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HYR MASKINER
DYGNET RUNT 
MED CRAMO 24



HYR MASKINER 
NÄR NI VILL, 
365 DAGAR 
OM ÅRET.



BAKGRUND
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 
många av våra städer sover inte på samma sätt som förr. Cramo 
har därmed utökat serviceutbudet med obemannade depåer som 
har öppet dygnet runt. 

CRAMO 24
2008 öppnades den första obemannade Cramo 24-depån på 
Kungsholmen i Stockholm. Numera finns även depå i Göteborg.

ENKELT ATT ANSÖKA
Tjänsten är baserad på ID06 och ansökan om ID06-kort sker via 
ett ackrediterat företag, mer info på www.id06.se  

ID06-kortet är knutet till den anställdes företag och är personligt. 
När du har fått ett ID06-kort är du välkommen in på närmaste 
Cramo 24-depå för att registrera dig, alternativt kontakta en 
säljare på Cramo. Vid registrering ges en instruktion om hur 
Cramo 24 fungerar. 

VÄLKOMMEN TILL CRAMO 24 - 
VÅRA OBEMANNADE DEPÅER FÖR 
ER SOM BEHÖVER MASKINER NÄR 
ALLT ANNAT ÄR  STÄNGT!

SÅ HÄR FUNGERAR DET
•  I anslutning till våra depåer finns egen ingång eller en 
 container märkt “Cramo 24”. 
•  Sätt id-kortet i kortläsaren.
• Tag de maskiner och tillbehör du behöver eller har 
 reserverat.
• Maskinerna du tagit registreras automatiskt.
•  Återlämning sker till Cramo 24 eller till ordinarie depå 
 under dagtid, precis som vanligt. 

HÖG GRAD AV SÄKERHET
Inpassering sker med ditt personliga ID06-kort. Varje produkt 
är märkt med RFID (Radio Frequence Identification) och lätt att 
identifiera och spåra. 

PRODUKTSORTIMENT
Vi har ett anpassat sortiment som du som kund kan vara med att 
påverka. Sortimentet syns tydligt på den särskilda webbsida som 

- Pumpar
- Avfuktare
- Våtsugar
- Stoftavskiljare
- Fräsar

- Bilmaskiner
- Borrhammare
- Betongslipmaski-
ner
- Vispar

- Tigersågar
- Värmefläktar
- Elcentraler
- Bygglampor
- Tillbehör

Utöver standardsortimentet är det även möjligt att beställa andra 
produkter under ordinarie öppettider för avhämtning vid annan 
tidpunkt.

TILLHÖRANDE WEBBTJÄNST
För att göra det ännu enklare att se sortiment och lagerstatus 
har vi skapat en särskild webbsida för dig som har abonnemang. 



SÅ HITTAR DU ENKELT TILL VÅRA 
OBEMANNADE CRAMO 24-DEPÅER. 

CRAMO AB
ROSENBORGSGATAN 12
16974 SOLNA
TEL 08-623 54 00
WWW.CRAMO.SE
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STOCKHOLM  KUNGSHOLMEN

Nordenflychtsvägen 74
112 51 Stockholm
Tfn (dagtid) 08-619 81 60
Fax 08-619 81 61

GÖTEBORG  BACKAPLAN

Norra Deltavägen 5  
417 05 Göteborg
Tfn (dagtid) 031 200 300
Fax 031 20 03 01
backaplan@Cramo.com

HÅLL UTKIK. SNART KANSKE  CRAMO 24 FINNS NÄRA DIG.

WWW.CRAMO.SE


