
CRAMO BYGGLOGISTIK™
- Din tidsplan är vår tidsplan



FÖRDELARNA MED 
CRAMO SOM 
STRATEGISK PARTNER

Ett strategiskt partnerskap leder till 
både tidseffektivisering och kostnads-
kontroll. Genom aktiv samverkan, med 
byggprojektets tidsplan som utgångs-
punkt, kan Cramo säkerställa att all 
utrustning är dimensionerad, tillgäng-
lig och leveransklar för byggprojektets 
olika moment. Och fyra ögon ser mer 
än två; skulle du någon gång missa att 
beställa utrustningen i tid så hör vi av 
oss. Likaså om du glömmer att skicka 
tillbaka sådant som inte behövs längre. 
För din tidsplan är vår tidsplan.

CRAMO BYGGLOGISTIK™
- NYTT KONCEPT FÖR 
HELHETSKUNDER

På praktiskt taget varje byggarbets-
plats går en betydande del av arbets-
tiden åt till att vänta på, eller till att 
flytta på material, vilket gör byggpro-
duktion onödigt dyr. 
Cramo Bygglogistik™ är ett helt nytt 
koncept för säkrare maskinförsörj-
ning och lägre kostnader genom bättre 
överblick och planering. Vi vänder oss 
till helhetskunder inom de produkt-
grupper som används i ett specifik 
byggprojekt, och affärsmodellen byg-
ger på ett projektavtal och en överens-
kommelse om aktiv samverkan.

PROAKTIV PROJEKTBEVAKNING
När Cramo är med vid planeringen av hela 
projektet vet vi redan från start vilken utrust-
nings som behövs när och hur länge. Vi följer 
projektet kontinuerligt och tar själva aktivt 
kontakt med Dig för att säkerställa nya leve-
ranser samt returer, i god tid före nästa fas. 
Om du inte redan gjort det själv.

APD-PLAN
Vår APD-verktyg är ett webbaserat program 
där vi ger Dig möjlighet att själv göra, och 
kontinuerligt uppdatera, en arbetsplatsdis-
position på ett enkelt sätt direkt i datorn. En 
uppdaterad APD-plan ger en effektivare och 
säkrare byggarbetsplats.

EFFEKTIVISERAD TRANSPORTLOGISTIK
”Brandsläckning” kostar pengar. Med bygg-
projektets tidsplan som stomme för våra 
leveranser kan vi planera leveranserna och 
optimera transporten. Bra för både ekonomin 
och miljön.

GARANTERAD LEVERANS
Genom att vi känner till behovsbilden långt i 
förväg, och du genom Cramo Bygglogistik™ 
är prioriterad kund, kan vi reservera även så-
dan utrustning som det periodvis är brist på.

MASKINPLANERING OCH RÅDGIVNING
Med byggets tidsplan som utgångspunkt kan 
Cramo säkerställa att exempelvis el, bod och 
hiss är på plats och redo att tas i drift vid ex-
akt rätt tidpunkt, samt bistå med planerings-
rådgivning och teknisk rådgivning även för 
andra produktgrupper i Cramos sortiment.

DIN TIDSPLAN ÄR 
VÅR TIDSPLAN



CRAMO FINNS 
ALLTID DÄR 

FÖR DIG.

CRAMO 
LEVERERAR 
ALLTID I TID.

PRODUKTER  
FRÅN CRAMO  

FUNGERAR ALLTID.

VÅRA KUNDLÖFTEN:

CRAMO AB
BOX 4027, 169 04 SOLNA

info.se@cramo.com
www.cramo.se


