
flyttbara
lokaler
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Cramo har ett komplett produkt-
utbud  inom aFFärsområdet Flyttbara 
lokaler. 

med vår expertis oCh kunskap kan vi 
erbjuda Flexibla lösningar För nästan 
alla användningsområden.

(flexi bod)

kvalitet

hyrespris

F20

Centralt 
ventilationssystem

Lokalt (rum)
ventilationssystem

byggarbetsplatser kontor skolaförskolaboende

(pk2000)

C60

C10

C100

framtidsskolan

C40

H240

H270

H270

energieffektiv
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H240

H240H250

H270
H250
H240

E+
Takhöjd i cm, 
inomhus

E++

E++
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a40

flyttbara lokaler
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byggarbetsplatser

lokallösningar För  
byggnation, industri oCh 
oFFentlig verksamhet

kontor skola

förskola tillfälligt boende förvaring ocH lagring

flyttbara lokalerflyttbara lokaler
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byggarbetSplatSer

bodar och projektkontor för byggarbetsplatsen
Hos cramo finner du bodar och vagnar för omklädnad, måltider, kontor 
och hygien. bodarna kan placeras enskilt, grupperade eller staplade 
på varandra, det är bara fantasin som sätter gränserna. för att för-
binda olika våningsplan erbjuds inre eller yttre trappor samt gångbryg-
gor. 

som tillval kan boduppställningen kompletteras med möbler och 
kontorsutrustning beroende på kundens behov. cramo tar normalt 
hand om all service och dimensionering, planering, markförberedelser, 
transport och etablering. efter avslutad hyresperiod monterar vi ned 
och fraktar bort bodarna.

i vårt åtagande kan det ingå en mängd kringtjänster som ger en smidig 
och problemfri uppställning under hela hyrestiden. vi ser till att el, 
belysning, ventilation, vatten och avlopp fungerar som det ska och är 
anpassade efter alla faser i byggnationen.

vi kan också ta hand om renhållning, påfyllning av behållare, tvål 
och handdukar. installation av larm och andra säkerhetsåtgärder är 
andra produkter som vi erbjuder för att skapa en säker och funktionell 
arbetsplats.

exempel
Boduppställning med matsal, kök, omklädningsrum, duschar och hygienutrymmen för ungefär 50 personer

flyttbara lokaler applikationer



Fl
yt

tb
a

r
a

 l
o

k
a

le
r

www.cramo.se     Lokala variationer i produktutbud förekommer 153

kontor

exempel
Kontorsuppställning för 34 personer med kontorsrum, mötesrum, WC och kök.

flyttbara lokaler applikationerflyttbara lokaler applikationer

kontor
för företag som ständigt förändras är cramos kontorsmoduler en 
rationell lösning på eventuella lokalbehov. tillfälliga, flyttbara lokaler 
som följer behoven och kan krympa eller växa efter behov.
 
oavsett verksamhet, passar någon av de modulserier som cramo erb-
juder till en bra lösning. valet är mer en fråga om projektets behov och 
funktionskrav. lokalerna placeras i rad eller vinkel, i en, två eller tre* 
plan samt kan dockas till befintliga byggnader, vilket gör att de passar 
in överallt oavsett hur uppställningsplatsen är utformad. 

cramo har etablerat flyttbara lokaler i mer än 25 år, vi har skaffat oss 
en stor kunskap och erfarenhet tillsammans med våra kunder. denna 
erfarenhet bidrar till effektiva entreprenader och säkerställer även 
kundens funktionskrav av inredning och utrustning. vi på cramo tar 
gärna ett helhetsansvar och vi står självklart för service och underhåll 
under hela hyrestiden.    

*) 3-våningar kräver särskild brandutredning

nyHet från 2014-03
den del av cramos 
verksamhet som hyr 
ut flyttbara lokaler 
(moduler) för kontor, 
skola och förskola 
marknadsförs under 
namnet cramo adapteo. 
för kontaktuppgifter, 
se katalogens baksida 
samt www.adapteo.se
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Skola

flyttbara lokaler applikationer

exempel
Skola med 4 klassrum, 3 grupprum, entré och toaletter.

Skola
årskullarnas storlek växlar, in- eller utflyttningen är ovanligt stor ett år 
eller ett nytt bostadsområde växer upp. nya skolreformer ställer krav 
på skollokaler som är svåra att förutse. 

våra flyttbara skollokaler fungerar utmärkt som klassrum, grupprum, 
matsal, cafeteria, kollegierum eller expeditionslokaler och passar lika 
bra för grund- som för gymnasieskola. med en lösning från cramo får 
skolor med utrymmesproblem en ovanligt funktionell lösning med god 
totalekonomi. 

genom att cramo erbjuder flera olika modulsystem kan vi hitta en bra 
lösning anpassade för enskilda behov och olika verksamheter. vilken 
produkttyp som passar bäst i olika projekt styr vi efter behov samt ön-
skemål om utseende, inredning och kostnadsnivå. lokalerna placeras i 
vinkel, i en, två eller tre* plan samt kan dockas till befintliga byggnad-
er, vilket gör att de passar in överallt oavsett hur uppställnings- 
platsen är utformad.

*) 3-våningar kräver särskild brandutredning

nyHet från 2014-03
den del av cramos 
verksamhet som hyr 
ut flyttbara lokaler 
(moduler) för kontor, 
skola och förskola 
marknadsförs under 
namnet cramo adapteo. 
för kontaktuppgifter, 
se katalogens baksida 
samt www.adapteo.se
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flyttbara lokaler applikationer
förSkola

flyttbara lokaler applikationer

exempel
Förskola med tre avdelningar för 15-20 barn/avdelningar. Utrustad med kök, lek- och vilorum, hygienutrymmen, entré och klädskåp.

förskola
en flyttbar förskola från cramo följer samhällets krav och normer. 
standardlösningarna är framtagna i nära samarbete med arkitekter 
och skolans pedagoger. det är respektive projekts krav som sätter 
nivån på slutlig lösning. vi har alternativ med vattenburen golvvärme, 
och valfri värmekälla, t.ex. fjärrvärme, eller värmepumpslösning till 
enklare lösningar med direktverkande el. 

oavsett valet av modulserie, erbjuder vi en funktionell, anpassad 
lösning efter de förutsättningar som projektet kräver. inredning och 
utrustning anpassas efter önskemål, men självklart kan vi erbjuda 
kompletta lösningar. 

nyHet från 2014-03
den del av cramos 
verksamhet som hyr 
ut flyttbara lokaler 
(moduler) för kontor, 
skola och förskola 
marknadsförs under 
namnet cramo adapteo. 
för kontaktuppgifter, 
se katalogens baksida 
samt www.adapteo.se
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tillfälligt boende

flyttbara lokaler applikationer

cramo kan även erbjuda tillfälliga bostadslösningar för personal vid 
byggprojekt, i samband med renovering, som studentlägenheter eller 
olika typer av gruppboenden med gemensamma utrymmen. övriga 
ytor såsom tvättstuga, förråd, kök eller trapphus kan integreras med 
bostadslösningen beroende på behov.

exempel
Uppställning för 12 personer
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flyttbara lokaler applikationer flyttbara lokaler produkter

a40 c60 (pk2000)f20 (flexibodar)

c40 moduler

personalvagnar toaletter containers

bodar oCh moduler

c10 moduler

övriga produkter

c100 moduler 

energiförråd, 20 fot
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Stålkonstruktion med fyra bärande hörnpelare i stål och integrerade 
fästen i stålramen för enkel transport och montage.
Isolering med mineralull: 100 mm i golv, 100 mm i tak samt 100 mm i 
väggar. Kan etableras i upp till tre våningar.

Flexiboden har ett flexibelt konstruktionssystem vilket möjliggör många 
olika inredningslösningar utefter behov. Väggarna består av paneler 
som är lätta att byta ut eller förändra.

Det finns många typer för kontor, personalbodar och hygienutrymmen. 
Nedan följer några exempel.

mått
Längd: 6055 mm
Bredd: 2435 mm 
Höjd invändigt: 2540 mm

 Produktnr Typ Beskrivning   
  9361112 Kontor  två öppna sidor
 9361189 Kontor  med korridor 
 9361142 kontor  med korridor, en sida öppen 
 9361172 Kontor  med pentry  
 9363142 Entré-enhet 2 WC
 9364122 Entré-enhet 1 WC, 1 dusch 
 9365152 Enhet med klädskåp  
 9364242 Hygienenhet 2 WC, 2 duschar 
 9364262 Hygienenhet 4 WC
 9364272 Hygienenhet 4 duschar 

f20 (flexibodar)

flyttbara lokaler produkter

Basenhet
Flexi/F20

Ytterväggarna 
kan bytas ut mot 
fönster och dörr-
partier.

många fördelar
Flexibodarna är baserade på en hög grad av standardisering. De flytt-
bara väggarna ger många möjligheter och kombinationer som löser 
flesta behov.

Alla väggar är 
flyttbara

Väggar i korridor
är flyttbara

Fönster kan bytas 
ut mot väggparti

Fönstret kan bytas 
ut mot dörr.
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9364272

flyttbara lokaler produkter
f20 (flexibodar)

flyttbara lokaler produkter

Exempel på lösning för 50 personer.
Hygienenheterna har fast inredning.

9364262 9363142 9364242
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flyttbara lokaler produkter

 Produktnr Typ Beskrivning Beskrivning/utrustning   
a40-serien 
 9321190 Kontor 2 kontorsrum Omöblerad
 9321170 Kontor 1 kontorsrum Omöblerad 
 9322140 Kontor Entré K1M4 Pentry, WC, sid-entré
 9323480 Kontor Entré-bod 3 WC 
 9321110 Kontor Två öppna långsidor Omöblerad
 9321140 Kontor En öppen långsida Omöblerad 
 9324310 Personalbod  6 personer  Dusch, 6 dubbla skåpplatser, matplats, torkskåp, kyl 
 9324140 Omklädnad 24 personer 30 dubbla skåpplatser 
 9323210 Hygienbod   2-4 duschar, 2-3 WC, tvättränna, torkrum
C60-serien 
 9324380 Personalbod P6000 6 personer  Dusch, 6 dubbla skåpplatser, matplats, torkrum, kyl, micro, ventilation 
    Demonterbara väggar i matsal för att kunna docka samman  
    flera bodar och få större matsal 
 9326350 Personalbodgrupp P16 16 personer   omklädnad/hygien/mat. Matplatser/pentry/2D/2WC/Klädskåp

9326350

a40 

Mått
Längd: 8400 mm
Bredd: 2900 mm 
Höjd invändigt: 2400 mm

9323180 9324380 9322140 9323210

Träkonstruktion med isolering av mineralull; 145 mm i golv, 120 mm i 
tak och 100 mm i väggar. Kan etableras i en eller två våningar.

Det finns ett stort utbud av bodar för kontor, byggarbetsplatser, hygie-
nutrymmen. Nedan visas ett urval.

Cramo erbjuder flera olika tjänster för att få bättre koll på byggarbets-
platsen, bland annat vad gäller energiförbrukning. Vi kallar tjänsten 
“Övervaka bygget”, se sidan 186. 
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flyttbara lokaler produkter

C60 (pk2000)                                                                        

 Produktnr Typ Beskrivning Utrustning  
 9321790 PK2000 Kontor 2 rum, möblerade
 9322340 PK2000 Entré K1M4 Pentry, WC, långsidesingång 
 9323430 PK2000 Entrémodul 2 WC, dusch, kortsidesingång
 9321760 PK2000 Konferensdel Omöblerad 
 9321730 PK2000 Mellandel Omöblerad
 9326860 PK2000 Trapphus, två bodar - 

Med projektkontor PK2000 tas ännu ett steg mot en bättre arbetsmiljö 
för arbetsledning och administration ute på projekten.
Bodarna är specifikt utformade för att användas som projektkontor 
med träkonstruktion.

Individuell ventilation i varje rum, rörelsedetektorer och nattsänkning 
av värmen för reducering av uppvärmningskostnaden. Glaspartier gör 
att lokalerna känns ljusa och luftiga. Förinstallerade kablar underlättar 
data/tele-installationer.

Cramo erbjuder flera olika tjänster för att få bättre koll på byggarbets-
platsen, bland annat vad gäller energiförbrukning. Vi kallar tjänsten 
“Övervaka bygget”, se sidan 186. 

Exampel på layout för projektkontor.

mått
längd: 8400 mm
bredd: 2900 mm 
Höjd invändigt: 2400 mm
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C10

flyttbara lokaler produkter

Cramos C10 moduler är konstruerade för korta till medellånga hyres-
perioder. Isolering, ventilation, fönster och dörrar är av hög standard, vilket 
gör modulsystemet lämpat för kontor. 

Som tillval finns kyld tilluft från ett centralt placerat FTX-ventilations-
aggregat. Modulserien passar också utmärkt på större byggplatser som 
projektkontor. Uppställningar kan ske i ett eller två plan, fristående eller 
dockade till befintliga byggnader. Läs mer på www.adapteo.se

Mått
Längd: 9000 mm
Bredd: 2900 mm 
Höjd invändigt: 2400 mm

Aktuella produktnummer för 
moduler se sid 170.

Konferensrum
Kontor Kontor

Kontor Kontor
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flyttbara lokaler produkter flyttbara lokaler produkter

C40                                                                        

C40-modulerna är konstruerade för längre hyresperioder. De svarar mot 
högt ställda krav på funktion och erbjuder planlösningar för optimalt ut-
nyttjande.  FTX-ventilationen följer normer och krav och modulerna kan 
förses med kyld tilluft. De levereras med elradiatorer eller vattenburen 
värme och kan även förses med luft/vattenpump eller med flispanna eller 
anslutas till fjärrvärme för lägsta möjliga miljöpåverkan. 

Modulerna passar utmärkt som kontor, skola, förskola eller inom hälso-
vård. Uppställningar kan ske i ett, två eller tre plan, fristående eller 
dockade till befintliga byggnader. Vid trevåningsupställningar krävs särskild 
brandutredning. Läs mer på www.adapteo.se

Mått
Längd: 9000/12000 mm
Bredd: 3000/4000 mm 
Höjd invändigt: 2700 mm

Aktuella produktnummer för 
moduler se sid 170.
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flyttbara lokaler produkter

C100                                                                        

C100 är Cramos allra modernaste modulserie för skolor och förskolor sät-
ter en ny kvalitetsstandard. En toppmodern miljö för inlärning, lek och ar-
bete, skapad i nära samarbete med erfarna lärare och pedagoger.

En bra arbetsmiljö är summan av hög funktionalitet och fysiska egenskaper
som bra ljus, bra inomhusklimat och ljudkontroll. Lättstädat för bra hygien 
samt hög brandsäkerhet ingår också i den kompletta bilden. C100-modulen 
ligger i toppklass i alla dessa avseenden 

C100 erbjuder en funktionell layout med bästa luftkvalitet, effektiv
belysning, ljuddämpande vägg- och takmaterial, samt inte minst kom-
fortabelt varma golv tack vare ett unikt vattenburet golvvärmesystem. 
Det kan anslutas till värmepump för luft/vatten, bergvärme, flispanna 
eller fjärrvärme. Läs mer på www.adapteo.se

Mått
IG: (L x B x H) 9600 x 2980 x 3487 mm
B: (L x B x H) 9600 x 2936 x 3487 mm
C: (L x B x H) 11000 x 3980 x 3487 mm
Lägsta invändiga starthöjd: 2700 mm

Aktuella produktnummer för moduler se sid 170.
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perSonalvagnar

flyttbara lokaler produkter

 produktnr type/beskrivning  längd, m  bredd, m  
 9351442 Personalvagn för 6 personer. 16A eller12V/gasol, dusch, toalett 6,70  2,55  
 9352249 Badmobil. 3 duschar, 3 WC, 3 separata dörrar.  5,70 2,40  
 9351322 Personalvagn för 4 personer med el, dusch och toalett 5,70  2,55  
 9351542 Personalvagn för 5 personer. 16A eller 12V/gasol 6,70  2,55   
 9354222 Rastvagn 4 man el, slamtoalett  3,20  2,30 
 9355232 Sanervagn  4,27  2,35  

9352249

Cramos vagnar kan användas som rastvagn,  personalvagn eller hygien-
vagn med utrymme för omklädnad, pentry och hygienutrymmen. Alla 
enheter är byggda med elanslutning, några av enheterna har dessutom 
utrustning med gasolvärme.

Cramos mest utrustade och påkostade är den lågbyggda kvalitetsvag-
nen. Totalhöjden är endast 2,95 m, vilket ger ett lågt insteg till vagnen 
och förenklar transport. Den är även utrustad med lyftöglor och ställbar 
kulkoppling. Allt för att möjliggöra enkla transporter och snabba 
etableringar. Vagnen  är också marknadens bredaste med yttermått 
2550 mm vilket ger ökad komfort. Den lågbyggda vagnen finns för 4 
eller 6 personer inklusive WC och dusch. 

Cramo har även tagit fram en speciell dusch- och toalettvagn, ”Badmo-
bil”, som passar vid stamrenoveringar av fastigheter då de har separata 
ingångar till dusch och WC.

Se exempel på några av våra vagnar nedan. 

9354222

935144293513229355232
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flyttbara lokaler produkter

toaletter                                                                        

 Produktnr Typ  Beskrivning   
 9325119 Tanktoalett  1 person, slamtömning
 9323129 Vattentoalett  2 personer, dockningsbar till bodar 
 9325149 Vattentoalett  1 person
 9325152 Vattentoalett  2 personer 
 9325189 Vattentoalett  3 personer
 9323189 Vattentoalett  3 personer, dockningsbar till bodar  
 

Sortimentet omfattar allt från enkla slamtoaletter till anslutningsbara 
enheter för VA-nätet. Alla toaletter är slitstarka och passande för byg-
garbetsplatser.

Cramo tillhandahåller även alla typer av tjänster såsom slamsugning, 
städning och skötsel under hyrestiden.

För säker förvaring av verktyg och material är våra 8-, 10- och 20-fots 
containers rätt lösning. De finns i isolerat och oisolerat utförande. Alla 
containers är i slitstark stålkonstruktion.

Cramos containers är försedda med låsbom i standardutförande men 
kan även fås med kraftigare låsbom godkända för vald låsklass. De kan 
även utrustas med el, hyllplan mm.

Cramos miljöstation är avsedd för förvaring av oljor, kemikalier och 
andra vätskor. Containern har gallerdurk som samlar upp spill och 
eventuellt läckage.

En nyhet är det isolerade Energiförrådet med 100 mm isolering och 
gångdörr med dörrstängare.

Container                                                                        

 Produktnr Typ Beskrivning 
 9371112 Container  8-, oisolerad
 9371412 Container  10 fot, oisolerad
 9371152 Container  8 fot, isolerad
 9371452 Container  10 fot, isolerad
 9371612 Container  20 fot, oisolerad
 9371652 Container  20 fot, isolerad
 9371455 Container  8-10 fot, oisolerad, låsklass 4
 9371644 Container  20 fot, oisolerad, låsklass 4
 9371664 Container  20 fot, oisolerad, låsklass 4
 9376700 Energiförråd 20 fot Extra isolerad, inredd med hyllor samt gångdörr
 9371512 Miljöstation 10 fot, låsklass 4, oisolerad
 9371322 Gascontainer 10 fot, låsklass 4, oisolerad
 9371712 Gångtunnel 2x6 m
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flyttbara lokaler produkter

boende/logi                                                                        

Cramo hyr också ut tillfälliga lägenheter, som kan ställas upp i 
samband med ROT-arbeten i exempelvis hyresfastigheter. 

Bostadsytorna kan variera efter behov och önskemål. Det är 
trivsamma, funktionella lägenheter praktiskt utrustade med kök 
och sanitetsutrymmen. Naturligtvis kan de tillfälliga lägenheterna 
användas i andra sammanhang, t ex som personalbostäder vid 
tillfälliga arbetsplatser.

Evakueringslägenheterna levereras tomma eller utrustade enligt 
nedan.

extra utrustning
Microvågsugn
Byrå
Mat-/Soff-/Sängbord
Garderob

Fåtölj
Köksstol
Soffa
Kökssoffa
Säng/våningssäng

 Produktnr Typ Beskrivning Övrig information  
 9367359 Entré Total area 21 m2/lägenhet pentry, WC, dusch
 9367329 Sovrum, höger   
 9367329 Sovrum, vänster   
 9367339 Enhet med två sovrum  Total area 21 m2/lägenhet pentry, WC, dusch 
 9367359 Entré, vänster   
 9367359 Entré, höger   
 9326357 Enrumslägenhet Total area 18 m2/lägenhet pentry, WC, dusch
 9326330 Två studios Total area 9 m2/lägenhet WC, dusch 
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flyttbara lokaler tjänSter

mer Flexibilitet med 
Flyttbara lokaler Från 
Cramo

när ett företag växer behövs mer lokalyta. men förutsättningar förändras hela tiden och lika 
snabbt kan ett företag behöva minska på sina resurser. om du har varit med om sådana för-
ändringar vet du hur frustrerande det är att hållas tillbaka genom den storlek på lokaler man 
behöver, vare sig man växer eller krymper. man kan egentligen bara vara säker på en sak - 
att de lokaler man har är sällan i proportion till vad man behöver. vi på cramo säger: skaffa en 
bättre hyresvärd! 

med cramo som er hyresvärd har ni alltid de lokaler ni behöver. med över 33.000 flyttbara 
bodar och moduler har cramo alltid den perfekta lokallösningen för er verksamhet - var ni vill, 
när ni vill och hur länge ni vill.  

med flyttbara lokaler från cramo slipper ni investera i nya lokaler och inte heller betala för 
outnyttjade ytor.  ett företag kan enkelt växa och en skola där elevantalet ständigt växlar kan 
smidigt växa och krympa med våra flyttbara lokaler.  Läs mer på www.adapteo.se

Fas 1

Fas 2

Fas 3

Ett företag eller en skola kan enkelt växa 
eller krympa från ett år till ett annat genom att 
hyra flyttbara lokaler från Cramo!

tid

lokaler man äger oCh investerar i

lokal-
behovFlyttbara lokaler Från Cramo

lo
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Fas 1
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flyttbara lokaler tjänSter

faCility ManageMent                                                                     

tillval oCh tjänSter                                                                     

tjänster
varje projekt är unikt, alla har sina behov av funktioner och 
utrustning. cramo har mer än 25 års erfarenhet av flyttbara 
lokaler och vi delar gärna med oss av vår erfarenhet vad gäller 
tilläggstjänster. 

cramo diskuterar gärna olika lösningar och tjänster för att 
göra de lokaler ni hyr av oss funktionellare och trivsammare. 
det kan röra sig om kontorsutrustning, möbler eller kanske 
till och med inhyrd personal. allt för att våra kunder ska kunna 
koncentrera sig på sin egen affärsverkamhet.

vi på cramo vill helt enkelt bli er totalpartner!

-  möbler
-  it-utrustning
-  komfortkyla
-  köksinredning
-  värmepump
- brandskydd

- extra ljudabsorbenter
-  kontorsutrustning
-  säkerHet/larm
-  blomsterarrangemang
-  catering
-  kundsupport standard

tillval

anpassningar

tjänster
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flyttbara lokaler ModulbeteCkningar

Produktnr Internt namn Mått beskrivning 
 C10
9401010 C10 A00 9x3m 2 rum
9401011 C10 AB0  HOUSING 9x3m Boende 
9401020 C10 B00 9x3m Öppen modul  
9401030 C10 C00 9x3m Entré, vent och WC 
9401034 C10 CHW 9x3m Entre, vent och HWC
9401040 C10 D00 WC STAIRCASE 9x3m Vent, WC och trapphus 
9401050 C10 E00 WC STAIRCASE 9x3m Vent, WC och trapphus
9401060 C10 F00 9x3m Trapphus 
9401070 C10 G00 9x3m Trapphus
9401080 C10 H00 9x3m Öppen modul med sektionsvägg 
9401090 C10 I00 9x3m Öppen modul med sektionsvägg
9401110 C10 K00 9x3m 2 rum, med en sektionsvägg 
9401130 C10 L00 9x3m Öppen modul med 2 sektionsväggar
9401140 C10 M00 HOUSING 9x3m Boende 
 C40  
9404100 C40 A00 9x3m 2 rum á 10 kvm
9404101 C40 A0+ 9x4m 2 rum á 13 kvm 
9404102 C40 AA0 9x4m 4 rum á 6,5 kvm
9404110 C40 J00 9x4m Öppen modul med sektionsvägg, 4 m bred 
9404111 C40 J0+ 11x4m Öppen modul med sektionsvägg, 4 m bred
9404120 C40 K00 9x3m 2 rum, med en sektionsvägg 
9404150 C40 S00 9x3m Skötrumsmodul
9404160 C40 T10  Ext. Trapphus BV 
9404161 C40 T20  Ext. Trapphus MV
9404162 C40 T30  Ext. Trapphus ÖV 
9404181 C40 GR0  Groventré
9404183 C40 ZV0 9x3m Storkök 
9404184 C40 ZM0 9x3m Storkök
9404185 C40 ZH0 9x3m Storkök 
9404200 C40 B00 9x3m Öppen modul
9404206 C40 B0+ 11x4m Öppen modul 
9404300 C40 C00 9x3m Entré, vent och WC
9404301 C40 C3 9x3m Entré, vent och WC 
9404302 C40 CH0 9x3m Entré, vent och WC
9404303 C40 C0+ 9x4m Entré, vent och HWC 
9404304 C40 CHW 9x3m Entré, vent och HWC
9404600 C40 F00 9x3m Trapphus 
9404700 C40 G00 9x3m Trapphus
9404900 C40 I00 9x3m Öppen modul med sektionsvägg 
9404901 C40 I0+ 11x3m Öppen modul med sektionsvägg
 C100  
9410150 C100 S00 9,60x3m Skötrumsmodul
9410200 C100 B00 9,60x3m Öppen modul 
9410300 C100 C00 11x4m Entre, vent och HWC
9410301 C100 C KITCHEN 11x4m Entre, vent, HWC, kök 
9410900 C100 IG0 9,60x3m Öppen modul med sektionsvägg, fast gavel 
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Vi bidrAr till ett hållbArt 
sAMhällsbyggAnde 

KVAlitet:  
Vårt KVAlitetsArbete ger 
dig MångA fördelAr. 

MilJö:
tA hJälp AV CrAMo i ditt 
MilJöArbete.

ArbetsMilJö: 
Vi säKrAr din ArbetsplAts.

Kvalitet, Miljö och arbetsMiljö
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Kontroll av maskiner och utrustning
En maskin från Cramo är alltid kontrollerad och svarar mot 
högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö. Maskiner och 
utrustning besiktigas och servas regelbundet. Innan leverans 
till kund genomförs alltid en kontroll för att säkerställa att ma-
skinerna levereras hela och rena. Personalen som utför dessa 
arbetsuppgifter har returmottagar- samt produktutbildningar 
för att säkerställa kvalitén. 

Maskinerna är taggade, dvs det  framgår på varje maskin om 
den är klar för att hyras ut, om den ska kontrolleras eller måste 
repareras.

Uppföljning och överblick via webben
Via Business Support får du som kund tillgång till våra affärs-
system där man ser pågående order, kan ta ut statistik samt 
beställa produkter. Business Support ger dig en bättre överblick 
över hyrda produkter och minimerar därmed källor till fel och 
missförstånd.  

vårt kvalitetsarbete ger dig många fördelar
 
• Råd om maskinval av kompetent depåpersonal
• Rätt maskin på rätt plats i rätt tid 
• Kontroll av maskiner och utrustning innan leverans 
• Kalibrerade mät- och kontrollinstrument 
• Modern maskinpark med senaste tekniken
• Regelbunden service av maskiner
• Besiktigade maskiner 
• Hyrförsäkring som ger extra trygghet
• Utbildning av kunder samt egna medarbetare  
• Tydlig kommunikation av hyran via Business Support 
• Kundundersökningar som fångar upp kundsynpunkter
• Rapporteringssystem för avvikelser/förbättringar

att hyra från cramo är bra för dig och miljön
Cramo håller en hög nivå då det gäller kvalitets-, miljö- , arbetsmil-
jöfrågor både internt och i samarbete med kunderna. Vi erbjuder 
en hög kvalitet på våra produkter och kan hjälpa till med att minska 
miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö på våra kunders 
arbetsplatser. 

När ni hyr Cramos maskiner bidrar ni till ett hållbart samhällsbyg-
gande samtidigt som ni får en säkrare arbetsmiljö. Genom att dela 
maskiner med andra minskar behovet av att äga och underhålla 
egna maskiner, vilket i sig är energi- och resurskrävande. 

Kvalitet

Vår verksamhet uppfyller den senaste lagstiftningen och vi arbetar 
systematiskt med att hitta lösningar på hur vi kan minska miljöpå-
verkan och förbättra arbetsmiljön. 

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

Nöjdare kunder
Genom externa och interna besök i verksamheten görs en upp-
följning på att allt fungerar som det ska och eventuella brister 
hanteras effektivt i våra avvikelsesystem. 

Genom vårt förbättringsarbete enligt LEAN arbetar vi dagligen 
med att effektivisera verksamheten, vilket kommer våra kunder 
tillgodo. Effekten av arbetet är bl.a. en snabbare och enklare 
hantering av kundärenden samt ett ökat medarbetarengage-
mang.

För att få veta vad som är viktigt för våra kunder och hur väl 
vi uppfyller deras krav och önskemål genomförs regelbundna 
kundundersökningar. Utifrån resultatet sätter vi upp mål och 
handlingsplaner för att öka kundnöjdheten ytterligare.  

Kvalitetskontroll innan leverans

Kvalitet, Miljö och arbetsMiljö
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energietablering sparar pengar och miljön
Genom att välja Cramo Energietablering kan energianvänd-
ningen minska med upp till 50 % på kundens byggarbetsplats. 
Med vårt mobila övervakningssystem  i realtid har byggaren full 
kontroll över situationen och kan åtgärda snabbt och optimera 
elbehovet. Cramo Energietablering består av fem delar:
 
1. Yttre tätning
2. Energismarta bodar 
3. Energieffektiv belysning
4. Containers och hissar (isolering och frekvensstyrning)
5. Mäta temperatur, fukt och förbrukning av energi 

Gröna Moduler
Våra Gröna moduler värms upp med miljöanpassade värmekäl-
lor. Modulen är väl tätad, utrustad med koldioxidstyrd ventila-
tion, närvarostyrd belysning och kan förses med solfångare. 
Klimatpåverkan minimeras med ny teknik. De flyttbara modu-
lerna fraktas omonterade för att minska på transporterna.

ta hjälp av cramo i ditt miljöarbete

• Råd och tips till kunder i miljöarbetet och hållbarhetfrågor
• Miljöanpassade oljor och drivmedel 
• Produkter för miljösäker hantering 
• Hjälp med avfallshantering i kundens projekt 
• Maskiner som klarar miljökraven 
• Dokumenterad miljöprestanda för maskiner 
• Bod- och moduluppställning med låg energianvändning
• Torra byggen

Arbetet med miljöfrågor är en viktig del i vår verksamhet. Efter 
att ha miljöanpassat den egna verksamheten, har Cramo tagit 
nästa steg genom att hjälpa kunder att komma vidare i sitt 
arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Cramo vill vara en partner för hållbart samhällsbyggande ge-
nom uthyrningslösningar som möter våra kunders ökande krav 
på miljösmarta lösningar. Att hyra är hållbart. Det minskar be-
hovet av att äga och leder till resurseffektivitet hos våra kunder.

Miljöanpassade oljor och drivmedel
Vi använder miljöanpassade oljor och drivmedel till våra maski-
ner. Om du t ex hyr en bensindriven maskin vet du att vi tankat 
den med miljöbensin (alkylatbensin). Genom att köpa miljöan-
passade bränslen på våra depåer bidrar du också till att minska 
påverkan på miljön och hälsan. 

Produkter för miljösäker hantering    
Vi vill hjälpa våra kunder att komma längre i deras eget miljö-
arbete. En del i detta är att vi erbjuder utrustning för säker 
hantering av kemiska produkter.

Vår miljöstation är avsedd för att förvara kemiska produkter 
och den uppfyller de krav som myndigheter ställer på säker 
förvaring. 

För att minska riskerna för spill från fat används spillguard. 
Cramo kan även tillhandahålla utrustning för spillberedskap 
och ADR-tankar som uppfyller miljökraven på sekundärt skydd 
(invallad eller dubbelmantlad).

Dokumenterad miljöprestanda på maskiner
I miljöspecifikationer redovisar vi miljöprestanda för våra 
anläggningsmaskiner och liftar. Här finns bl.a. information om 
utsläpp, oljor och buller. Som kund kan du ha hjälp av Cramos 
miljöspecifikationer då kommuner, Vägverket m.fl. ställer 
miljökrav på maskiner. 

torra byggen
Byggfukt orsakar stora skador för betydande belopp varje år 
och människor som vistas i ”sjuka hus” drabbas dessutom 
oftare av ohälsa och onödigt lidande. Att bygga in skadlig fukt i 
konstruktioner är inte heller bra ur ett miljöperspektiv. Cramo 
erbjuder produkter och tjänster som ger byggföretage heltäck-
ande hjälp med att skydda husbyggen mot fukt och hårt väder. 
Dessutom blir byggarbetsplatsen säkrare genom att man 
arbetar i en torr miljö och därmed minskar risken för olyckor 
och arbetsskador.

Miljöarbete på cramos depåer    
De senaste åren har ett stort antal åtgärder genomförts för att 
minska miljöpåverkan inom Cramos verksamhet. 

Miljö

Kvalitet, Miljö och arbetsMiljöKvalitet, Miljö och arbetsMiljö
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Genom att hyra av Cramo kan ni göra er arbetsmiljö säkrare! Vi 
har moderna och säkra maskiner, vilket minimerar risken att ni 
ska drabbas av arbetsmiljörelaterade skador. Vår kunniga per-
sonal kan också ge er råd och tips om hur risker i arbetsmiljön 
kan undvikas.

Minskad risk för vibrations- och bullerskador 
Vissa verktyg vibrerar och/eller bullrar och kan därmed påverka 
användaren negativt. På Cramo investerar vi i den senaste tek-
niken och tillhandahåller maskiner med bra ergonomi samt så 
låg ljudnivå som möjligt för att minska riskerna för vibrations- 
och bullerskador.

Fallskydd 
Cramo kan via sina depåer erbjuda ett heltäckande fallskydds-
system för att skydda arbetstagarna. Bland annat finns skydds-
räcken, skyddsnät, fallskyddsselar och säkerhetsblock som är 
utmärkta hjälpmedel. Den personliga fallskyddsutrustningen 
skickas till en extern specialist efter varje hyra för besiktning. 
Den plomberas därefter så att användaren kan vara trygg med 
att produkten är hel och väl fungerande.  Mer information om 
fallskydd finns under ”Cramo Safety”.  

renare luft på arbetsplatsen
En förutsättning för en god arbetsmiljö är att arbetsplatsen 
i så stor utsträckning som möjligt kan hållas ren från stoft, 
damm, mikropartiklar samt gasformiga ämnen. Cramo har ett 
komplett sortiment av industridammsugare, stoftavskiljare och 
luftrenare som hjälper till med detta. 

vi säkrar din arbetsplats genom: 

• Utrustning som minskar belastningen på dig som användare
• Information och utrustning som minskar risken för 
 vibrations- och bullerskador
• Fallskydd  som minskar risken för olyckor 
• Utrustning för renare luft
• Försäljning av personlig säkerhetsutrustning
• Bodar och moduler med bra arbetsmiljö
• Utbildningar i ex fallskydd, lift, ställning och truck 
• Personlig säkerhetsintroduktion för många maskingrupper
• Information om gällande arbetsmiljökrav
• Personlig Säkerhetsintroduktion (PSI)
• ID 06
• APD-plan
• Cramoskolan – utbildningar till kunder och anställda

Fallskydd 

aPD-plan
I Cramos digitala APD-plan får kunden en helhetsbild av byg-
get. Man kan till exempel se var utrustning för första hjälpen 
finns samt var uppsamlingsplatser för nödsituationer är 
lokaliserade. Att ha en uppdaterad APD-plan ökar tryggheten 
på bygget. 

Försäljning av personlig säkerhetsutrustning 
För att minska risken för arbetsmiljöskador kan ni köpa per-
sonlig skyddsutrustning hos Cramo, exempelvis öronskydd, 
handskar, skyddsglasögon och ansiktsmasker. 

Personalbodar
I personalbodarna har arbetsmiljön succesivt förbättrats. 
Bodarna har en kraftfull till- och frånluftsventilation med åter-
vinning, inredningen är ljus och luftig, ljudisoleringen är för-
bättrad och de innehåller också ett stort torkrum. De uppfyller 
även de nya kraven på antal kvm per person som är fastställda.

information om arbetsmiljökrav
Många av våra maskiner ställer särskilda krav på dig som an-
vändare, antingen i form av utbildning eller i form av skyddsåt-
gärder. Genom ett antal symboler vill vi göra dig uppmärksam 
på viktiga säkerhetsaspekter och förslag till lämplig skyddsut-
rustning, se sidan 4.

För att minska miljöpåverkan från transporter ställs miljökrav 
på transportörer, samt på Cramos egen fordonsflotta. Tvätt av 
maskiner och utrustning sker på platser med oljeavskiljare 
samtidigt som kemiska produkter med så liten miljöpåverkan 
som möjligt används.  

För att minska energianvändningen inom Cramos verksamhet 
arbetar depåerna med energibesparande åtgärder. Åtgärder 
görs också kontinuerligt för att minska mängden avfall som 
uppstår från verksamheten.

expressdepåer
Cramo Express finns i Stockholm, Malmö och Sundsvall. På  
Expressdepåerna finns cirka 100 typer av de mest efterfrågade 
mindre maskinerna till uthyrning som är särskilt anpassade för 
ROT-arbeten i innerstadsområden. 

Kvalitet, Miljö och arbetsMiljöKvalitet, Miljö och arbetsMiljö

arbetsMiljö
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Personlig säkerhetsintroduktion
Personlig säkerhetsintroduktion ( PSI) medföljer vissa maskin-
typer och de innehåller bland annat information om maskinens 
vibrationsvärden, bullernivå, ergonomitips samt vilken person-
lig skyddsutrustning som rekommenderas. För att det ska vara 
enkelt för användaren att veta hur länge man får arbeta med 
maskinerna anges både vibrationsvärdet och hur länge per 
dygn man får arbeta med maskinen i fråga. 

cramoskolan
Vi genomför både intern och extern utbildning för att höja kom-
petensen inom en rad olika områden. Som kund hos Cramo, 
kan du exempelvis delta i följande utbildningar: lift- och truck-
utbildning, säkra lyft, heta arbeten, arbete på hög höjd, dammfri 
arbetsplats och ställningsbyggnad.  

Kvalitet, Miljö och arbetsMiljö
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UTbildNiNg Som gER föRbÄTTRad EffEkTiviTET och  
aRbETSmilJö

Cramoskolan arrangerar utbildningar rikstäckande både inom Cramos depånätverk samt produktionsanpassade utbildningar 
förlagda hos våra kunder. Vårt mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt, vilket innebär en ökad säkerhet på 
arbetsplatsen, effektivare maskinanvändandet, minskade skador på människor och maskiner.

Vår filosofi är att genom ett samtal eller mail så når kunderna våra utbildningsrådgivare och våra 125 depåer. Vi håller dagligen 
utbildningar i vårt depånätverk, vilket ger Er möjligheten att skicka enstaka personer på utbildning. Vi har även lång erfarenhet 
av att hålla företagsförlagda utbildningar där våra instruktörer kommer ut till arbetsplatsen. Dessa utbildningar anpassar vi 
självklart till just den arbetsplatsens förhållande, maskiner och personal. Detta för att minimera produktionsbortfall under 
utbildningsperioden.

Vi vet att våra kunder jobbar i en snabbföränderlig miljö där utbildningsbehov uppkommer hastigt. Vi är därför vana att ordna 
utbildningar med kort varsel, inte sällan redan dagen efter.

Cramoskolan håller även utbildningar på olika språk.

”våRT mål ÄR aTT öka kUNNaNdET 
SåvÄl TEoRETiSkT Som pRakTiSkT, 
vilkET iNNEbÄR EN ökad SÄkERhET 
på aRbETSplaTSEN, ETT EffEkTivaRE 
maSkiNaNvÄNdaNdE och miNSkadE 
SkadoR på mÄNNiSkoR och maSkiNER.”

TJÄNSTER OCH KUNDLÖSNINGARTJÄNSTER OCH KUNDLÖSNINGAR

UTbildNiNgSUTbUd

•	 Liftutbildning
•	 Ställningsbyggnadsutbildning
•	 Fallskyddsutbildning
•	 Truckförarutbildning
•	 Travers- och telferutbildning
•	 Säkra Lyft
•	 Maskinförarutbildningar 
•	 Heta Arbeten
•	 Arbete på väg
•	 BAS U och BAS P, 

Byggarbetsmiljösamordnare
•	 Svetsutbildning
•	 Motorsåg
•	 Torra Byggen
•	 Om vibrationers skadliga 

inverkan på människan
•	 ABC/HLR
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TILLGÄNGLIGHET
Hyra maskiner på webben

På Cramos webbdepå kan du enkelt boka dina maskiner 
före kl 12 och få leverans redan nästa dag till byggplatsen 
eller för avhämtning på din närmaste Cramo-depå. 

Du har alltid nära till att boka maskiner via Cramos 
Webbdepå, prova själv på www.cramo.se. Du har tillgång 
till Sveriges största maskinsortiment. En förutsättning för 
att kunna hyra på webbdepån är att du har registrerat dig 
på www.cramo.se.

Och du inte redan är kund hos Cramo måste du ansöka om 
ett kontonummer via en Cramo-depå. 

cramo 24 - maskiner dygnet runt 

Flera av Cramos kunder har frågat efter möjligheten att hämta 
maskiner och utrustning utanför ordinarie arbetstid på kvällar, 
nätter och helger. Många serviceuppdrag utförs på udda tider 
och vi arbetar inte alltid på samma sätt som förr. 

Cramo24 finns i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Tjänsten 
är baserad på ID06-kort och ansökan om ID06-kort kan du göra 
på närmaste Cramo-depå. 

För att få tillgång till Cramo 24 besöker du någon av våra Cramo 
24-depåer eller kontaktar din säljare. 

Cramo Express

Cramo Express-depåerna finns i Stockholm, Malmö och 
Sundsvall som centralt placerade innerstadsbutiker där du 
själv kan hämta de maskiner du behöver för dagens arbete.
 
Sortimentet består av de vanligaste cirka 100 handhållna 
maskinerna och ryms i en vanlig bil.

TJÄNSTER OCH KUNDLÖSNINGARTJÄNSTER OCH KUNDLÖSNINGAR
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cRamo boNUS - EN föRmåN föR dE miNdRE föRETagEN

Cramo har mängder med hantverkare och mindre företag som 
kunder som vi hoppas skall trivas extra bra hos oss och som 
vi därför erbjuder medlemskap i Cramo Bonus. Som lojalitets-
kund och medlem i Cramo Bonus får ditt företag automatiskt 
bonus på allt, både när ni handlar eller hyr!

Intjänad bonus kan när som helst lösas in till spännande 
och användbara varor och tjänster som alla på företaget kan 
ha nytta av i tjänsten. Ju fler poäng ditt företag har desto 
mer finns det att välja bland. Dessutom får du som medlem 
möjlighet att under trevliga former delta i demonstrationer av 
produktnyheter, utbildningar och andra arrangemang. Allt för 
att din verksamhet skall bli effektivare och lönsammare.

Information från Cramo Bonus sker mestadels via e-post och 
på internet.

Anmäl ditt intresse på cramo.bonus@cramo.com eller kon-
takta närmaste Cramo-depå. 

Välkommen till Cramo igen och igen och igen – här får du 
bonus varje gång.

    

vi
gillaR 
dig!

dET ÄR baRa 
hoS oSS dU 
fåR boNUS.

föR vaRJE 
kRoNa fåR dU 
ETT boNUS-
poÄNg.

NyhETERNa 
kommER Till 
dig föRE 
alla aNdRa.

Som medlem i Cramo Bonus får du bonus 
på allt. Oavsett om du hyr eller köper.
Bonus som du och de andra på firman kan 
använda för att göra vardagen roligare.

fråga oss så berättar vi mer!

klaRT dU Ska 
ha boNUS!
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cRamo flExi – ETT föRmåNligT hyRESalTERNaTiv Till 
köp av haNdmaSkiNER

våRT ERbJUdaNdE
Många har idag problem med dyra maskininvesteringar och 
saknar kontroll på utgifterna. Andra problem kan vara driftsav-
brott på grund av trasiga maskiner eller svårigheter med att 
budgetera samt vidarefakturera maskinkostnader.

Med Cramo Flexi vänder vi oss till dig som idag köper hand-
maskiner. Vi erbjuder ett förmånligt hyresalternativ med lågt 
pris och en flexibilitet du inte hittar hos någon annan. Hos 
Cramo får du en partner, en personlig kontakt och framförallt 
binder du inget kapital. 

SpaRa pENgaR mEd cRamo flExi
 

KÖP AV EXTRA MASKIN

CIRKELSÅG

BORRMASKIN

SKRUVDRAGARE

KÖP AV EXTRA MASKIN

BYTE AVBATTERIER & LADDARE

REPARATION
AV MASKINER

CIRKELSÅG

BORRMASKIN

SKRUVDRAGARE VALFRI MASKIN

VALFRI MASKIN

VALFRI MASKIN

KOSTNADSNIVÅ - 
VID KÖP EFTER 1 ÅR

KOSTNADSNIVÅ - 
CRAMO FLEXI EFTER 1 ÅR

Så hÄR fUNgERaR dET
För att teckna Cramo Flexi-avtal kontaktar ni närmaste Cramo-
depå/säljare. Ur Flexi-sortimentet väljer du vilka maskiner som 
skall ingå i ert Flexi-avtal. 

Under hyresperioden (minst 6 mån) kan ni byta maskiner till 
andra modeller eller märken när och hur ofta ni vill. Flexibyte 
gör ni kostnadsfritt på valfri Cramo-depå. 

Om du redan har ett Cramo Flexi-avtal och behöver fler  
maskiner kan du komplettera med ett nytt kontrakt för dessa 
maskiner.  Minimihyrestiden är 6 månader. 

KOSTNADSNIVÅ - 
VID KÖP DAG 1

När du väljer ett Flexi-avtal tecknar du dig för hyra av ett valfritt 
antal maskiner ur Flexisortimentet under minimum 6 månader.

•	 Du får en fördelaktig och fast månadskostnad på de antal 
maskiner du hyr

•	 Du får tillgång till ett utvalt sortiment av handhållna 
kvalitetsmaskiner

•	 Du kan redan från första början byta dina kontrakterade 
mot andra maskiner i Flexisoritmentet

•	 Går maskinen sönder behöver du inte vänta på reparation 
utan får snarast tillgång till en utbytesmaskin

•	 Du får möjlighet att teckna en fördelaktig hyresförsäkring 
som skyddar dig mot stöld och förlust
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SmaRTaRE affÄRER mEd bUSiNESS SUppoRT 
Cramo bedriver ett ständigt utvecklingsarbete för att förenkla 
och förbättra ditt dagliga arbete och dina kontakter med 
Cramo. Genom att ansluta dig till vår samlingswebbplats 
Business Support får du tillgång till ett antal kraftfulla 
verktyg. Business Support är under en ständig utveckling och 
vi kommer kontinuerligt att addera nya, bra funktioner och 
tjänster. 

Vi vill också poängtera att Business Supports  grundutbud är 
helt GRATIS för våra kunder.

Med Business Support vill vi:

-  underlätta och förenkla kontakten genom att erbjuda  
 ytterligare en kanal till Cramo
-  ge ökad tillgänglighet till affärsrelevant information
-  erbjuda våra kunder en bättre överblick över sitt samlade  
 engagemang
-  minimera felkällor och missförstånd 

Vår strävan är att tillsammans med våra kunder utveckla 
branschens bästa system för informationsutbyte och ett 
effektivt resursutnyttjande.

För mer information kontakta någon av våra säljare eller din 
närmaste cramo depå, för demonstration av Business Support 
hos ER!

NU GÅR DET 
ÄVEN ATT  
PRENUMERERA 
PÅ RAPPORTER 
I BUSINESS 
SUPPORT.

Pågående 
order

boka online

statistik

arbetsmiljö-
instruktioner

närvarohantering

energimätning

temPeratur-
mätning

fuktmätning

övervaka 
bygget

GRUNDUTBUD TILLVAL

TJÄNSTER OCH KUNDLÖSNINGARTJÄNSTER OCH KUNDLÖSNINGAR



www.cramo.se     Lokala variationer i produktutbud förekommer 183

TJ
ÄN

ST
ER

köp TillbEhöREN på cRamo
FÖRBRUKNINGSVAROR OCH TILLBEHÖR
Vi erbjuder de rätta tillbehören för våra hyrverktyg och maskiner. I 
vårt utbud finns bl a borrar, kap- och sågklingor, mejslar, sågblad, 
slippapper och mycket annat. 

Fråga vår personal om råd så får du rätt tillbehör till din maskin.

PERSONLIG SÄKERHET
I vårt sortiment finner du väl utvalda säkerhetsprodukter som 
ger dig rätt skydd i olika situationer. Bland annat erbjuder vi olika 
typer av hörselskydd, andningsskydd och handskar. 

OLJA OCH DRIVMEDEL
I enlighet med Cramos mål att reducera påverkan på miljön säljer 
vi miljövänliga oljor och drivmedel.

EL-ARTIKLAR
Vi säljer ett väl anpassat sortiment av elartiklar såsom skarv-
kabel, belysning och ljuskällor - de större produkterna hyr du.

LyFTMATERIAL OCH LASTSÄKRING
Våra butiker säljer fler olika typer av lyft- och spännband. 

gaSol
Vi ersätter era tomma gasbehållare med nya, fyllda. Vi har behål-
lare av olika storlekar och säljer i stora volymer till våra större 
kunder.
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cRamo klimaT

Låt oss hjälpa dig att hålla rent på bygget med en Centralvärmare. 

Genom användning av det färdiga husets ventilationssystem får man en jämnare 
spridning av värmen och som då når ytterväggarna istället för att bara finnas i 
trapphusen. 

Vi tillhandahåller värmare för anslutning till fjärrvärmenätet, temporära vat-
tenburna värmesystem. 

Oavsett uppvärmningssystem har vi lösningen för dig, hetvatten, el, gasol eller 
diesel. 

Nyare värmefläktar med effektiv luftfördelning ersätter funktionen av 2-3 st 
traditionella 9 kW värmefläktar. 
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SÄKER KRAFT MED CRAMO EL

Störningsfri och säker elförsörjning är viktigt för att ett projekt ska löpa så smidigt som möjligt. Vi kartlägger behovet av elkraft från 
start till slut och hjälper till med beräkningar, dimensionering, leverans och installation. All utrustning är noggrant genomgången 
och kontrollerad när den lämnar våra depåer. Vi följer Elsäkerhetsverkets krav för periodisk kontroll och tillsyn. Löpande konverteras 
våra ljuskällor i uthyrningssortiment till LED armaturer och nya investeringar av belysningsmaster med LED ljus.
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bÄTTRE koll på byggaRbETSplaTSEN -  
övERvaka byggET

APD-verktyget från Cramo är under ständig förbättring. Vi 
lägger till och ändrar symboler löpande och har en ständig 
kontakt med användarna av systemet för att lyssna av 
synpunkter och idéer, allt för att ge våra kunder ett så bra och 
lätthanterlig verktyg som möjligt. 

Demoversionen av verktyget ligger tillgänglig för alla på vår 
hemsida www.cramo.se. 

Skydda dig moT vÄdER och viNd på byggaRbETSplaTSEN
Cramo erbjuder dig presenningar och hallar för tillfälliga 
uppställningar i olika storlekar. Vi erbjuder väderskydd för 
mindre förråds- eller arbetstält vid markarbeten. Dessa tält går 
snabbt och enkelt att montera och flytta.

Väderskydd för litet eller större byggprojekt erbjuder vi också 
på Cramo. Väderskydd under hela byggtiden skyddar byggnad 
från skadlig fukt och minskar risk för mögelproblem. Man 
arbetar dessutom hela tiden i torr miljö.

För mer information, kontakta din säljare eller närmaste 
Cramo-depå.

Energietablering och tjänsten Övervaka bygget

Kamera

Utetemperatur

Fukt/Temperatur/Energi

Frostlarm V/A

Energimätning bodar

Energimätning 
totalt

Energimätning container

Cramo erbjuder följande tjänster för att du som platschef på ett 
bygge ska få bättre överblick: 

•	 Energimätning av bodar, containrar, samt total energian-
vändning 

•	 Aktiv temperaturkontroll och kontroll av luftfuktigheten 
•	 Övervakningskamera över byggarbetsplatsen samt rörel-

sedetektorer, dygnet runt 
•	 Öppna och stänga grindar samt styra belysning. 

Alla dessa funktioner är samlade via webbgränssnitt och kan 
användas via pc, surfplatta eller din mobiltelefon. Du kan via 
systemet få utförliga rapporter på ex elförbrukning under öns-
kad tidsperiod eller under ett specifikt dygn. 

Övervaka bygget är en tilläggstjänst inom Business support. 

Via Skalskyddslösningar från Cramo kan du styra in- och 
utpassage via rotationsgrindar, fordonsgrindar samt containrar 
tillsammans med elektronisk närvaroregistrering. Nyckeln är 
registrering av den anställdes Id06-kort på arbetsplatsen. 

apd-plaN
Cramos verktyg är ett lätt sätt att underlätta byggkundernas 
arbetsvardag. Den web-baserade ADP-planen hjälper plats-
chefen att få byggarbetsplatsen att fungera logistiskt, det vill 
säga att kranar, bodar, staket, in- och utfarter, belysning, el, 
vatten, avlopp med mera hamnar på rätt plats!
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Temperatur

På förfrågan erbjuder Cramo tillfälliga projektdepåer vid 
byggarbetsplatser för enskilda kunder. Depåerna kan vara 
bemannade och öppna helt enligt kundens önskemål. Detta ger 
oss möjlighet att tillhandahålla samma maskiner och tjänster, 
inklusive tillbehör och skyddsutrustning, som vilken annan 
Cramo-depå som helst.

Utrustningen som efterfrågas kan förvaras på plats på projekt-
depån eller på närmaste Cramo-depå, beroende på kundens 
önskemål.

En projektdepå kan även vara obemannad, som en contai-
nerlösning, utrustad enligt kundens direktiv med access hela 
dygnet för behörig personal. Fakturering kan ske periodvis 
eller i vissa fall enligt tidsregistrering när utrustningen tas från 
containern.

Liknande upplägg kan också erbjudas för andra produkter 
såsom liftar etc. 

TillfÄllig pRoJEkTdEpå

På Cramos depåer kan vi hjälpa dig med ansökan om ID06-kort. 
Vi hjälper dig med att ta fram registreringsbevis för ditt företag 
utan kostnad,  fotografering och skicka iväg din ansökan. Cramo 
samarbetar med PAS Card som är ackrediterad leverantör av 
ID06-kort. 

Med ditt ID06-kort kommer du in på arbetsplatser som har 
skalskydd och arbetplatser som kräver detta. Du får tillgång till 
våra Cramo24 depåer i Sverige och kan hyra utvalda maskiner 
dygnet runt om du tecknar ett avtal med Cramo. 

aNSökaN id06-koRT
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bEgagNad UTRUSTNiNg Till hEla vÄRldEN

När du letar efter begagnade maskiner och utrustning är 
Cramo Trade det naturliga valet. Bland våra kunder finns 
både uppköpare och slutanvändare över hela världen. 

Du hittar vad du letar efter genom att navigera bland 
kategorierna i vänstermenyn, klicka på bilderna eller 
genom att använda sökverktyget.

Om du inte hittar vad du söker, tveka inte att kontakta oss, 
då försöker vi att tillgodose ert behov.

Din guide 
till begagnad utrustning 

www.cramo.com/trade

cRamo SafETy – SÄkERhET på aRbETSplaTSEN

vi hJÄlpER dig öka SÄkERhETEN
Säkerheten på byggarbetsplatsen är en viktig del i byggplan-
eringen idag. Hårdare krav från myndigheter sätter säkerheten 
i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Tillsammans med 
Combisafe erbjuder Cramo ett komplett paket med produkter 
och tjänster som förenklar och 
förbättrar din arbetsdag.  

TillfÄlligT och pERSoNligT 
fallSkydd
Arbete på höjder över 2 meter, 
där det finns risk för fall, kräver 
fallskyddslösningar. I begreppet 
Cramo Safety erbjuds 
Combisafe tillfälliga fallskydd-
slösningar och personliga fall-
skyddsutrustningar. Dessutom 
finns tjänster inom montage/
demontage, utbildning, hjälp med 
riskanalyser och 
arbetsmiljöplaner mm. Här finns 
också tillträdeslösningar såsom 
trappor och arbetsbryggor.
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EN UNIK FÖRSÄKRING
Cramo har en hyrförsäkring som tecknas hos ett välrenommerat 
försäkringsbolag som försäkringsgivare. Försäkringen skyddar 
uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom 
inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier.

LÅG AVGIFT OCH SJÄLVRISK
När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, i stället 
för att teckna en egen försäkring, betala en försäkringsavgift 
för Cramo Hyrförsäkring för enstaka produkter eller för en hel 
grupp maskiner.

Hyr du ofta och mycket – gör då ett generellt avtal där avgiften 
för Cramo Hyrförsäkring ingår. Avgiften är låg och din självrisk 
är bara 3.000:- per skadetillfälle. Jämför det med 1-2 gånger 
prisbasbeloppet som brukar vara vanligt. Självrisken är alltså 
drygt en 1/15 del av prisbasbeloppet. Så försäkra dig om arbetsro 
med Cramo Hyrförsäkring, det tjänar du på.

Särskilda villkor och avgifter gäller för Cramo Flexiavtal.

BEGRÄNSNING
Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, för-
brukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. 
Vid stöld gäller att tidpunkten för brottet ska preciseras och att 
rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens 
värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt. Detta 
ska framgå av polisrapporten.

Försäkringen gäller inte för klotter eller för skador som inträf-
far under transport i andra fall än då hyrestagaren själv utför 
transporten med eget fordon. Vidare gäller försäkringen inte för 
stöld ur bil om stölden sker när bilen används för privat bruk.
Försäkringen gäller ej vid andrahandsupplåtelse. Vid större eta-
bleringar eller vid hyra av specialutrustning görs en individuell 
försäkringsprövning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Den försäkrade ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter, 
tillverkare eller leverantör som meddelas i syfte att förhindra eller 
begränsa skada. Har den försäkrade när skada inträffar försummat att 
följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller 
av en författning eller myndighets föreskrift som villkoren hänvisar till, 
betalas ersättning från försäkringen endast om skadan får anses ha 
inträffat även om föreskriften hade följts. Om det finns särskilda skäl 
kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts. 
Med försäkrad likställs den försäkrades anställda inklusive de med 
ledande ställning inom företaget eller på platsen. 

JÄMFÖR SJÄLV!
• Dagshyran för en bilningshammare är inte speciellt hög. Inte Försäk-
ringsavgiften heller. Skulle den, trots din aktsamhet, bli stulen betalar 
du endast 3.000:- i självrisk. Jämför det med ett nypris på ca 15.000:-.
• Att hyra en 5m3 dieselkompressor kostar ca 960:- dygn. Avgiften 
för Cramo Hyrförsäkring är endast 58:- per dag och självrisken är 
fortfarande bara 3.000:- för en maskin som kostar drygt 130.000:-.
Detta är en sammanfattning av vad Cramo Hyrförsäkring kan erbjuda 
Dig. Vid en skada regleras denna i enlighet med försäkringsvillkoren.

cRamo hyRföRSÄkRiNg –  
EN ExTRa TRygghET NÄR dET hÄNdER

Kontakta snarast din Cramo-depå:

1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.
2. Ange skadad egendom, samt eventuellt individnummer.
3. Beskriv vad som hänt. Skadans art och omfattning.
4. Åtgärder som vidtagits. (Vid stöld, inbrott och skadegörelse
 skall polisanmälan ske snarast och bifogas anmälan).
5. Tills polisanmälan inkommit till Uthyraren debiteras avtalad  
 hyra för hyresobjektet.

OM SKADA INTRÄFFAR

Försäkringen skyddar mot  
plötsliga och oförutsedda  
händelser, såsom 

•	 stöld
•	 inbrott
•	 skadegörelse
•	 brand
•	 vattenskador
•	 maskinhaveriet

SAMMANFATTNING

Försäkringen skyddar  
inte mot

•	 Förslitning
•	 Förbrukning
•	 Korrosion
•	 Beläggning
•	 Vårdslöst handhavande
•	 Svinn
•	 Klotter
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1. TillÄmplighET 
1.1 dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning och 
byggmaskiner (1). ändring av, och tillägg till, hyresvillkoren förutsätter skriftlig 
form.

2. NyTTJaNdERÄTT
2.1 hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som ris-
kerar påverka uthyrarens äganderätt. hyrestagaren får inte märka om eller på 
annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande. 

2.2 hyrestagaren äger inte, utan uthyrarens skriftliga medgivande, överlåta 
hyresavtalet eller i sin tur uthyra hyresobjektet till annan. 

3. avhÄmTNiNg och åTERlÄmNaNdE
3.1 hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid någon av uthyrarens depåer. 
hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. för de fall par-
terna avtalat att uthyraren ska ombesörja transport ska hyresobjektet avlämnas 
på av hyrestagaren anvisad plats. hyresobjektet anses som återlämnat när 
uthyraren avhämtat godset på anvisad plats och restursedel utfärdats. 

3.2 vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till 
normal förslitning i gott skick. i annat fall är uthyraren berättigad att vidta nöd-
vändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad. 

4. UNdERSökNiNgS- och bESikTNiNgSplikT 
4.1 det åligger hyrestagaren att snarast efter mottagandet av hyres-objektet 
och innan det tas i drift utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka 
hyresobjektet. anmärkning mot hyresobjekt eller handhavandeinstruktion ska, 
för att kunna göras gällande, snarast anmälas till uthyraren, dock senast en 
vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. görs ingen 
anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet så som mottagen i 
fullgott skick. 

4.2 uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. hyrestaga-
ren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbets-
platsen. uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av 
hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

5. aNvÄNdNiNg 
5.1 hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under 
sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. 

5.2 endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda hyresobjekt 
för vilka särskilda handhavandeföreskrifter återfinns. hyrestagaren är skyldig 
att i samband med avhämtning och avlämning av hyresobjektet tillse att han fått 
instruktioner för såväl handhavande som skötsel av hyresobjektet. 

5.3 hyresobjektet ska under hyrestiden handhas och förvaras av hyrestagaren på 
sådant sätt att den inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp. 

5.4 hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. förutom att 
bekosta driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren även ombesörja och bekosta 
utbyte av förbrukningsmaterial. 

5.5 hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan 
arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. 

6.  hyRESTid
6.1 hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal 
hålls tillgänglig för avhämtning från uthyrarens depå, alternativt för de fall uthy-
raren ombesörjer transport av hyresobjektet, från den dag hyresobjektet enligt 
parternas avtal avlämnas på av hyrestagaren anvisad plats. hyrestiden löper för 
den period som avtalats. har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till 
dess att hyrestagaren återlämnar hyresobjektet enligt 3.1, alternativt för de fall 
uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, till och med den dag hyresta-
garen meddelat uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning på 
av hyrestagaren anvisad plats. 

6.2 hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte 
annat avtalats. hyrestagaren ska utan dröjsmål meddela uthyraren om föränd-
ringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift. 

7.  ERSÄTTNiNg
7.1 hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens vid 
var tid gällande prislista. 

7.2 tillbehör debiteras separat. sanering, rengöring och transport av hyresobjekt 
sker mot särskild ersättning. 

7.3 avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. för del av dag 
utgår hyra som för hel dag. utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 
timmar debiteras skifttillägg, vilket är ett tillägg på 10% av avtalad dagshyra 
per timma. arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. för vissa 
särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt 
uthyrarens prislista. för samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semes-
terperiod och annan motsvarande ledighet. 

7.4 för stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen 
hyra. 

7.5 avtalade hyror, priser för tillbehör och andra tjänster är exklusive mervärdes-
skatt. 

7.6 fakturabeloppet ska vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges 
som förfallodatum på fakturan. uthyraren äger rätt att ta ut en fakturahante-
ringsavgift om 50 kronor per faktura. vid försenad betalning utgår dröjsmåls-
ränta med 24 % per år samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 50 kronor. 

7.7 uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer 
säkerhet för respektive hyresobjekt till återanskaffningskostnaden. 

8. aNSvaR 
8.1 uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. 

8.2 hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för 
samtliga skador som inte utgör normal förslitning. skada ska anmälas till uthy-
raren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. hyresobjekt som förlorats 
eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med 
belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. 

8.3 hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet 
uppkommer för honom själv eller tredje man. 

8.4 uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av 
uthyrarens vårdslöshet. inte i något fall svarar uthyraren för indirekt skada 
såsom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, utebliven vinst eller annan 
liknande omständighet. 

8.5 vid stöld av hyresobjekt under hyrestiden ansvarar hyrestagaren för att med-
dela och inkomma med polisanmälan till uthyraren. tills polisanmälan inkom-
mit till uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet.

10. hÄvaNdE
10.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtals-
brott och part inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom. 

10.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgö-
rande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, 
myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt 
inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars 
menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. om hindret består i mer 
än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

10.3 om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina 
betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, inleder ack-
ordsförhandlingar, eller annan liknande omständighet är uthyraren berättigad 
att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestaga-
rens bekostnad. 

11. TviST
11.1 tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän dom-
stol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande. 

SÄRSkilda villkoR vid köp
vid köp av varor, förbehåller sig säljaren äganderätten till varorna till dess köparen 
till fullo har betalt för dessa. till dess äganderätten har övergått till köparen, har 
köparen således ej rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. 
om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna. 

(1) För Cramo Funktion och Cramo Flexi gäller särskilda hyresavtal och villkor. 

Hyresvillkor Cramo Sverige

vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående 
avisering.

ALFABETISKT REGISTERHyRESVILLKOR CRAMO AB



www.cramo.se     Lokala variationer i produktutbud förekommer 191

TJ
ÄN

ST
ER

Alligatorsåg...................................................................48
ADR-tank ......................................................................18
APD-plan ............................................................175, 186
Ankarspikpistol .............................................................41
Armeringsförlager ........................................................53
Armeringsklipp .............................................................53
Avfuktningsaggregat ....................................................31
Avstängningsmaterial ................................................146
Avvägningsinstrument ..................................................56
Badmobil .....................................................................165
Bandslipmaskiner ........................................................49
Bandsåg ........................................................................47
Begagnad utrustning..................................................188
Belysningscentral .........................................................25
Belysningsmast ............................................................24
Belysningstransformatorer ..........................................24
Bergborrmaskiner ........................................................38
Betong- / bruksblandare ..............................................17
Betongbaskrar ..............................................................34
Betongblandare ............................................................17
Betongslipmaskiner .....................................................50
Betongspårfräs .............................................................51
Billiftar ................................................................ 120-124
Bilningshammare .........................................................42
Bockmaskiner ..............................................................54
Bodar ..........................................................................152
Bodetableringscentral..................................................25
Borrhammare ...............................................................52
Borrmaskin ...................................................................39
Borrvagnar ..................................................................147
Bruksvisp ......................................................................17
Bultpistoler ...................................................................41
Business Support .......................................................182
Buskröjningsmaskin ....................................................16
Butiksvaror .................................................................176
Bygghissar ..................................................................125
Bygglaser ......................................................................56
Byggtork........................................................................27
Bänksågar ....................................................................47
Centrifugalpumpar .......................................................32
Cirkelsågar ...................................................................44
Cirkulationsrenare .......................................................61
Container ....................................................................166 
Cramo 24 ....................................................................179
Cramo Bonus ..............................................................180
Cramo El .....................................................................185
Cramo Express ...................................................175, 179
Cramo Flexi.................................................................181
Cramo Klimat .............................................................184
Cramo Safety ..............................................................188
Cramo Trade ...............................................................188
Cramoskolan ..............................................................178
Dammsugare ................................................................60
Detektor armering ........................................................57
Diafragmapumpar ........................................................32
Dieselvärmare ..............................................................27
Distansmätare ..............................................................57
Dumprar .....................................................................131
Domkraft .......................................................................36
Dyckertverktyg ..............................................................40
Dörrlyft ..........................................................................35
Elaerotemper ................................................................28
Elektronisk avvägningsstång .......................................56
Elkompressorer ............................................................26
Elverk ....................................................................22, 144
Energietablering .........................................................186 

Energiförråd................................................................166
Evakueringslägenhet  .................................................167
Fallskydd .....................................................................174
Farmartank ...................................................................18
Fatinvallning, Spillguard ..............................................18
Flexibodar ...................................................................158
Fodervagn .....................................................................16
Fogpistol .......................................................................55
Friskluftsfläkt ...............................................................31
Fuktindikator ................................................................57
Färg- och spackelborttagningsmaskiner ....................49
Föravskiljare .................................................................60
Gaffellyftfickor ..............................................................34
Gasolvärmare ...............................................................27
Geringssågar ................................................................45
Gipsskivehiss ................................................................35
Gipsskruvdragare .........................................................39
Gjerdesågar ..................................................................45
Glaslyft ..........................................................................35
Glättningsmaskiner ......................................................22
Golvfräsar .....................................................................50
Golvslipmaskiner ..........................................................48
Golvsågar ......................................................................45
Golvvärmeväxlare .........................................................29
Grundvattensänkning .................................................148
Grävmaskiner ..................................................... 134-137
Guide elverk ................................................................145
Guide till rätt pump ......................................................32
Guide till rätt stoftavskiljare .........................................61
Guide till rätt vibroplatta ..............................................20
Guide till rätt vält ........................................................141
Guide uppvärning .........................................................30
Gångtunnel .................................................................166
Handborrmaskiner .......................................................52
Handöverfräs ................................................................51
Hantverkarställning......................................................37
Hetvattenvärmare .........................................................28
Hissar ....................................................................35, 125
Hjullastare ..................................................................140
Huvudcentraler .............................................................25
Hygienbod ...........................................................158, 160
Hyresformer ...................................................................4
Hyresförsäkring ..........................................................181
Hyresvillkor .................................................................190
Hyvelmaskin .................................................................49
Högtryckstvätt ..............................................................59
Hörnslip ........................................................................49
ID06 .........................................................................8, 187 
Jordborrmaskiner ........................................................38
Kabeldragningsverktyg ................................................23
Kabelmast .....................................................................23
Kabelvagn .....................................................................23
Kakelsågar ....................................................................43
Kantslipmaskiner .........................................................49
Kap/geringssåg ............................................................45
Kap och vinkelslip.........................................................49
Kapmaskiner .................................................... 46-47, 49
Kedjesågar ....................................................................44
Klammerverktyg ...........................................................40
Klippmaskiner ..............................................................53
Klyvsågar ......................................................................45
Kombihammare ............................................................52
Kommunikationsradio ..................................................58
Kompaktgrävmaskiner ....................................... 132-133
Kompaktlastare .................................................. 138-139
Kompressorer .......................................................26, 146

ALFABETISKT REGISTERHyRESVILLKOR CRAMO AB



192 www.cramo.se      Lokala variationer i produktutbud förekommer

Kontorsbodar .............................................. 158, 160-161
Kärnborrmaskiner ........................................................52
Kättingtelfer ..................................................................36
Körplåtar .....................................................................148
Larvbandsliftar ................................................... 107-109
Laserinstrument ...........................................................56
Lastmaskiner ..............................................................135
Ledstaplare ...................................................................78
Lintelfer ........................................................................36
Luftkonditionering ........................................................31
Luftrenare .....................................................................59
Luktsanerare ................................................................59
Lyftblock ........................................................................36
Långgodsvagn ...............................................................16
Länspumpar .................................................................33
Lättmetallställning .......................................................37
Markskydd ..................................................................148
Materialhantering .........................................................34
Materialhiss ..................................................................35
Materiallyft ....................................................................35
Mattstripper/Mattborttagare  .......................................49
Mejselhammare ...........................................................42
Metalldetektor ..............................................................57
Miljöstation .................................................................166
Minikranar .............................................................. 65-69
Moduler ................................................156, 162-164, 170
Montagelyft ...................................................................35
Motorsåg .......................................................................44
Motviktstruckar ............................................................79
Multimaskin ..................................................................49
Mutterdragare ..............................................................40
Najomater .....................................................................55
Nibblare ........................................................................54
Packningsmätare med GPS .......................................142
Pallyftare .................................................................16, 78
Pelarliftar .......................................................... 81, 86-87
Personalbodar ....................................................158, 160
Personalvagnar...........................................................165
Personlig Säkerhetsintroduktion (PSI) ................15, 176
Planlaser ......................................................................56
Planslipmaskiner .........................................................50
Popnitmaskin ................................................................39
Prissystem ......................................................................4
Profil/plåtsax ................................................................53
Projektdepå.................................................................187
Projektkontor ..............................................................161
Pumpar .........................................................................32
Punktplaser ..................................................................56
Rundplattor ...................................................................19
Rörgravspackare ........................................................143
Rörläggningslaser ........................................................57
Saxliftar ................................................................... 82-85
Skruvautomat ...............................................................39
Skruvdragare ................................................................39
Skräplåda ......................................................................34
Skyltställningar ..........................................................127
Skärbord .......................................................................48
Skärsåg .........................................................................46
Slagskruvdragare .........................................................39
Slampumpar .................................................................32
Slangvinda ....................................................................26
Slipmaskiner.................................................................49
Släpkärra ......................................................................16
Släpvagnsliftar .................................................... 110-119
Sorptionsavfuktare .......................................................31
Spackel/bruksblandare ................................................17

Spikpistol/spikverktyg ..................................................40
Spontkassett ...............................................................148
Spårfräs ........................................................................51
Stavvibrator ...................................................................21
Sticksågar .....................................................................43
Stoftavskiljare ...............................................................60
Ställning ......................................................................127
Ställningskran ..............................................................35
Stämp ..........................................................................128
Stängsel ......................................................................128
Stödbenstruckar ...........................................................78
Svetsaggregat ...............................................................48
Sågcontainer .................................................................48
Sågplattform .................................................................48
Säkerhetsblock .............................................................58
Säkerhetssele ...............................................................58
Sänksåg ........................................................................44
TA-balkar ....................................................................146
Takpappspistoler ..........................................................40
Tandemvältar ..............................................................143
Tanktoaletter...............................................................165
Tegelhantering ..............................................................34
Teleskopbomliftar ................................................. 98-106
Teleskoplastare ...................................................... 70-76
Telfer .............................................................................35
Tigersågar .....................................................................43
Tillfälligt boende .........................................................167
Tillfällig väg ................................................................148
Timer- och belysningscentral ......................................25
Tipplåda ........................................................................34
Tirfortalja ......................................................................36
Tjältiningsaggregat.....................................................147
Tjältiningsmatta............................................................29
Toaletter ......................................................................166
Transformatorer ...........................................................24
Transportband ..............................................................34
Transportvagn ...............................................................16
Trappkärra ....................................................................16
Truckar ..........................................................................78
Trumvagn ......................................................................23
Tvåfallslaser .................................................................56
Undercentraler .............................................................25
Valvbask ........................................................................33
Valvstavar ......................................................................21
Varmluftsfläkt ...............................................................28
Vattentoaletter ............................................................166
Ventilationsfläktar ........................................................31
Vertikallaser .................................................................57
Vibrationsföreskrifterna ...............................................62
Vibratorplattor ..............................................................20
Vibrostampar ................................................................19
Vikbomsliftar .......................................................... 88-97
Vinkelslip.......................................................................49
Våtsugare ......................................................................60
Väggbask .......................................................................34
Väggstavar ....................................................................21
Vältar ................................................................... 141-142
Värmeaggregat .............................................................28
Värmekamera ...............................................................57
Webbdepå ...............................................................4, 179
Ytfräs .............................................................................50
Ånggenerator ................................................................29
Övervaka Bygget .........................................................186

Hyresvillkor Cramo Sverige
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FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET

Norrtälje ....................................0176-102 20
Nyköping ...................................0155-354 00
Nynäshamn ...............................08-520 111 40 
Oskarshamn ..............................0491-175 25 
Pajala, Northland proj.depå  .....072-243 63 36 
Piteå ..........................................0911-23 27 50
Sandviken ..................................026-27 88 40
Simrishamn ...............................0414-41 21 20
Skellefteå ..................................0910-73 31 50
Skövde .......................................0500-46 97 90
Sollefteå, proj.depå  ..................070-382 99 10
Stenungsund .............................0303-844 00
Stockholm
- Bredden ..................................08-594 76 600
- Bromma  .................................08-564 506 40
- Huddinge  ................................08-556 405 30
- Jordbro, byggetablering  .........08-564 707 30
- Järfälla  ...................................08-580 835 00
- Kungsholmen  .........................08-619 81 60
- Länna  .....................................08-448 32 00
- Nacka  .....................................08-556 097 70
- Segeltorp  ...............................08-556 345 30
- Södermalm  ............................08-442 46 90
- Täby  ........................................08-554 430 90
- Upplands Väsby, liftcentra  .....08-590 303 90
- Värtan  .....................................08-442 56 40
- Norrtull, Express  ...................08-34 88 00
Strängnäs ..................................0152-124 40
Strömstad ..................................0526-120 50
Sundsvall  ..................................060-52 41 40
Sundsvall, Express ....................060-52 51 50
Sunne ........................................0565-139 55
Sälen proj.depå .........................070-368 10 01 
Söderhamn ................................0270-170 90
Södertälje  .................................08-554 232 80
Trelleborg ..................................0410-36 37 60
Trollhättan .................................0520-49 41 90
Uddevalla...................................0522-64 56 30
Ullared proj.depå  ......................070-580 47 00 
Umeå  ........................................090-70 22 30
Uppsala
- Nord ........................................018-56 11 30
- Syd ..........................................018-18 39 50
Vemdalen ...................................0684-300 14
Varberg ......................................0340-64 14 80
Visby ..........................................0498-29 10 90
Värnamo ....................................0370-194 55
Västervik....................................0490-374 30
Västerås  ....................................021-81 54 50
Växjö ..........................................0470-70 76 80
Växjö, värmekraftv proj.depå  ...070-597 92 03 
Ystad ..........................................0411-55 74 22
Älmhult  .....................................0476-480 32
Ängelholm .................................0431-41 60 60
Örebro .......................................019-16 40 40
Örnsköldsvik .............................0660-29 50 40
Östersund ..................................063-55 69 50

Trade
Jönköping, Målön ......................036-36 30 30

Flyttbara lokaler (Cramo Adapteo)
Kundsupport ..............................020-32 35 32
Göteborg ....................................031-748 33 30
Malmö........................................040-14 30 00
Stockholm .................................08-623 54 70
Umeå .........................................090-70 22 40
Västerås ....................................021-81 54 70

Alingsås .....................................0322-62 07 40
Anderstorp ................................0371-58 63 50
Avesta ........................................0226-671 50
Boden  .......................................0921-538 00
Bollnäs ......................................0278-142 00
Borlänge ....................................0243-21 78 80
Borås .........................................033-29 05 30
Eskilstuna ..................................016-10 88 90
Eslöv ..........................................0413-609 60
Eslöv, Örtofta proj.depå .............040-14 30 78
Falkenberg ................................0346-105 63
Falköping ...................................0515-120 80
Falun .........................................023-70 53 40
Finspång.....................................0122-109 27
Forsmark ...................................0173-501 50 
Gällivare ....................................0970-644 50
Gävle ..........................................026-64 72 50
Göteborg
- Backaplan  ..............................031-200 300
- Mölndal ...................................031-87 90 80
- Partille ....................................031-707 85 60
- Storås, anläggn/liftcentra .......031-20 03 02 
- Utby, byggetablering  ..............031-340 82 70
Haparanda .................................0922-149 70
Hedemora  .................................0225-59 55 60
Helsingborg ...............................042-25 15 80
Hudiksvall  .................................  0650-54 76 60
Härnösand  ................................0611-55 44 30
Hässleholm ...............................0451-880 80 
Höör ...........................................0413-291 30 
Järpen  ......................................0647-66 55 50
Jönköping ..................................036-30 57 90
Kalmar.......................................0480-42 56 40
Karlshamn .................................0454-30 50 40
Karlskoga ..................................0586-72 11 50
Karlskrona ................................0455-30 28 30
Karlskrona, ABB proj.depå ........0705-86 28 10 
Karlstad .....................................054-69 07 60
Katrineholm ..............................0150-166 01
Kiruna ........................................0980-669 70
Kiruna, LKAB proj.depå .............0980-669 77
Kristianstad ...............................044-20 68 40
Kristinehamn .............................0550-41 26 90
Kungsbacka ...............................0300-56 46 00
Kungshamn ...............................0523-709 70
Kungälv......................................0303-20 85 70
Köping .......................................0221-276 60
Landskrona ...............................0418-44 90 30
Leksand .....................................0247-123 06
Lidköping ...................................0510-48 48 50
Linköping ...................................013-25 33 80
Ljungby ......................................0372-845 35
Ljusdal  ......................................0651-105 60
Ludvika ......................................0240-183 40
Luleå  .........................................0920-23 35 80
Lund ..........................................046-15 11 70
Lycksele .....................................0950-237 90
Lysekil .......................................0523-139 70
Malmö
- Fersens väg, Express  .............040-14 30 00
- Drottningtorget, Express  .......040-14 30 00
- Nord ........................................040-43 97 50
- Syd  .........................................040-14 30 00
- Västra hamnen ........................040-14 30 80
Mjölby ........................................0142-170 95
Mora ..........................................0250-287 40
Motala........................................0141-20 36 70
Norrköping ................................011-32 15 70
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Huvudkontor
Cramo AB • 164 95 Kista
Telefon 08-623 54 00 • Fax 08-623 54 10 
www.cramo.se • info.se@cramo.com Tr
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