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KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET

Att hyra från Cramo är bra för dig och miljön

Cramo håller en hög nivå då det gäller kvalitets-, miljö- ,arbetsmiljöfrågor 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 samhällsbyggande 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.

Vår verksamhet uppfyller den senaste lagstiftningen och vi arbetar systematiskt med att hitta 

lösningar på hur vi kan minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Cramos kvalitets- 

,miljö- och arbetsmiljöledningssystem finns på plats för att säkerställa att vi uppfyller högt 

ställda kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

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
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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 maskinerna 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 omden 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 affärssystem 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.

Nöjdare kunder

Genom externa och interna besök i verksamheten görs en uppföljning 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 medarbetarengagemang. 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.
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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 genom uthyrningslösningar som möter våra kunders ökande krav

på miljösmarta lösningar. Att hyra är hållbart. Det minskar behovet av att äga och leder till 

resurseffektivitet hos våra kunder.

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

Energietablering sparar pengar och miljön

Genom att välja Cramo Energietablering kan energianvändningen 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 värmekällor. Modulen är väl tätad, 

utrustad med koldioxidstyrd ventilation, närvarostyrd belysning och kan förses med 

solfångare. Klimatpåverkan minimeras med ny teknik. De flyttbara modulerna

fraktas omonterade för att minska på transporterna.

MILJÖ
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Miljöanpassade oljor och drivmedel 

Vi använder miljöanpassade oljor och drivmedel till våra maskiner. Om du t ex hyr en 

bensindriven maskin vet du att vi tankat den med miljöbensin (alkylatbensin). Genom att köpa 

miljöanpassade 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 miljöarbete. En del i detta är att vi er-

bjuder 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 heltäckande 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.
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Miljöarbete på Cramos depåer

De senaste åren har ett stort antal åtgärder genomförts för att minska miljöpåverkan inom 

Cramos verksamhet.

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.

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 personal kan också ge er råd och tips om hur risker i arbetsmiljön kan undvikas.

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

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
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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 tekniken och tillhandahåller maskiner med bra ergonomi 

samt så låg ljudnivå som möjligt för att minska riskerna för vibrationsoch

bullerskador.

Fallskydd

Cramo kan via sina depåer erbjuda ett heltäckande fallskyddssystem för att skydda 

arbetstagarna. Bland annat finns skyddsräcken, 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.

APD-plan

I Cramos digitala APD-plan får kunden en helhetsbild 

av bygget. 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 personlig skyddsutrustning hos 

Cramo, exempelvis öronskydd, handskar, skyddsglasögon och ansiktsmasker.

Personalbodar

I personalbodarna har arbetsmiljön succesivt förbättrats. Bodarna har en kraftfull till- och 

frånluftsventilation med återvinning, inredningen är ljus och luftig, ljudisoleringen är 

förbättrad och de innehåller också ett stort torkrum. De uppfyller även de nya kraven på antal 

kvm per person som är fastställda.
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Information om arbetsmiljökrav

Många av våra maskiner ställer särskilda krav på dig som användare, antingen i form av 

utbildning eller i form av skyddsåtgärder. Genom ett antal symboler vill vi göra dig 

uppmärksam på viktiga säkerhetsaspekter och förslag till lämplig skyddsutrustning.

Personlig säkerhetsintroduktion

Personlig säkerhetsintroduktion ( PSI) medföljer vissa maskintyper och de innehåller bland 

annat information om maskinens vibrationsvärden, bullernivå, ergonomitips samt vilken 

personlig 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 kompetensen inom en rad olika om-

råden. Som kund hos Cramo, kan du exempelvis delta i följande utbildningar: lift- och 

truckutbildning, säkra lyft, heta arbeten, arbete på hög höjd, dammfri arbetsplats och 

ställningsbyggnad.
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Cramo AB
08-623 54 00
info.se@cramo.com
www.cramo.se
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