bra resultat när du kapar eller sågar i olika material och 
vid olika arbetssituationer krävs utrustning som är speciellt avsedd för 
situationen. 
  
I Cramos breda sortiment finner du allt från standardmaskiner som 
sticksåg och golvsåg till specialmaskiner som kakelskärare och band-
såg för lättbetong, allt för att du skall få rätt maskin till just ditt arbete. 
 
Sågblad, klingor och andra tillbehör av välkända varumärken finner du 
bland våra butiksvaror.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 



B
yg

g
m

a
sk

in
er

www.cramo.se     Lokala variationer i produktutbud förekommer 47

byggmaskiner kaPmaskiner

bÄnksågar

För att få ett bra resultat när du kapar eller sågar i olika material och 
vid olika arbetssituationer krävs utrustning som är speciellt avsedd för 
situationen. 
  
I Cramos breda sortiment finner du allt från standardmaskiner som 
sticksåg och golvsåg till specialmaskiner som kakelskärare och band-
såg för lättbetong, allt för att du skall få rätt maskin till just ditt arbete. 

Sågblad, klingor och andra tillbehör av välkända varumärken finner du 
bland våra butiksvaror.

 Produktnr Benämning Vikt Sågdjup x såglängd Klingdiam Kommentar 
 8333320 Kapmaskin, el, Husqvarna TS 350E 92 kg 100 x 700 mm 350 mm Betong, sten och tegel
 8333320 Kapmaskin, el, Husqvarna TS 400F 96 kg 230 x 700 400 mm  Betong, sten och tegel 
 8332320 Kap metall, el, NIKO DC14 eller motsv 23 kg 115 x 115 mm 355 mm För metall, max kapdiam 130 mm
 8336330 Kakel/klinkersåg, el, Husqvarna TS 230 F, u-klinga 13 kg 46 mm 230 mm Kakel och klinker 
 8336370 Kakel- och klinkersåg, el, Husqvarna TS 73 ö-klinga 41 kg 50 mm 230 mm Kakel och klinker 
 8336430 Kakelsåg, batteri, Makita 4191DVD 2,1 kg   Kakel och klinker 
 8341450 Bandsåg, el, för lättbetong UVB 500 180 kg 420 mm  Sågbord 1000x800 mm 
 

goLVsågar

 Produktnr Benämning Vikt Sågdjup Klingdiam Kommentar 
eldrivna
 8334210 Golvsåg, 380 V, Husqvarna FS600E 95 kg 200 mm 500 mm Betong och asfalt
 8334220 Golvsåg, 380 V, Husqvarna FS700EX 155 kg 280 mm 700 mm Betong och asfalt 
 8334220 Golvsåg, 380 V, Husqvarna FS800 220 kg 320 mm 800 mm Betong och asfalt 
bensin-/dieseldrivna     
 8334410 Golvsåg, Husqvarna FS309 71 kg 120 mm 350 mm Betong och asfalt 
 8334420 Golvsåg, Husqvarna FS400LV  125 kg 130 mm 450 mm Betong och asfalt 
 8334450 Golvsåg, Husqvarna FS413     132 kg 190 mm   500 mm Betong och asfalt

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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Se www.cramo.se/psi

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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Byggmaskiner sVeTsUTrUsTning oCH kaPmaskiner 

sVeTsaggregaT                                                                                                                     

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Vikt Svetskapacitet Kommentar 
 8361220 Svets MMA, -150 A, Esab, Caddy ARC151I 10 kg 140 A 1-fas 10A 
 8361240 Svets MMA, -300 A, Caddy 250 15 kg 250 A 3-fas 16A 
 8361420 Svets MMA, -200 A, bensin 92 kg 190 A Uttag 1-fas 16A=1st, 3-fas 16A=1st
 

Cramo erbjuder ett urval av stand-
ardsvetsar för servicebruk. 
Sortimentet omfattar också sär-
skild utrustning för svetsning av 
plaströr.

ÖVriga kaPmaskiner                                                                                                                     

 Produktnr Benämning Vikt Kommentar 
 8316240 Alligatorsåg, el, Dewalt DW393 4,2 kg Bladlängd 425 mm. För Leca-sten
 8337100 Sågcontainer 2200 kg Dörröppning 3 sidor 
 8337105 Sågplattform med väderskydd   
 7655330 Skärbord, Olles Skärbord 20,0 kg 60x65x172 cm   

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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byggmaskiner sLiP- oCH frÄsmaskiner

VinkeLsLiPar

Cramo för ett brett sortiment av slip- och fräsmaskiner som hjälper dig 
att uppnå önskat resultat, oavsett vilket material som skall bearbetas. 
 
Vid slipning och fräsning är slip- och frässkivornas kvalitet av största 
vikt för att få rena och raka spår respektive slipytor. Du finner därför 
skivor för olika behov av välkända kvalitetsmärken bland Cramos 
butiksvaror.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Skivdiam Effekt Varvtal 
 8411230 Kap- och vinkelslip, el, Bosch GWS14-125CI eller motsv, 1400 W 125 mm 820 W 11000/min
 8411240 Kap- och vinkelslip, el  180 mm 2000 W 8500/min 
 8411250 Kap- och vinkelslip, el, Bosch GWS24-230LVI eller motsv 230 mm  2400 W 6500/min
 8411440 Kap- och vinkelslip, batteri, Hilti AG125-A22 125 mm 3,3 Ah 9500/min   

sLiPmaskiner, TrÄ

 Produktnr Benämning Slipyta Effekt Vikt Kommentar 
Handhållna slipmaskiner, trä
 8454540 Färg/spackelborttagare lång, Flex WST700VV Vario plus ”Giraff”, el 225 mm  200 W 3,8 kg Når upp till 3 m utan stege
 8454545 Färg/spackelborttagare kort, Flex WSK 702 VEA ”Okapi” 225 mm  200 W 3,8 kg Når upp till 2 m utan stege 
 8411720 Multislip, oscillerande. Bosch GOP10,8 V-LI  10,8 V 1,0 kg Rek för lättare slipning
  8411830 Multimaskin/kapslip, Fein FSC2, OQ  400 W 1,5 kg Rek för fogar, fönster o golv 
 8412260 Excenterslip, -125 mm, rondell, el  350 W 2,8 kg  
 8413240 Bandslip, el, Hitachi SB10 eller motsvarande 100x610 mm 950 W 5,3 kg 2 hastigheter
golvslipmaskiner, trä    
 8412720 Kantslip, -150 mm, rondell, el, Duri Nova eller motsvarande 150 mm 1050 W 7,9 kg
 8412730 Kantslip, -180 mm, rondell, el, Duri Pegasus 175 mm 1250 W 16,0 kg  
 8413320 Bandslip trägolv, el, hjulburen, Duri Lillhummel 200 mm 1800 W 44,0 kg
 8413320 Bandslip trägolv, el, hjulburen, Duri Scorpion/Libra 200 mm 1500 W 45,0 kg  
 8413320 Bandslip trägolv, el, hjulburen, Duri Aries  200 mm 2200 W 55,0 kg
 8451200 Hyvelmaskin, handhållen, -90mm, el, Bosch GHO40-82C 82 mm 720 W 3,0 kg  
 8415320 Golvslipmaskin, HTC 420VS, dubbelroterande 420 mm 2200 W 94,0 kg
mattborttagare    
 8454120 Tapet/vävborttagningsmaskin, el, handhållen, Festo 550 Plus 120 mm 710 W 3,0 kg  
 8454310 Mattborttagare, -200 mm, el, handhållen, Duristripper 2000 210 mm 2000 W 20,0 kg  
 8454350 Mattborttagare, -340 mm, självgående, el, Wolf Vario Stripper Silent 320 mm 750 W 59,0 kg  
 8454365 Mattborttagare, 340 mm, självgående Wolf Vario Stripper Silent Multi 320 mm 550 W 86 kg   
 8454370 Mattborttagare, -350 mm, självgående, el, Wolf Extro Stripper 370 mm 2500 W 125 kg

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
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Byggmaskiner sLiP- oCH frÄsmaskiner

gOLVsLiPmaskiner, BeTOng                                                                                                                    

gOLVFrÄs                                                                                                                     

 Produktnr Benämning Slipyta Effekt Vikt Kommentar 
 8414310 Betongslip golv, el, ABS833  400 mm 900 W 43 kg 1-fas
 8414410 Betongslip golv, Floormate 150  150 mm 1100 W 27 kg Sliptryck 15 kg, 1-fas/3-fas 
 8414420 Betongslip golv, Floormate 280 280 mm 2200 W 70 kg Sliptryck 35 kg, 1-fas/3-fas  
  8414430 Betongslip golv, HTC 500  500 mm 4000 W 147 kg Sliptryck 100 kg, vattentank 17 l, 3-fas 
 8414460 Betongslip golv, HTC 650HDX 550 mm 11000 W 440 kg  4 st sliphuvuden, sliptryck 183-272 kg, 3-fas
 8415320 Golvslipmaskin, el, dubbelroterande, HTC 420VS  420 mm 2200 W 94 kg Sliptryck 70 kg, 1-fas  
 8415430 Golvslipmaskin, fjärrstyrd, dubbelrot, HTC 950 RX 950 mm 15000 W 600 kg 3-fas/32 A, fjärrkontroll,  
      Sliptryck 250-400 kg 
 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Cramo för ett brett sortiment av slip- och fräsmaskiner som hjälper dig 
att uppnå önskat resultat, oavsett vilket material som skall bearbetas. 
 
Vid slipning och fräsning är slip- och frässkivornas kvalitet av största 
vikt för att få rena och raka spår respektive slipytor. Du finner därför 
skivor för olika behov av välkända kvalitetsmärken bland Cramos 
butiksvaror.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Fräsyta Effekt Vikt Kommentar
 8421230 Ytfräs, el, hjulburen < 200 mm 2200 W 30 kg 3-fas
 8421231 Ytfräs, el, hjulburen 200 mm 2200 W 54 kg Avstånd vägg-frässpår 54 mm, 3-fas 
 8421250 Ytfräs, el, hydrostatdrift, hjulburen < 350 mm 7500 W 181 kg Steglös hastighetsregl, fram/back, 3-fas
 

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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byggmaskiner sLiP- oCH frÄsmaskiner

BeTOngsLiPmaskiner, HanDHÅLLna

sPår- oCH yTfrÄsmaskiner

 Produktnr Benämning Kapacitet Effekt Vikt Kommentar 
 8423220 Handöverfräs, el, Bosch GOF 1300 CE eller motsv 58 mm 1300 W 4,8 kg Verktygsfäste 6-12,7 mm
 8423650 Ytfräs, rund, el, SAF750E eller motsv 80 mm 750 W 3,7 kg  
 8425420 Spårfräs betong, el, SPIT D 88 E 50/46 mm 2200W 7 kg Måtten avser spårdjup/spårbredd 
 8425430 Spårfräs, betong, el, Hilti DCH 180-SL 60/60 mm 2600 W 9,2 kg Måtten avser spårdjup/spårbredd    

 Produktnr Benämning Slipyta Effekt Vikt Kommentar 
 8414120 Betongslip vägg/tak, el, ”betonggiraff” Flex WS1505FR  125 mm 1010 W 7,0 kg För stående betongslipning
 8414910 Betongslip vägg/golv, el, Flex LG 1707 VRD eller motsv 125 mm 1500 W 4,3 kg Takvinklar, intill väggar etc, löstagb nos 
 8414910 Betongslip vägg/golv, el, Flex LDC 1709 FR eller motsv 125 mm 1400 W 2,9 kg Takvinklar, intill väggar etc, löstagb nos
 8414910 Betongslip vägg/golv, el, Bosch GBR14CA eller motsv 125 mm 1400 W 2,7 kg Användbar i takvinklar, intill väggar etc 
 8414940 Betongslip inkl omformare, el, Hilti DG 150 eller motsv 150 mm 2100 W 4,1 kg -

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Cramo för ett brett sortiment av slip- och fräsmaskiner som hjälper dig 
att uppnå önskat resultat, oavsett vilket material som skall bearbetas. 
 
Vid slipning och fräsning är slip- och frässkivornas kvalitet av största 
vikt för att få rena och raka spår respektive slipytor. Du finner därför 
skivor för olika behov av välkända kvalitetsmärken bland Cramos 
butiksvaror.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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Byggmaskiner borrmaskiner

BOrrmaskiner                                                                                                                     

 Produktnr Benämning Borrkapacitet Effekt Vikt Slagenenergi Kommentar 
borrhammare, el
 8432130 Hilti TE6S eller motsv 4-24 mm 650 W 2,8 kg 1,8 J Borrning i betong/murverk, lättare mejslingsarbeten
 8432130 Hilti TE2M eller motsv  4-20 mm 600 W 2,3 kg 1,8 J Borrning i trä och metall, borrning med slag i betong 
borrhammare, batteri
 8432450 Hilti TE6A 36AVR, 36 V 3-20 mm 370 W 4,0 kg 2,0 J Borrning i trä och metall, borrning med slag i betong
 8432550 Kombihammare, Hilti TE7A,       
  TE30A36, 36 V eller motsv 5-24 mm 720 W 4,9 kg 2,6 J Borrning i trä och metall, borrning med slag i betong 
kombihammare, el      
 8432220 Hilti TE7C 5-28 mm 720 W 3,2 kg 2,6J Borrning i betong/murverk, lättare mejslingsarbeten,  
       dammsugarmodul som tillval 
 8432230 Hilti TE30C AVR 5-28 mm 850 W 4,0 kg 3,3 J Borrning i betong/murverk, lättare mejslingsarbeten 
  8432240 Hilti TE60-ATC eller motsv  -90 mm 1200 W 7,4 kg 7,0 J Borrning i betong/murverk, lättare mejslingsarbeten, 
       vridmomentskontroll 
 8432250 Hilti TE80-ATC eller motsv -125 mm 1700 W 10,2 kg 11 J Borrning i betong/murverk, lättare mejslingsarbeten, 
       vridmomentkontroll 
 

Många arbeten innefattar någon form av håltagning. Både för metall-
delar, träbalkar och betonggolv finns rätt utrustning hos Cramo. Vi 
erbjuder också ett brett urval av borrar till olika material och i olika 
dimensioner, t ex kärnborrmaskiner för håltagning till VVS- och venti-
lationsrör. 

Bland våra butiksvaror hittar du borrar och andra tillbehör av välkända 
varumärken för bästa möjliga resultat.

 Produktnr Benämning Borrkap i stål Effekt Vikt Kommentar 
eldrivna
 8431220 Handborrmaskin, el Bosch GSB19-2RE eller motsv  -13mm 850 W 2,6 kg Borrning i trä,betong,stål.sten eller tegel 
    

TiLLBeHÖr
Borrtyp SDS + SDS max. 
Borr -16mm längd upp till 250 mm
Borr -16mm längd upp till 400 mm
Borr -30mm längd upp till 250 mm
Borr -30mm längd upp till 400 mm
Borr -30mm längd upp till 600 mm
Borr -30mm längd upp till 1000 mm

Borr  31-50mm längd upp till 400 mm
Borr  31-50mm längd upp till 600 mm
Borr  31-50mm längd upp till 1000 mm

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

kÄrnborrmaskiner

 Produktnr Benämning Borrkap. Borrkap. Effekt Vikt Kommentar 
   tegel betong    
 8437240 Kärnborr, el, Hilti DDEC-1 8-35 mm 8-35 mm  5,7 kg handhållen 
 8437280 Kärnborr, el, Hilti DD130  -162 mm -152 mm 1900 W 21,0 kg Stativ eller handhållen 
 8437280 Kärnborr, el, Husqvarna DM230  75/150 mm* 75/150 mm* 1100 W 7,0 kg Stativ 
 8437285 Kärnborr, el, Hilti DD150-U -162 mm -162 mm 2200 W 8,2 kg  
 8437340 Kärnborr, el, Hilti DD200, Husqv DM340  25-400 mm 25-400 mm 2600 W 12,7 kg 3 hastigheter, borrstativ med snabbstämp 
 8437740 Stativ kärnborr      
 8437920 Vakuumpump kärnborr, el, DD-VPX eller motsv    12,0 kg 115 l/sek, 230V
 * Handhållen/stativ    

TiLLLbeHÖr
Borrkronor
Stativ
Vakuumpump
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Byggmaskiner kLiPP- oCH boCkmaskiner

armeringskLiPPar                                                                                                                     

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

 Produktnr Benämning Kapacitet Vikt Dimension bxhxl Kommentar 
klipptänger
 8511210 Klipptång armering, el, Novopress 10N 8-10 mm  10 kg 100x280x530 mm enkel 8-10 mm 
 8511220 Klipptång armering, el, Hitachi DC-12N 12 mm 6 kg 5201x140x130 mm Klipphastighet 3 s     
 8511230 Klipptång armering, el, Bendof DC16M 16 mm 7 kg 150x115x460 mm Klipphastighet 2 s
 8511240 Klipptång armering, el, Bendof DC20MX 6-20 mm 10 kg 150x135x500 mm Klipphastighet 3 s 
 8511320 Klipptång armering, batteri 18 V, Hitachi NB12 12 mm 5,6 kg 110x135x510 mm Klipphastighet 4 s 
 8511330 Klipptång armering, batteri, 18 V, Bendof DC-16MB 16 mm 5,5 kg 93x230x330 mm Klipphastighet 5,5 s     
 Högklipp för armeringsjärn    
 8512320 Klippmaskin armering, 3-fas, elhydr, Bendof C60/25 12-40 mm 550 kg 600x1200x1000 mm 380V 5,5 kW
Lågklipp för armeringsjärn    
 8512210 Klippmaskin armering, 3-fas, elhydr, Bendof C32 25-32 mm 360 kg 780x720x1560 mm 380V 4 kW
armeringsstation
 8554220 Armeringsförlager 4-fack 30 ton 1242 kg 3,0x2,4x11,5 m Mer info, kontakta depå
Övriga klippar
 8522140 Klippmaskin betong/sten, -450 mm, MEKAN 15 ton   
 8524220 Klippverktyg för trä 14,5 mm    
 8565130 Profilsax, -0,7 mm    
 8565320 Plåtsax, el, -2 mm  2 kg                      Stål 1,75 mm/  
      Alu 2,5 mm /rostfritt 1,5 mm
 8569510 Kapbänk för spirorör exkl msk 80-315 mm 37 kg 440x430x1890 mm Kaplängd 0,2-3 m 
 

På många arbetsplatser är det nödvändigt att klippa och bocka rundstål 
eller armeringsjärn. Cramo erbjuder dig ett brett sortiment, från små 
handhållna maskiner till kraftfulla maskiner för stora dimensioner. 
Cramo erbjuder nibblingsmaskiner för att klippa tunnplåt i dimensio-
nerna 0,5-2,5 mm, perfekt för byggarbetsplatsen.

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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byggmaskiner kLiPP- oCH boCkmaskiner

BOCkmaskiner

nibbLare

På många arbetsplatser är det nödvändigt att bocka rundstål eller 
armeringsjärn. Cramo erbjuder dig ett brett sortiment, från små hand-
hållna maskiner till kraftfulla maskiner för stora dimensioner.

 Produktnr Benämning Kapacitet Vikt Dimension bxhxl Kommentar 
 8511430 Klipp/bockmaskin handh el, Hitachi VB16Y 16 mm 17 kg  Bockar 0-180grader
 8532210 Bockmaskin, elmek, Bendof Micro DBD16 6-12 mm 23 kg  Bockhastighet 1800 / 1,5 S 
 8532230 Bockmaskin, elmek, Bendof DBD25 0-20 mm  86 kg 500x900x670 mm Bockhastighet 1800  / 6 S 
      Med bygelbocktillsats 6-12 mm 
 8533350 Bockmaskin, elhydr, Weelu 202 0-20mm 229kg  220 V, 16 A
 8533370 Bockmaskin, elhydr, Weelu W320 0-32 mm 400 kg 780x900x800 mm Bockhastighet 540  / 1,5 S 
 8533380 Bockmaskin, elhydr, Bendof 32PC 0-40 mm 490 kg 900x870x1000 mm 

 Produktnr Benämning Kapacitet Vikt Kommentar 
 8561210 Nibblare, el, Fein BLK1,3T eller motsv -1,5 mm 1,6 kg Skärhastighet 1,7m/min
 8561220 Nibblare, el, Makita JN3200 eller motsv -2,5 mm 1,9 kg Skärhastighet 2,5m/min 
  

Cramo erbjuder nibblingsmaskiner 
för att klippa aluminium upp till 7 mm 
tjocklek.

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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Byggmaskiner kLiPP- oCH boCkmaskiner

naJOmaTer                                                                                                                     

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Najomaten passar vid traditionell armering men är även lämplig för 
rörmokare och elektriker. 

 Produktnr Benämning Kapacitet Vikt Batteri Kommentar 
 8562230 Najomat, batteri, Max RB397 20-39 mm 2,4 kg 14,4 V 125 naj/rulle
 8562242 Najomat Max RB517, RB655 20-65 mm 3,5 kg 9,6 V  110-210 naj/rulle    
Övrigt
 8622760 Fogpistol, batteri  2,0 kg 7,2 V För tuber 350 ml eller korvar 600 ml

PersOnLig sÄkerHeTs-
inTrODUkTiOn (Psi) 
Se www.cramo.se/psi
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byggmaskiner mÄT- oCH konTroLLinsTrUmenT

aVVÄgningsinsTrUmenT

byggLaser

Denna typ av instrument används oftast i samband med markarbeten 
men fyller även sin funktion vid rörläggning och husbyggnation. Med ett 
avvägningsinstrument görs en optisk avläsning mot en mätstång varför 
det oftast krävs två personer för att kunna utföra arbetet på rationellt 
vis. Instrumenttypen och arbetssättet gör att man i vissa fall kan uppnå 
en högre noggrannhet än vad som är möjligt med laser, speciellt vid 
kontroll av sättningar och deformationsmätning. Typiska arbeten som 
utförs är: 
- Kontroll av höjdskillnader/lutningar·
- Flyttning av höjder från en punkt till en annan
- Utsättning av höjder 

 Produktnr Benämning Noggrannhet Max avstånd Kommentar 
Planlaser   
 9187180 Planlaser, Leica Rugby 100LR eller motsv +/-1,5 mm vid 30 m 385 m  Självhorisonterande
 9187180 Planlaser, Topcon RL-H4C eller motsv +/-1,5 mm vid 30 m 400 m Självhorisonterande
Tvåfallslaser    
 9187320 Tvåfallslaser, lutning -10%, Topcon RL-H2Sa  +/-2,5 mm vid 50 m 350 m  Lutningsområde -8% till +8% 
 9187330 Tvåfallslaser, lutning -25%, Topcon RL-100 2S  +/-2,5 mm vid 50 m 770 m Lutningsområde -10% till +25%
 9187330 Tvåfallslaser, lutning -25%, Leica Rugby 280DG +/-1,5 mm vid 30 m 350 m Lutningsområde -15% till +15%
interiörlaser, synligt ljus    
 9187420 Laser Hilti 2D PML32 +/-1,5 mm vid  10 m 10 m  
 9187450 Punkt/linjelaser, två vertikala linjer, Hilti PMC36, PMC46, LC4X    
Plan- och vertikallaser, synligt ljus    
 9187550 Plan/vert.laser, grönt, >3 mm/50 m, Topcon RL-VH4G2  +/-2,5 mm vid  50 m 250 m För utomhusmiljöer
 9187810 Lasermottagare, Topcon LS70B eller motsv    
 9189720 Laser, elektronisk avvägare, Z-Fix   Programmerbart datorhuvud

 Produktnr Benämning Noggrannhet Förstoring Kortaste fokus 
 9181210 Avvägningsinstrument, optiskt, Topcon AT-G4N 2,0 mm 26x 0,6 m 
 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Denna typ av laser används både horisontellt och vertikalt och mes-
tadels i samband med husbyggnation och ROT arbeten. Här används 
oftast det synliga ljuset i sig och gärna tillsammans med en scanning-
platta för att öka synbarheten på den plats man vill se ljuset/linjen. Då 
avståndet är långt eller omgivningen är extremt ljus så kompletterar 
man lasern med en handmottagare för att kunna lösa uppgiften. Typ-
iska arbeten som utförs är:  
-  Montagearbeten i hus
-  Uppsättning av mellanväggar
-  Montering av undertak
-  Lodning från golv till tak
-  Utsättning av vertikala linjer och 
 räta vinklar
-  Fasadarbeten
-  Riktning av form

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 5

TiLLBeHÖr
Stativ avvägning
Stativ avvägning, vev
Avvägningsstång 2m
Avvägningsstång 4m
Lasergjutstång
Lasergjutplatta
Mäthjul
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Byggmaskiner mÄT- oCH konTroLLinsTrUmenT

rÖrLÄggningsLaser                                                                                                                     

Denna typ av laser är en typisk speciallaser som inte har ett direkt brett 
användningsområde. Lasern används oftast för rörläggning i mark där det 
ställs krav på riktning och lutning, laserljuset är i form av en koncentrerad 
punkt som läses av på en måltavla som är anpassad för rördimensionen. 
Typiska arbeten som utförs är:

- Rörläggning i mark 
- Montering av kantsten och L-stöd etc. 
- Rikthjälpmedel där riktning och lutning behövs  

ÖVriga mÄTinsTrUmenT                                                                                                                     

 Produktnr Benämning Noggrannhet Upplösning Kommentarer 
 9164140 Metalldetektor/avståndsmätare, bärbar, Hilti PS20  +/-3 mm vid 10-30 mm  Armeringsjärn, koppar, elkabel 
 9164160 Metalldetektor, bärbar   Armeringsjärn, koppar 
 9184320 Avståndsmätare, -100 m, handhållen, Hilti PD30 -1.5 mm  Räckvidd 70 m, 200 m med måltavla 
 9163330 Borrpositionering väggtjocklek -1,5 m, Hilti PX10 5-135 cm  Mäter även väggtjocklek 
 9165530 Fuktmätare, oförstörande mätning, Protimeter Surveymaster  7-70% FK  0,10% Visar upp till 70% FK 
 9165720 Värmekamera för el, bärbar, Flir Infracam SD -10 - +350 C  Lagrar 50 bilder, JPEG 
 9165720 Värmekamera för el, bärbar, Flir Infracam -10 – +100C  Lagrar 50 bilder, JPEG

I Cramos utbud av instrument 
finns bl a metalldetektorer, fukt-
indikatorer och värmekameror. 

Infracam är en värmekamera 
som möjliggör termografering på 
ett enkelt sätt. Cramo är ett av få 
uthyrningsföretag som erbjuder 
denna produkt. Kameran lämpar 
sig väl för värmemätning av ställ-
verk, golvvärme, ev fuktskador/
läckage, energimätning m m. 

 Produktnr Benämning Noggrannhet Toleranser Kommentarer 
 9187630 Rörläggningslaser Topcon TP-L4, rött ljus +/-2,4 mm vid 50 m -15% till +40%  
 9187670 Rörläggningslaser Topcon TP-L4G, grönt ljus +/-2,4 mm vid 50 m -15% till +40% 4 ggr synbarhet jmf rött ljus    

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Z-fix?
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byggmaskiner kommUnikaTion oCH sÄkerHeT

kOmmUnikaTiOnsraDiO

PersonLigT faLLskyDD

 Produktnr Benämning Anmärkning 
 9222520 Radio Motorola GP 340  16 kanaler, nödanropsfunktion, 4 programmerbara sidoknappar 
 9222550 Radio Icon F-61 vattentät  Alfanumerisk display, Vibratorfunktion, upp till 128 kanaler 
 9222830 Laddare till kommunikationsradio 5-6 fack

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

Cramo Safety är ett koncept som har utvecklats under åren och inne-
håller produkter, system, teknisk support, planeringshjälpmedel och 
träning. Vi kan erbjuda personligt fallskydd kombinerat med allmänt 
fallskydd. 

Cramo utför årsbesiktningar efter varje hyra. Besiktningen förseglas 
i kartong för att förhindra UV-ljus. Detta innebär att fallskyddet kan 
användas 1 år utan besiktning från den dag hyran påbörjas.  
Debitering för besiktning tillkommer.

På Cramo kan du i våra butiker hitta olika förankringsanordningar som 
passar för just ditt arbetsmoment. 

 Produktnr Benämning Kommentar 
fallskydd
 9818221 Säkerhetssele S/M + avlastningsstropp och mellanlänk 0,3 m 
 9818223 Säkerhetssele L/XL + avlastningsstropp och mellanlänk 0,3 m  
 9818228 Säkerhetssele XXL + avlastningsstropp och mellanlänk 0,3 m
 9819225 Självundsättningssystem <80m  
 9818472 Förankringslina med glidlås 
 9899991 Personlig självräddningsutrustning  
 
 
 säkerhetsblock*
 9818620 Säkerhetsblock <3 m Kombineras med sele ovan, i passande storlek 
 9818630 Säkerhetsblock <6 m Kombineras med sele ovan, i passande storlek 
 9818640 Säkerhetsblock <10 m Kombineras med sele ovan, i passande storlek

* Alla Cramos block är utrustade med sling för vass kant

 
faLLskyDD

Fall från höjd är den främsta orsaken till allvarliga skador och dödsfall 
på byggarbetsplatsen. Säkerheten på byggarbetsplatsen är en viktig del 
i byggplaneringen idag. Hårdare krav från myndigheter sätter säker-
heten på byggarbetsplatsen i fokus. 

Cramo kan erbjuda ett komplett paket med produkter för tillfälligt fall-
skydd som räckesnät, stolpar, tvingar och fötter samt takfotsfästen. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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Byggmaskiner rengÖringsUTrUsTning

HÖgTryCksTVÄTT                                                                                                                    

Cramo har flera olika maskintyper för rengöring av maskiner och annan 
utrustning. De finns med kallvatten eller hetvatten samt för el- eller 
dieseldrift. 

LUFTrenare                                                                                                                   

 Produktnr Benämning Tryck Vattenmängd Vikt Kommentar 
Högtryckstvättar, kallvatten
 9522130 Högtryckstvätt, 1-fas, kallvatten, -2,3 kW 110 Bar 12 l/min 70 kg Max matarvatten 60 C
 9522140 Högtryckstvätt, 1-fas, kallvatten, -3,6 kW  160 Bar 20 l/min - Max matarvatten 60 C 
 9522150 Högtryckstvätt, 3-fas, kallvatten, -8,0 kW 160 bar 20 l/min 74 kg Max matarvatten 85 C
Högtryckstvättar, hetvatten    
 9524130 Högtryckstvätt, 3-fas/diesel, -9,0 kW 175 Bar 20 l/min 224 kg Max. vatten in 400 C, ut 100-140 C
 9524130 Högtryckstvätt, 3-fas,/diesel, -9,0 kW 170 Bar 21 l/min - Max. vatten in 400 C, ut 100-140 C      

 

Cramo erbjuder flera olika lösningar för att minska damm på arbets-
platsen. Vi kan rekommendera lämplig utrustning vid arbete där asbest 
och PCB förekommer, t ex vid rivning. De flesta enheter har effektiva 
HEPA-filter  som tar bort osynliga partiklar som kvarts. 

Luftrenarna är flyttbara och enkla att använda.

Man måste omsätta luftvolymen minst tio gånger per timme i det 
utrymme man ska arbeta i.

 Produktnr Benämning Luftmängd b x h x l Vikt Kommentar 
 9543220 Luftrenare, microfilter, Dustcontrol Aircube 500 500 m3/h 380x340x500 mm 13 kg 2 hastigheter
 9543230 Luftrenare, microfilter, A700 < 1000 m3/h 420x410x470 mm 14 kg 2 hastigheter 
 9543250 Luftrenare, microfilter, Dustcontrol DC2000 2000 m3/h 500x970x480 mm 25 kg Steglös hastighet
 9543250 Luftrenare, microfilter, Pullman Ermator A2000 2000 m3/h 424x810x724 mm 30 kg 2 hastigheter 
Övrigt
 9547110 Luktsanerare, Powerzone   5 kg  Borttag av dålig lukt/rök mm
 9547120 Fläktenhet för andningsskydd, Tornado         

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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byggmaskiner rengÖringsUTrUsTning

sTOFTaVskiLJare

En förutsättning för en god arbetsmiljö är att arbetsplatsen i stor ut-
sträckning kan hållas ren från stoft, damm och mikropartiklar. 

Hos Cramo finns ett komplett sortiment av industridammsugare och 
luftrenare för både vått och torrt material. Vi har dessutom utrustning 
för att koppla samman slip- och fräsutrustning med vissa industri-
dammsugare. Viss luftreningsutrustning har HEPA filter som stoppar 
det farliga osynliga mikrodammet samtidigt som samma utrustning 
klarar tyngre stoft. Utrustning finns där man direkt kan ansluta friskluft 
till den inre miljön samtidigt som man renar inomhus. Allt detta för-
bättrar din arbetsmiljö samt din hälsa. 
 
Tag kontakt med din närmaste Cramo-depå så hjälper vi dig att ta fram 
en fungerande lösning för tillfällig luftrening. Vi erbjuder också sand-
bläster och ett brett sortiment av högtryckstvättar med både kall- och 
hetvatten för effektiv rengöring. 

 Produktnr Benämning Sug- Inlopp Vikt Volym Anmärkning 
   kapacitet diam    
industridammsugare     
 9532220 Dammsugare träspån, -1,5 kW, Festool CTL26  234 m3/h 27 mm 14 kg 24 l 1-fas, för icke hälsovådligt damm
 9532230 Dammsugare träspån, -2,5 kW, Festool CTL26E/CT44E  228 m³/h 27 mm  14 kg 42 l 1-fas, för icke hälsovådligt damm 
stoftavskiljare, trä och betong      
 9544300 Stoftavskiljare, el 2 kW, Dustcontrol DC 1800 190 m³/h 38 mm 10 kg 15 l 1-fas
 9544310 Stoftavskiljare, el 2 kW, Dustcontrol DC 2800C/2900C  190 m³/h 38 mm  14 kg 20 l 1-fas 
 9544330 Stoftavskiljare, el 4 kW, Dustcontrol DC 3800C   320 m³/h  50 mm 35 kg 40 l 1-fas
 9544340 Stoftavskiljare, 3-fas 6 kW, Dustcontrol DC 5800C  470 m³/h 76 mm 170 kg 60 l 3-fas, 16A 
 9544360 Stoftavskiljare, 3-fas 10 kW, Dustcontrol DC 5800C  800 m3/h 108 mm 210 kg 60 l 3-fas, 32 A. Kan kopplas till rörsystem

Tillbehör stoftavskiljare, bör användas vid golvslipning      
 9549230 Föravskiljare, centricyklon DC F mobil eller motsv - 76 mm 35 kg 95 l Lämplig för grovt material, vatten mm
 9549230 Föravskiljare, skottkärra - 76 mm 50 kg 120 l 2 inlopp för 2 maskiner samtidigt 
  
     

VÅTsUgar                                                                                                                   

När du hyr våtsugar från Cramo får du robusta, pålitliga maskiner med 
det mesta i rostfritt stål. De är utrustade med tömningspump vilket 
underlättar vid tömning. 

Filtersäck måste användas.

 Produktnr Benämning Pump kap Vikt Uppsamlingsvolym Kommentar 
 9533322 Våtsug inkl pump, -30 l, el  150 l/min 28 kg 29 l Alla typer av våtsugning
 9533330 Våtsug inkl pump, -70 l, el 260 l/min 47 kg 70 l Alla typer av våtsugning 
   

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 

rekOmmenDeraD
sÄkerHeTsUTrUsTning
Förklaring sid 4. 
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Byggmaskiner rengÖringsUTrUsTning

gUiDe TiLL rÄTT sTOFTaVskiLJare                                                                                                                   

Vad är det som skiljer en dammsugare och en stoftavskiljare? 
Den största skillnaden är avskiljningsgraden. Stoftavskiljare är utrustade med två filtersystem medan dammsugare oftast endast med ett. 
Stoftavskiljarens filtersystem är uppbyggt med ett finfilter och ett mikrofilter. Kombinationen av det två filterna ökar reningsgraden högst 
väsentligt. Finfiltret tar hand om merparten av alla partiklar förutom de minsta, och därmed, hälsovådliga stoftet, som mikrofiltret tar bort. 

Alla Cramos stoftavskiljare är utrustade med mikrofilter vilket ger en avskiljningsgrad på 99,995% (enligt DOP test).
Stoftavskiljaren klarar att hantera allt slags avfall, så som betongdamm, trä, asbest och PCB. Dammsugare är utrustade med finfilter och 
saknar mikrofiltret vilket gör dem hälsofarliga för dammsugning av betongdamm, kvarts, asbest eller PCB, de lämpar sig endast för använ-
dning vid trädamm och träspån samt finstädning. Stoftavskiljarna har ofta större uppsamlingskapacitet än dammsugarna. I kombination 
med stoftavskiljare behövs ofta en eller flera luftrenare. Dessa har till uppgift att rena luften från stoft och partiklar som yr upp vid rivning-
sarbeten och byggnadsarbeten. Luftrenarna är utrustade med ett förfilter samt mikrofilter.

OBs! om stoftavskiljaren skall användas till asbest- eller PCB-sanering krävs särskilt tillstånd 
från Cramo.

Typ av arbete Maskintyp Stoftavskiljare Tillbehör Rek. Föravsk/tillbehör

Bilning Bilnings-
hammare

DC 2800/2900.DC 1800
DC 3800

Ø 38mm max 10m 
Ø 50mm max 15m 

Sugkåpa, bälg, cirkulationsrenare

Borrning Kombihammare 
Borrhammare

DC 2800/2900. DC 
1800
DC 3800

Ø 38mm max 10m Sugkåpa, cirkulationsrenare  

Golvfräsning 250 mm = > 350 mm DC 3800
DC 5800

Ø 50mm max 15m
Ø 50mm max 30m

DCF Skottkärra, cirkulationsrenare

Golvslipning
ABS 883
Floormate 150
Floormate 280
HTC 400
HTC 420
HTC 500
Floormate 400
Floormate 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

Cirkulationsrenare, DCF Cyklon/ 
DCF Skottkärra

Kärnborrning Kärnborr våt
Kärnborr torr

PV350/W70
DC 2800c

Ø 38mm max 10m
Ø 38mm max 10m

Slamsäck, avtappningsslang

Material-
transport

Utsug av kutterspån 
eller annat material

DC 5800 9,2 kW Suglans Ø 76mm Föravskiljare för utmatning i öppen 
container

Rivning Slägga
Bilmaskin
Kapmaskin

DC 2900/DC 1800
DC 2900
DC 3800 Twin

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

Sugkåpa, cirkulationsrenare

Städning Lätt
Tung

DC 2900/DC 1800
DC 3800/DC 5800

Ø 38mm max 10m
Ø 50mm 20-30m 

Vid centrala system; DCF Skottkärra

Sågning/ 
Kapning

Kap/Geringssåg
Handhållen
Sticksåg
Cirkelsåg
Geringssåg
Partnerskap
Vinkelkap Ø 125-
230mm

DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 3800 Twin
DC 3800

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

Cirkulationsrenare

Våtsugning Kärnborr
Golvsåg
Betongsåg
Kakelsåg
Bänksåg
Övrig våtsugning

PV 350/W70 
PV 350/W70 
PV 350/W70 
PV 350/W70/PV250 
PV 350/W70/PV250 
PV 350/W70/PV250

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

Slamsäck

Väggslipning/ 
fräsning

Slipmaskin Ø
125-150mm
”Giraff”
Bandslip
Ocillerande slip
Handöverfräs
Betongspårfräs
Elhyvel

DC 2900

DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 2900/DC 1800
DC 2900
DC 2900/DC 1800

Ø 38mm max 5m

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

Cirkulationsrenare
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HUr VeT Jag ViLken ViBraTiOnsexPOnering Jag UTsÄTTs FÖr?
Ett enkelt sätt att göra en teoretisk bedömning om vibrationsexponerin-
gen under en arbetsdag kan göras genom Arbetslivsinstitutets hemsida 
http://vibration.niwl.se. Gå därefter in på Exponeringskalkylator. Under 
vibrationsnivå (m/s²) fyller du i maskinens/maskinernas vibrations-
värde (3D värde) och under daglig exponeringstid fyller du i hur lång tid 
du arbetar med respektive maskin. Tänk på att det är endast tiden du 
håller in strömbrytaren som räknas, effektiv tid. Tryck på räkna ut när 
du fyllt i alla uppgifter och du får fram den totala dagliga exponeringen. 
Om värdet är större än 2,5 m/s² (insatsvärde) skall arbetsgivaren och 
arbetstagaren vidta nödvändiga åtgärder (se nedan). För att få en exakt 
uppgift om vibrationsexponeringen krävs en mätning på plats med 
maskin och arbetstagare. Cramo kan bistå med verktyg för att göra 
kvalificerade bedömningar och riskanalyser gällande vibrationer. Om 
värdet överstiger 5m/s² (gränsvärdet) bör arbetet upphöra till utredning 
gjorts och åtgärder vidtagits. 

ViLka Är symPTOmen FÖr HanD- OCH armViBraTiOner?
•	 Fingertoppar	blir	vita	vid	exponering	i	kyla
•	 Domningar	och	stickningar	i	fingrar
•	 Reducerad	koordination	i	händer	och	fingrar
•	 Svårigheter	att	röra	armar
•	 Smärtor	i	handleder,	hand	eller	arm

ViLka ÅTgÄrDer skaLL arBeTsgiVaren ViDTa Om insaTsVÄrDeT 
2,5 m/s² ÖVerskriDs?
•	 Vidta	alternativa	arbetsmetoder
•	 Byta	till	maskin	med	lägre	vibrationsvärden
•	 Tekniska	hjälpmedel,	ex	dämpning	i	handtag
•	 Begränsning	av	exponeringstiden
•	 Vilopauser
•	 m.m.

ViLka ÅTgÄrDer skaLL arBeTsgiVaren ViDTa Om grÄnsVÄrDeT 
5 m/s² ÖVerskriDs?
•	 Omedelbart	stoppa	vidare	överskridanden
•	 Utreda	orsaken	till	varför	det	inträffar
•	 Vidta	sådana	åtgärder	att	gränsvärdet	inte	överskrids		 	 	
 i fortsättningen

yTTerLigare inFOrmaTiOn Om BesTÄmmeLser
www.swedishrental.se eller http://www.av.se/

BakgrUnD
EU har sedan tidigare tagit beslut om att miniska vibrationsskadorna 
inom industrin genom regler för hur arbetstagaren får utsättas för 
hand-, arm- och helkroppsvibrationer (2002/44/EG). Direktivet antogs 
som nationell lag i alla EU-länder den 6 juli 2005.

Lagens TiLLÄmPningsOmrÅDe
Föreskriften gäller för alla som kan utsättas för vibrationer i arbetet.

De nya bestämmelserna lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren att 
följa upp och åtgärda eventuella konsekvenser med att hantera vibre-
rande maskiner.  
 
arBeTsgiVarens ansVar
•	 Att	planera	arbetet	så	att	riskerna	för	vibrationsskador			 	 	
 elimineras eller minimeras vid källan
•	 Ta	hänsyn	till	den	tekniska	utvecklingen
•	 Göra	riskbedömning	med	sakkunnig	personal
•	 Vidta	åtgärder	om	insats-	och	gränsvärdet	överskrids
•	 Utbilda	arbetstagarna	på	hur	maskinerna	skall	
 hanteras och hur man minskar riskerna för vibrationsskador
•	 Räkna	ut/mäta	vibrationsexponeringen	på	 
 arbetstagarna
•	 Information	och	utbildning	så	att	maskinerna	brukas	rätt

arBeTsTagarens ansVar
•	 Rätta	sig	efter	anvisningar	i	utbildningen
•	 Upplysa	arbetsgivaren	om	symptom	på	vibrationsskador	uppstår	
•	 Använda	rätt	skyddsutrustning
•	 Underrätta	arbetsgivaren	om	maskinunderhåll

CramOs ansVar
•	 Investera	i	den	senaste	tekniken	samt	tillhandahålla
 bra maskiner med bra ergonomi
•	 Bra	service	och	underhåll
•	 Tillhandahålla	maskiner	och	verktyg	för	alla	ändamål
•	 Hjälpa	dig	välja	rätt	verktyg	för	rätt	ändamål
•	 Hjälpa	dig	välja	rätt	tillbehör	till	maskinen
•	 Utbildning	

DeFiniTiOner
Vibrationsexponering är summan av alla vibrationer en person utsätts 
för under en arbetsdag. Vibrationsvärdet mäts i 3 dimensioner och skall 
vara 3-D värde.

Den maximala vibrationsexponering som en person får utsättas för 
under en arbetsdag kallas gränsvärde. Gränsvärdet är enligt lag 5 m/s².
Insatsvärde är en gräns för vibrationsexponering. Om denna gräns över-
skrids måste arbetsgivaren vidta vissa åtgärder för att få kontroll på de 
vibrationer arbetstagarna utsätts för. Insatsvärdet är <2,5 m/s².

Var HiTTar Jag ViBraTiOnsVÄrDen
Alla tillverkare har sedan länge varit tvungna att ange maskinens 
vibrationsvärde i bruksanvisningarna. De nya reglerna beskriver hur 
3D värdet skall mätas samt vilka förhållanden som skall råda. För att 
beräkna den teoretiska vibrationsexponeringen skall det angivna 3D 
värdet användas.

Till flertalet av Cramos byggmaskiner medföljer en PSI - Personlig 
Säkerhetsintroduktion - där det framgår hur mycket maskinen bullrar, 
hur mycket den vibrerar och hur länge man får jobba med den innan det 
är skadligt. 

Insats-
värde

Gränsvärde

byggmaskiner VibraTioner
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