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Praktisk verktøy for profesjonelle
Siden Cramer ble grunnlagt i 1835, har vi stått for høy kvalitet og inno-
vasjon. Vår styrke har hele tiden vært evnen til endring og et ønske om 
å spille en aktiv rolle i påvirkning av endringene. Vi utvikler praktiske 
ideer og produkter for eksisterende behov. Vi legger vår stolthet i å 
kontinuerlig bedre kvaliteten på våre produkter slik at de kan møte de 
høye kravene som stilles av våre profesjonelle kunder, i alle situasjoner.

Cramer – din partner i fremtiden 
Cramers 40V og 82V batterisystemer er det selvfølgelige neste skrittet 
i utviklingen av vårt produktutvalg, for å sikre våre kunders tilfredshet. 
Det har du vårt ord på – eller som vi sier i Leer: ”So mok wi dat.“

LEDENDE SIDEN 1835

Her i den lille byen Leer i Niedersachsen, hvor vi har våre røtter, har det alltid vært nødvendig å være 
litt smartere for å holde tritt med de "store aktørene". Det er derfor vi alltid har lagt til det lille ekstra 
i produksjonen av våre produkter; gode ideer, materialer, profesjonalitet – og en ekstra dose mot.
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Vi i Cramer har alltid trodd at oppladbar batteriteknologi er den eneste veien å gå for profesjonelt hagearbeid i fremtiden. 
Fordelene taler for seg selv: markant høyere effektivitet og holdbarhet, ingen utslipp og dermed miljøvennlig, lavt støynivå og 
lite vibrasjoner, og fremtidssikker - selv i lys av stadig strengere miljøkrav, men mest av alt, betydelig lavere livssykluskost-
nader enn for bensindrevne produkter. Det er knapt noen vedlikeholdskostnader. Dette betyr at batteridrevne produkter raskt 
betaler for seg selv.

Cramer og Globe Group utfyller  
hverandre perfekt 
Vi var på utkikk etter en passende partner for fremtidig samarbeid - og i 
Globe Group fant vi akkurat det vi lette etter. Våre tiår med erfaring innen 
feiemaskiner, løvsugere, fôrhøstere og gressklippere går hånd i hånd med 
kunnskapen fra Globe Group innen moderne batteriteknologi. Begynnel-
sen på et fruktbart partnerskap er innledet.

Dine fordeler  
Maskiner og utstyr for profesjonelle brukere, og kompromissløs kvali-
tet, ytelse og komfort – Cramer og Globe Group bringer det beste av to 
verdener sammen. I denne katalogen viser vi resultatet.

To familiebedrifter jobber sammen 
Globe Group, en av verdens ledende leverandører av batteriteknologi, 
er et familieeid selskap med hovedkontor i Changzhou, Kina. For tiden 
har Globe Group over 5000 ansatte, inkludert over 300 forskeringeniø-
rer. Selskapet har mer enn 1000 patenter, så det er ikke overraskende 
at mange ledende merkevareleverandører stoler på teknologien og 
kompetansen til Globe Group.

CRAMERS HISTORIE

Det beste fra to verdener
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NYE PRODUKTER SOM VIL GJØRE  
HVERDAGEN DIN ENKLERE
Cramer skal tilby deg nye interessante verktøy i 2019, i tillegg vil vi komme med nye attraktive modeller i 
produktsortimentet, etter å ha lyttet til våre kunders og forhandleres behov. Dette gjør at vi kan utvikle og produsere 
produkter som oppfyller dine krav og virkelig gjør hverdagen enklere. 

           82HD66 Hekksaks
Førstevalget for tunge jobber – med lang driftstid og lav vekt  
for maksimal effektivitet.

For mer informasjon, se side 62.

           82CS15 Motorsag
Ideell for alle som ønsker både høy effekt og lav vekt.

For mer informasjon, se side 69.

           82PS Stangsag
Det riktige verktøyet når du vil gjøre det meste av arbeidet i normal  
arbeidshøyde og ikke trenger teleskopskaft. 

For mer informasjon, se side 71.

           82C6 6-slot batterilader
Plass til seks batterier betyr færre ladere og færre batteribytter.  
Lad tre batterier samtidig for å øke effektiviteten. 

For mer informasjon, se side 76.

Tilgjengelig i februar 2020 Tilgjengelig i mars 2019

Tilgjengelig i februar 2020Tilgjengelig i mars 2019

NY NY

NY NY
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KVALITETSVERKTØY MED  
MAKS YTELSE
Cramer tilbyr kun høykvalitetsprodukter som er designet for å gjøre jobben din enklere, men det er spesielt tre produkter  
som utmerker seg, og vi introduserer deg for dem på denne siden. For mer informasjon  
om disse tre toppmodeller, se de respektive produktsidene.

Markedsleder på kraft, 
dreiemoment og 
sageegenskaper 
Det enorme dreiemomentet og den høye kjedehas-
tigheten på vår kraftigste 2,5 kW motorsag, lar deg 
utføre selv de tyngste sagejobbene raskt og effek-
tivt. For å finne verktøy som virkelig øker arbeids
kapasiteten din, se side 69.

All-rounderen
Denne frontrideren kombinert med det smarte og 
lettmonterte ekstrautstyret, gjør den utrolig anven-
delig. Se side 92 for oversikt over ekstrautstyr. 

Overlegent resultat selv under 
vanskelige forhold 
Med det høyeste dreiemomentet i sin klasse på 1,8 
Nm og ekstremt kraftig effekt på 1,6 kW, en av de 
høyeste i dette segmentet, gjør denne trimmeren at 
du får jobben unna på rekordtid. Se side 53 for å se 
flere fordeler. 

TOPPMODELL:  
82CS25 Motorsag

TOPPMODELL:  
TOURNO King Size 4WD

TOPPMODELL:  
82TB16 Trimmer

NYE PRODUKTER OG HØYDEPUNKTER
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Hageeiernes forventninger og krav er like forskjellige som hagene deres. Vi gir deg tre forskjellige produktgrupper å velge 
mellom, alle leverer kompromissløs Cramer-kvalitet for dine behov.

PRODUKTGRUPPER FOR  
ETHVERT BEHOV

40V batteriprodukter – ideelle for  
små og mellomstore hager
De fleste ønsker å holde hagen i perfekt stand uten alt for mye innsats.  
Da trenger du kraftig og holdbart utstyr uten tidkrevende forberedelser 
og vedlikehold.  
Det perfekte valget er Cramer 40V batteriprodukter. 

Classic-produkter – perfekt til  
rydding/rengjøring og hagearbeid
Du har store områder utendørs som trenger rydding grundig og raskt.  
I tillegg har du andre utendørsoppgaver som krever tungt utstyr.  
Da bør du velge våre bensindrevne hageprodukter. 

82V batteriprodukter – ideelle for  
store hager og for proff-bruk
Selv om du har en stor hage må det ikke nødvendigvis være tidkrevende  
å vedlikeholde den. Du trenger bare det riktige verktøyet. 
Du trenger Cramer 82V batteriprodukter.
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Si farvel til verktøy med ledning! Cramers trådløse 40V-produkter leverer varig ytelse som  
er på nivå med konvensjonelle verktøy - men med en rekke ekstra fordeler.  
Ta en titt og avgjør selv.

Stillegående, null utslipp  
og miljøvennlige

Har du en mellomstor til stor hage og trenger lette produkter som er enkle å bruke? Vil du ha høy effekt,  
pålitelighet, uten kabler eller behov for å fylle bensin? Ønsker du å få jobben gjort med godt resultat med en 
gang, uten mye forklaring eller forberedelser? Da kan du bare bla videre.

40V BATTERIPRODUKTER

+ HURTIG START
  Her er det ikke behov for å lese omfattende 

brukermanualer, fylle drivstoff, sjekke olje eller 
holde styr på lange ledninger – bare pakk opp 
og sett i gang.

+ MILJØVENNLIGE
  Elektriske motorer har ikke utslipp og du slipper 

å puste inn eksos eller giftig damp. Dette er 
fordeler for både deg og miljøet.

+ BEVEG DEG FRITT
  Ingen irriterende ledninger som er i veien, som 

du kan snuble i eller kjøre over. Du kan bevege 
deg fritt og nå hver minste krok i hagen.

+ ERGONOMI
  Den ergonomiske utformingen på Cramers 40V 

batteridrevne produkter sikrer at alle 
driftsfunksjoner er enkle å nå, slik at du ikke 
trenger å strekke deg bakover for å trykke på en 
knapp. I tillegg har alle verktøy lav vibrasjon, 
noe som beskytter armer og skuldre.

+ MINDRE STØY
  Elektriske motorer avgir mindre støy enn 

forbrenningsmotorer. Dette vil både ørene dine 
og naboen din sette pris på.

+ ØKONOMISK
  Med Cramers 40V trådløse produker får du 

valuta for pengene. I tillegg er det ingen 
vedlikeholdskostnader. Det er bra for 
lommeboken!

+ MINDRE VEKT
  Vi bruker kompakte elektriske motorer, 

lettvektsbatterier og et optimalt chassis design 
for å minimere vekten på våre produkter - uten 
at det går ut over ytelsen.

+  VEDLIKEHOLDSFRITT
  I motsetning til bensindrevne produkter er det 

ikke nødvendig å bytte drivstoffilter, 
tennplugger, forgasser eller andre slitedeler. 
Dette betyr at du sparer både tid og penger.

Hvorfor velge Cramers 40V-produkter?

Det riktige valget for deg som vil ha det enkelt

CRAMER 40V BATTERIPRODUKTER
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Uansett hvilket av Cramers 40V batteridrevne produkter du ønsker å bruke, trenger du bare ett batteri, noe som betyr at  
du også kan bruke samme lader. Batteriene er kraftige og langvarige, og er perfekte for å få hagearbeidet ditt raskt gjort.  
Vi anbefaler at du har to batterier: ett i bruk og ett på lading. Så snart det ene er tomt for strøm, bytter du det bare ut med 
det nyladede batteriet og fortsetter jobben. 40V batteriene har også en USB-port, som gjør at de også kan brukes som en 
bærbar nødlader/powerbank.

EN KRAFTKILDE FOR ALLE OPPGAVER

HEKKSAKSER

GRESSTRIMMERE

LØVBLÅSERE

GRESSKLIPPERE

Cramerkvalitet får du kun hos autoriserte forhandlere
Alle Cramer 40V batteridrevne produkter er av høy kvalitet. Våre erfarne forhandlere (grundig kurset av Cramers egne ingeniører) vil hjelpe deg 
med å ta det rette valget for å sikre at du får akkurat det riktige produktet til ditt behov. Hvis du har ytterligere spørsmål om ditt Cramer-produkt, 
kan du alltid kontakte din lokale Cramer-forhandler. Dette er grunnene til at våre 40V-produkter kun er tilgjengelig hos Cramer fagforhandlere.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

MOTORSAGER  
OG STANGSAG
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EN KRAFTKILDE FOR ALLE OPPGAVER

GreenGuide – overvåk batterinivået
Vil du vite hvor mye strøm som er igjen på Cramer 40V-batteriet? Last ned Cramer GreenGuide-appen på smarttelefonen og koble til batteriet ditt 
via Bluetooth. Du kan også laste ned bruksanvisningen og få tilgang til informasjon om andre Cramer 40V batteridrevne produkter. Appen er lett 
tilgjengelig online via smarttelefonen din.

Via Bluetooth gir GreenGuide deg full 
kontroll over hvert av Cramer 40V- 
batteriene innenfor en rekkevidde på 50 m.

GreenGuide gir deg informasjon som 
batteristatus, temperatur, antall ladesykluser 
og når batteriet skal byttes ut. Du kan også 
låse batteriet for å forhindre uautorisert 
bruk.

Du kan la et kart vise deg hvor batteriet 
befinner seg. I Detaljermenyen kan du 
finne serie og modellnummer, samt 
oppdatere batteriets programvare.

På appen finner du også manualene for alle 
Cramers 40V batteridrevne produkter. Du 
kan til og med gi tilbakemelding ved hjelp 
av appen. Alle disse funksjonene er også 
tilgjengelige utenfor Bluetooth-
rekkevidden.

CRAMER GREENGUIDE
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Jevn og pen klipping

40V BATTERI GRESSKLIPPERE

Driftssystem Push
Klippemetode 3-i-1
Boost-funksjon                              Ja
Klippehøyde, antall trinn Sentral, 20–70 mm, 5 trinn
Vekt (uten batteri) 17,8 kg

SPESIFIKASJONER

Klippebredde

41 cm

Klippeareal

650 m2

Oppsamlerpose

50 l

SPESIFIKASJONER
Driftssystem Push
Klippemetode 2-i-1
Boost-funksjon Ja
Klippehøyde, antall trinn Sentral, 20–70 mm, 5 trinn
Vekt (uten batteri) 15 kg

Klippebredde

35 cm

Klippeareal

450 m2

Oppsamlerpose

40 l

Hele familien setter pris på en vakkert klippet plen. En stillegående, utslippsfri gressklipper 
setter sikkert også naboen pris på. Det er derfor Cramers 40V batteridrevne gressklipper er 
det beste valget for hagen din. Den gir en enestående jevn klipping og samler opp alt gresset. 
Det er på tide å få frem det beste i plenen din.

Oppsamlerposen er utstyrt med støv-
beskytter. Dette forhindrer at støv slipper 
ut når gresset samles opp.

Plassbesparende, sammenleggbart  
håndtak.

Du kan justere klippehøyden i fem trinn, fra 
20-70 mm, ved hjelp av et lett tilgjengelig
håndtak.

+  Effektiv motor sikrer lang driftstid og er lett å 
starte.

40LM41
EAN: 6952909027456 | Varenummer: 2501286

Ergo bar for lav vibrasjon  |  Sentral høydejus-
tering  |  Praktisk håndtak for høydejustering  |  
Kompakt oppbevaring – fold håndtaket og 
oppbevar stående

+  Effektiv motor sikrer lang driftstid og er lett 
å starte.

40LM35
EAN: 6952909027449 | Varenummer: 2501186

Ergo bar for lav vibrasjon  |  Sentral høydejus-
tering  |  Praktisk håndtak for høydejustering  |  
Kompakt oppbevaring – fold håndtaket og 
oppbevar stående

CRAMER 40V GRESSKLIPPERE

PRIS KR 2.490* PRIS KR 3.490*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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Rydd kanter og kratt

40V BATTERI GRESSTRIMMERE

Overgrodde plenkanter? Hjørner fulle av ugress og kratt? Fjern alt på et blunk med  
40V batteridrevne trimmere fra Cramer. Det doble kuttesystemet og den store kuttebredden 
gjør at du raskt rydder der det er behov for det. Den trinnløse gasskontrollen sørger for  
nøyaktig mengde kraft, slik at du kan rydde opp i hagen på kort tid.

Det fremre håndtaket kan justeres slik at det 
passer din høyde/armlengde, noe som betyr 
at du kan jobbe komfortabelt og uten å be-
laste ryggen.

Nå trenger du ikke bøye deg ned for å mate 
ut mer tråd. Du bare dunker trimmerhodet i 
bakken og jobben er gjort.

Med den trinnløse gasskontrollen, kan du 
velge den perfekte trådhastigheten for  
jobben, noe som øker både presisjon og  
batteriets levetid.

Effekt 0,7 kW
Håndtak Bøylehåndtak, justerbart
Justerbar lengde -
Trådtykkelse 2,0 mm
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 3 kg

Klippebredde

30 cm

Gasskontroll

TRINNLØS
Tråd

DOBBEL

+  Den effektive børsteløse motoren krever ikke 
vedlikehold, men gir kraft og lang brukstid.

40T07
EAN: 6952909027258 | Varenummer: 2100986

Komfortabel arbeidsstilling med justerbart  
håndtak  |  Justerbar trådhastighet med trinnløs 
gasskontroll  |  Lite vibrasjon gir komfortabel 
bruk  | Dobbel tråd gir imponerende kutte-
egenskaper  |  Meget hendig med lav vekt

SPESIFIKASJONER
Effekt 0,5 kW
Håndtak Bøylehåndtak, justerbart
Justerbar lengde Ja
Trådtykkelse 1,6 mm
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 2,2 kg

Klippebredde

30 cm

Gasskontroll

TRINNLØS
Tråd

DOBBEL

+  Justerbart håndtak gir komfortabel arbeidsstilling.
+ Justerbar lengde.

40T05
EAN: 6952909027258 | Varenummer: 2100886

Justerbar trådhastighet med trinnløs gasskontroll  |  
Lite vibrasjon gir komfortabel bruk  |   Dobbel  
tråd gir imponerende kutteegenskaper  |   
Meget hendig med lav vekt

SPESIFIKASJONER

CRAMER 40V GRESSTRIMMERE

PRIS KR 1.290* PRIS KR 1.790*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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Hold hekken i form

40V BATTERI HEKKSAKSER

Klippevinkel -45° til 90°
Lengde 2,8 m
Klippehastighet 3.000 kutt/min
Gasskontroll Én hastighet
Vekt (uten batteri) 4,3 kg

SPESIFIKASJONER

Skjærelengde

50 cm

Grentykkelse

18 mm

Kutt/min

3.000

SPESIFIKASJONER
Justerbart bakre håndtak Ja
Knivbeskyttelse Ja
Klippehastighet 3.000 kutt/min
Gasskontroll Én hastighet
Vekt (uten batteri) 2,7 kg

Skjærelengde

61 cm

Grentykkelse

27 mm

Kutt/min

3.000

+  Flere justeringsmuligheter for klipp av både høye 
og lave hekker.

40PHA
EAN: 6952909027265 | Varenummer: 2300486

Lite vibrasjon gir komfortabel bruk  |  Allsidig og praktisk: lang 
rekkevidde med forlengelse av håndtaket  |  Flere valg av klippe-
vinkel gir enkel klipping  |  Meget hendig med lav vekt

+  Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor.
+ Justerbart håndtak gir komfortabel arbeidsstilling

40HD61
EAN: 6952909027326 | Varenummer: 2200286

Knivbeskyttelse reduserer slitasje på bladene  |  Arbeid raskt med 
høy klippehastighet  |  Solid konstruksjon gir lang levetid  |   
Lite vibrasjon gir komfortabel bruk  |  Meget hendig med lav vekt

Er hekken din ute av kontroll? Ta kontrollen med Cramers 40V batteridrevne hekksakser.  
Langt kutterblad og høy klippehastighet er ideelt for rask trimming av store områder. Den 
lange rekkevidden gjør at du kan klippe høye hekker ute bruk av stige.  
Du kan til og med komme til på toppen uten problemer.

Utmerket klipperesultat med slitesterke,  
laserskårede stålblader.

Fordi elmotoren bare genererer lave  
vibrasjoner, kan du jobbe effektivt uten stor 
belastning på armene dine.

Med den høye klippehastigheten  på 3.000 
kutt/min, kan store hekker klippes raskt.

CRAMER 40V HEKKSAKSER

PRIS KR 1.590* PRIS KR 1.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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Fjern løv i  
stor hastighet

40V BATTERI LØVBÅSERE

Blåsekraft (ved enden av røret) 8,3 N
Cruise control Ja
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 1,9 kg

SPESIFIKASJONER

Luftmengde

730 m3/h

Gasskontroll

TRINNLØS
Lufthastighet

51 m/s

SPESIFIKASJONER
Blåsekraft (ved enden av røret) 7 N
Cruise control Ja
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 1,9 kg

Luftmengde

660 m3/h

Gasskontroll

TRINNLØS
Lufthastighet

49 m/s

+  Den effektive og børsteløse motoren gir mer 
kraft og lang driftstid.

+   Cruise control, for jevn bruk i lengre perioder.

40B730
EAN: 6952909027319 | Varenummer: 2400486

Støysvak elektrisk motor  |  Lite vibrasjon gir komfortabel bruk  |  
Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |  Meget hendig med 
lav vekt

+   Cruise control, for jevn bruk i lengre perioder.

40B660
EAN: 6952909027302 | Varenummer: 22400386

Lite vibrasjon gir komfortabel bruk  |  Effektiv og vedlikeholdsfri 
med børsteløs motor  | Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  
|  Meget hendig med lav vekt

Hold hage og gårdsplass fri for løv med Cramers 40V batteridrevne løvblåsere. Den trinnløse 
gasskontrollen lar deg velge nøyaktig hvor mye kraft blåseren skal gi: disse kraft redskapene 
kan blåse luft i en hastighet opp til 51 m/s. Dette tilsvarer en kategori 3-orkan. Med Cramers 
løvblåsere rydder du dine uteområder på et blunk.

Cramers løvbåsere er så lette å holde at  
jobben går som en lek.

Med den trinnløse gasskontrollen får du  
alltid nøyaktig den kraften du trenger.

CRAMER 40V LØVBLÅSER

PRIS KR 1.490* PRIS KR 1.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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Et hakk over de andre

40V BATTERI MOTORSAGER OG STANGSAG

Skriker hagen din etter mer sollys? Trenger du noen vedkubber til peisen? Cramers 40V batteridrevne motorsager er verktøy 
du kan stole på. Det lange sverdet (35 eller 40 cm) og den kraftige, børsteløse motoren skjærer lett gjennom tykke  
grener og stammer. Med den 40V batteridrevne stangsagen trenger du ikke lenger å bruke stige. Du kan kutte i høyden mens 
du selv står på bakken – tryggere og raskere.

Lav vekt, lav vibrasjon og lavt støynivå gjør 
at du orker å jobbe lenger.

Bruk den praktiske forlengeren til 40PS 
hvis du ønsker å nå enda høyere med 
stangsagen. Uten forlenger kan du skjære 
lavere grener uten å måtte bøye deg bak-
over.

Sverdmutteren kan enkelt løsnes og stram-
mes uten verktøy (40PS). Da blir det både 
raskt og enkelt å etterstramme kjedet.

Den vedlikeholdsfrie, børsteløse motoren 
sparer deg for tid og penger. 

+   20 m/s kjedehastighet og kraftig motor gir 
gode skjæreegenskaper.

40CS15
EAN: 6952909027340 | Varenummer: 22000286

Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  
Komfortabel bruk med lite vibrasjon og lavt støynivå  |   
Meget hendig med lav vekt

+   20 m/s kjedehastighet og kraftig motor gir 
gode skjæreegenskaper.

40CS12
EAN: 6952909027333 | Varenummer: 22000186

Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |   
Komfortabel bruk med lite vibrasjon og lavt støynivå  |   
Meget hendig med lav vekt

Kjedebrems Ja
Automatisk kjedesmøringe Ja
Kjededeling 3/8“
Oljetank 150 ml
Kjedesporbredde 1,1 mm
Vekt (uten batteri) 3,6 kg

Effekt

1,5 kW

Kjedehastighet

20 m/s

Sverdlengde

40 cm

SPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER
Kjedebrems Ja
Automatisk kjedesmøring Ja
Kjededeling     3/8“
Oljetank 150 ml
Kjedesporbredde 1,1 mm
Vekt (uten batteri) 3,5 kg

Effekt

1,2 kW

Kjedehastighet

20 m/s

Sverdlengde

35 cm

+  Stangsag med lang  
rekkevidde, 2,5 meter  
total lengde. 

40PS
EAN:6952909027272 | Varenummer: 1400286

Skjær grener nøyaktig ved bruk  
av den integrerte grenkroken  |   
Anvendelig og praktisk med lang  
rekkevidde ved bruk av forlenger  |   
Lite vibrasjon gir komfortabel bruk

Grenkrok Ja
Kan forlenges Ja
Kjededeling 3/8“
Oljepumpe Ja
Oljetank 150 ml
Vekt (uten batteri) 3,3 kg

Lengde

2,5 m

Kjedehastighet

8 m/s

Sverdlengde

20 cm

SPESIFIKASJONER

CRAMER 40V MOTORSAGER OG STANGSAG

PRIS KR 2.490* PRIS KR 2.990* PRIS KR 1.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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All kraften du trenger 

40V BATTERIER OG LADERE

Cramers 40V batterier har en USB-port som gjør at du f.eks. kan bruke det til å lade  
telefonen din.

Hvor mye strøm er det igjen på batteriet? Det finner du enkelt ut ved å logge deg på  
GreenGuide via Bluetooth.

Våre 40V batterier er kompakte kraftpakker: de forsyner alle Cramers 40V hageredskaper med den kraften de trenger og  
sørger for varig ytelse, slik at du får jobben gjort raskt og effektivt.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

+  Tilgjengelig via Bluetooth og kompatibel 
med GreenGuide.

+  Et virkelig anvendelig batteri. USB-porten  
gjør at batteriet kan brukes som nødlader/
powerbank.  

40V110
EAN: 6952909026961 | Varenummer: 2903786

SPESIFIKASJONER
Kapasitet 3Ah
Bluetooth Ja
USB port Ja (5V, 0,5-2,0 Ampere)
Vekt 0,85 kg

Energiinnhold

110 Wh

Maksimal effekt

1,1 kW

Vekt

0,85 kg

+  Tilgjengelig via Bluetooth og kompatibel 
med GreenGuide.

+  Et virkelig anvendelig batteri. USB-porten  
gjør at batteriet kan brukes som nødlader/
powerbank.  

40V220
EAN: 6952909026978 | Varenummer: 2903886

SPESIFIKASJONER
Kapasitet 6Ah
Bluetooth Ja
USB port Ja (5V, 0,5-2,0 Ampere)
Vekt 1,3 kg

Energiinnhold

220 Wh

Maksimal effekt

1,6 kW

Vekt

1,3 kg

PRIS KR 1.490* PRIS KR 2.390*

*Markedspris inkl. mva.
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40V110 40V220

Lett bruk Tung bruk Lett bruk Tung bruk

40LM35 30 min 15 min 60 min 30 min

40LM41 26 min 13 min 52 min 26 min

40T05 30 min 20 min 60 min 40 min

40T07 30 min 20 min 60 min 40 min

40HD61 60 min 40 min 120 min 80 min

40PHA 60 min 40 min 120 min 80 min

40B660 20 min 15 min 40 min 30 min

40B730 18 min 13 min 36 min 26 min

40CS12 20 min 15 min 40 min 30 min

40CS15 18 min 13 min 36 min 26 min

40PS 25 min 15 min 50 min 30 min

BATTERI DRIFTSTID
PRODUKT 40V110 40V220

Lader 40C60
65 min (80 %)

82 min (100 %)

131 min (80 %)

164 min (100 %)

Lader 40C120
36 min (80 %)

45 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

LADETID

Alle oppgitte data er målt under trygg og kontrollert belastning.  
Produktene er ikke presset for å oppnå ekstreme resultater.  
Lett bruk betyr at produktet arbeider på  60–80% av maks omdreining.  
Hard bruk betyr at produktet arbeider på 80–100% av maks omdreining.
Arbeidsmetode og kutteutstyrets tilstand kan påvirke brukstiden kraftig.  
Det er derfor viktig å holde kniver og blader skarpe.

Alle angitte ladetider krever at batteriet har tilstrekkelig temperatur og at ladingen
er utført i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

EAN: 6952909027364 | Varenummer: 2904286

40C60

SPESIFIKASJONER
Ladeporter 1
Ladestrøm 2,2 A
Kjølevifte -
Tilbehør inkl. EU + UK strømledning

Ladeporter

1
Ladestrøm

2,2 A

+  Batteriet kan lades hurtig da laderen  
har innebygget kjølevifte.

EAN: 6952909026985 | Varenummer: 2903986

40C120

SPESIFIKASJONER
Ladeporter 1
Ladestrøm 4 A
Kjølevifte Ja
Tilbehør inkl. EU + UK strømledning

Ladeporter

1
Ladestrøm

4 A

Vifte

KJØLE

CRAMER 40V BATTERIER OG LADERE

PRIS KR 690* PRIS KR 890*

*Markedspris inkl. mva.
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CRAMERS 40 VOLT BATTERIPRODUKTER 
OVERSIKT

GRESSKLIPPERE GRESSTRIMMERE
PRODUKT/EGENSKAP 40LM35 40LM41 PRODUKT/EGENSKAP 40T05 40T07
Motor Børster Børster Motor Børster Børsteløs

Driftssystem Push Push Effekt 0,5 kW 0,7 kW

Klippebredde 35 cm 41 cm Håndtak Bøylehåndtak, justerbart Bøylehåndtak, justerbart

Klippemetode 2-i-1 3-i-1 Teleskop-forlengelse Ja -

Oppsamlerpose 40 l 50 l Klippebredde Ø 30 cm 30 cm

Oppsamlerpose Stoffpose med støvbeskyttelse Stoffpose med støvbeskyttelse Dobbel tråd Ja Ja

Klippehøyde, antall trinn Sentral, 20–70 mm, 5 trinn Sentral, 20–70 mm, 5 trinn Tråmater Støt-trådmater Støt-trådmater

Håndtakets høydeinnstilling 1 posisjon 1 posisjon Trådtykkelse 1,6 mm 2,0 mm

Plassbesparende lagring Stående Stående Gasskontroll Trinnløs Trinnløs

Vekt (uten batteri) 15 kg 17.8 kg Omdreininger /min 6.000 6.000

Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2.5 m/s² Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Varenummer 2501186 2501286 Varenummer 2100886 2100986

EAN 6952909027449 6952909027456 EAN 6952909027241 6952909027258

TILGJENGELIG UTSTYR TILGJENGELIG UTSTYR
Reservekniv 41 cm
Varenummer 2907086 x Trimmerhode 40T07 

Varenummer 2906886 x

Reservekniv 35 cm
Varenummer 2906986 x Trimmerhode 40T05 

Varenummer 2907786 x

HEKKSAKSER LØVBLÅSERE
PRODUKT/EGENSKAP 40HD61 40PHA PRODUKT/EGENSKAP 40B660 40B730
Motor Børsteløs Børsteløs Motor Børster Børsteløs

Bladlengde 61 cm 50 cm Lufthastighet (ved dysen) 49 m/s 51 m/s

Klippevinkel - -45° til 90° Luftmengde (i huset) 660 m³/h 730 m³/h

Lengde - 2,8 m Blåsekraft (ved enden av røret) 7 N 8,3 N

Grentykkelse 27 mm 18 mm Gasskontroll Trinnløs Trinnløs

Knivbeskyttelse Ja Ja Cruise control Ja Ja

Justerbart bakre håndtak Ja - Vekt (uten batteri) 1,9 kg 1,9 kg

Gasskontroll Single Single Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Klippehastighet 3.000 kutt/min 3.000 kutt/min Varenummer 2400386 2400486

Vekt (uten batteri) 2,7 kg 4,3 kg EAN 6952909027302 6952909027319

Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Varenummer 2200286 2300486

EAN 6952909027326 6952909027265

TILGJENGELIG UTSTYR TILGJENGELIG UTSTYR
Forlenger 
Varenummer 2907886 x Rund dyse 

Varenummer 2907686 x x



 | 25

STANGSAG MOTORSAGER
PRODUKT/EGENSKAP 40PS 40CS12 40CS15
Motor Børster Børsteløs Børsteløs

Effekt - 1,2 kW 1,5 kW

Kjedehastighet 8 m/s 20 m/s 20 m/s

Grenkrok Ja - -

Sverdlengde 20 cm 35 cm 40 cm

Gasskontroll En hastighet En hastighet En hastighet

Kjedebrems - Ja Ja

Kan forlenges Ja - -

Lengde 2,5 m - -

Automatisk smøring av kjede Ja Ja Ja

Sagkjededeling 3/8“ 3/8“ 3/8“

Kjedestramming Med verktøy Med verktøy Med verktøy

Kjedebredde 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Oljetank 150 ml 150 ml 150 ml

Oljepumpe Ja Ja Ja

Vekt (uten batteri) 3,3 kg  
(incl. 20 cm blad + kjede) 3,5 kg 3,6 kg

Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Varenummer 1400286 2000186 2000286

EAN 6952909027272 6952909027333 6952909027340

TILGJENGELIG UTSTYR
41 cm sverd 
Varenummer 2907286 x x

36 cm sverd 
Varenummer 2907186 x x

20 cm sverd 
Varenummer 2907386 x

Kjede til 41 cm sverd 
Varenummer 2908086 x x

Kjede til 36 cm sverd 
Varenummer 2907986 x x

Kjede til 20 cm sverd 
Varenummer 2908186 x

Forlenger 
Varenummer 2907886 x

BATTERIER LADERE
PRODUKT/EGENSKAP 40V110 40V220 PRODUKT/EGENSKAP 40C60 40C120
Energiinnhold 110 Wh 220 Wh Ladeporter 1 1

Ladekapasitet 3Ah 6Ah Ladestrøm 2,2 A 4 A

Maksimal effekt 1,1 kW 1,6 kW Kjølevifte - Ja

Bluetooth Ja Ja Tilbehør inkl. EU + UK strømledning EU + UK strømledning

USB port Ja Ja Varenummer 2904286 2903986

Vekt 0,85 kg 1,3 kg EAN 6952909027364 6952909026985

Varenummer 2903786 2903886

EAN 6952909026961 6952909026978

CRAMER 40V SPESIFIKASJONER
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RM ROBOTKLIPPERE

CRAMER ROBOTKLIPPERE

Hvis du vil ha kun det beste, velger du en av de to nye robotklipperne fra Cramer. RM1000 og RM1500 gir 
deg mye mer enn du forventer på alle nivåer. Enkel installasjon og pålitelig drift. GSM fjernkontroll med  
5 års gratis abonnement. Robotklipperen er vanntett (IPX 5 klassi fisert) som betyr at du kan vaske den 
med hageslange. Regn- og frostsensorer bidrar til å beskytte plenen. Frittgående doble kniver.  
En av de best utstyrte og mest stillegående robotklippere i sin klasse.   
Så, hva venter du på?

FOR DEG SOM FORVENTER 
DET LILLE EKSTRA
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RM ROBOTKLIPPERE

Kontrollpanel for manuell styring |  Effektiv og driftsikker  
med børsteløse motorer |  Sylskarpe doble kniver  |   
Sikkerhet og tyverisikring via smarttelefon

NYRM1000

Kontrollpanel for manuell styring |  Effektiv og driftsikker  
med børsteløse motorer |  Sylskarpe doble kniver  |   
Sikkerhet og tyverisikring via smarttelefon 

+ GSM kommunikasjonsmodul for GPS 
 posisjonering og app-forbindelse
+ Frost- og regnsensorer for å beskytte plenen 
+ Fjernkontroll via app: Tyverisikring, produktstatus  
 og egendefinerte innstillinger
+ Avtagbart deksel og enkel rengjøring med  
 hageslange (IPX5 sprutbeskyttelse)  

RM1500

+ GSM kommunikasjonsmodul for GPS   
posisjonering og app-forbindelse 
+  Frost- og regnsensorer for å beskytte plenen 
+ Fjernkontroll via app: Tyverisikring, produktstatus  
 og egendefinerte innstillinger
+ Avtagbart deksel og enkel rengjøring med  
 hageslange (IPX5 sprutbeskyttelse)  

NY

Klippebredde 22 cm
Klippehøyde 2–6 cm
Klippehøyde justering Manuell
Motor Børsteløs
IPklassifisering IPX 5
Vekt 10 kg

Kapasitet

1.000 m2

Støynivå

60 dB

maks. skråning

35 %

SPESIFIKASJONER
Klippebredde 22 cm
Klippehøyde 2–6 cm
Klippehøyde justering Manuell
Motor Børsteløs
IPklassifisering IPX 5
Vekt 10 kg

Kapasitet

1.500 m2

Støynivå

60 dB

maks. skråning

35 %

SPESIFIKASJONER

CRAMER ROBOTKLIPPERE

Enkel, effektiv og spekket  
med funksjoner

Cramer tilbyr deg innovative robotklippere som gjør det enkelt for deg å komme i gang  
med robotklipping: Cramer RM1000 og RM1500. Disse splitter nye modellene er ekstremt  
enkle å installere og bruke. De kommer med et eksepsjonelt utvalg av funksjoner, samt den 
nyeste teknologi og genial funksjonalitet for perfekte resultater, når som helst.  
Få alt dette til en pris som vil overraske deg.

EAN: 6952909027852 | ERP: 2501586 EAN: 6952909027869 | ERP: 2501686

PRIS KR 11.990* PRIS KR 12.990*

*Markedspris inkl. mva.
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LETT Å BETJENE OG KONTROLLERE  
MED GSM OG APP

Cramer RM1000 og RM1500 kombinerer det siste innen moderne teknologi med ekstremt smart drift. Disse modellene er 
blant de få robotklippere som har en GSM kommunikasjonsmodul som standard. Dette gir deg mange verdifulle funksjoner 
og fordeler. For eksempel gir Cramer GreenGuide-appen deg enkel tilgang til alle funksjonene til robotklipperen fra din smart-
telefon, uansett hvor du er. I tillegg lar appen deg overvåke alle batterier designet for Cramer 40V-enheter. 

USLÅELIGE FORDELER

5-års GSM inkludert 
Fra statusinformasjon til innstillinger, sporing,  
tyverisikring og oppdateringer. GreenGuide appen tilbyr 
alt dette. 5 år kostnadsfrittr for  
GSM. Etter det kan du fornye for en liten tilleggsavgift. 

GPS sporing 
Se hvor din Cramer RM er. 

Tyverisikring 
Hvis din Cramer RM forlater den forhåndsdefinerte  
plenen, vil en høylydt alarm utløses. Samtidig vil du 
motta en melding på smarttelefonen din.
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Kommandoer og status
Endre robotklipperens kjøremøn-
ster i henhold til dine behov. Send 
kommandoer som 'Pause' eller  
'Fortsett' og få varsler om robot-
klipperens status.

Plassering og sikkerhet
Spor posisjonen til Cramer RM på 
et kart ved hjelp av integrert GPS 
og se driftshistorikken. 

Programvareoppdateringer
Oppdater programvaren for din  
robotklipper når nye versjoner blir 
tilgjengelige, for å sikre deg at du 
får brukt de nyeste funksjonene.

FULL KONTROLL MED CRAMER GREENGUIDE APP

CRAMER ROBOTKLIPPERE
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TOPP-FORDELER:

+  ALT INKLUDERT – KLAR FOR ARBEID 
Når du kjøper en Cramer robotklipper, er alt du trenger for installasjon inkludert i esken: 
begrensningskabel, plugger og ekstra kniver. Andre deler kan også kjøpes ved behov. 

+  STILLEGÅENDE 
Med sine børsteløse motorer og batterier med nyeste teknologi, er Cramer-modellene 
blant de mest stillegående robotklipperne på markedet. Støynivået er bare 60 dB – slik 
at du kan klippe når som helst uten å forstyrre naboene.

+  UTMERKET PRIS OG YTELSE 
Cramer robotklippere tilbyr deg den aller nyeste teknologien, omfattende funksjoner 
og og en perfekt plen – alt til en fantastisk pris.  

Frittgående kniver
Sylskarpe doble kniver beveger 
seg fritt. Dette betyr at de  
automatisk trekkes inn når de 
treffer hindringer som små steiner 
eller røtter gjemt i gresset.

Frostbeskyttelse
Cramer RM modellene er blant de 
få robotklippere med frostsensor, 
som automatisk oppdager om 
gresset kan klippes uten fare for 
frostskader.

Regnbeskyttelse
Ved kraftig regn returnerer Cramer  
RM automatisk til ladestasjonen 
og fortsetter klippingen når forhol-
dene bedrer seg. 

Navigerer lett i smale  
passasjer
En egen guidekabel (inkludert) 
sikrer at RM uten problemer navi-
gerer seg gjennom passasjer inntil 
60 cm. 

FORDELER FOR DEG  
OG PLENEN DIN
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Lett å rengjøre
Bare ta av dekselet for å rengjøre 
klipperen din.  Cramer RM1000  
og RM1500 modellene har  IPX5 
sprutbeskyttelse, så du kan ren-
gjøre dem med hageslange. 

Perfekt balansert
Et lett knivsystem og lette 
komponenter sikrer en balansert 
vektfordeling. Dette gjør robot-
klipperen enkel å bære. Du sparer 
også batteriet og unngår hjulspor 
på plenen - mindre vekt betyr min-
dre trykk.  

Kundeservice
Din Cramer-forhandler tilbyr mer 
enn bare råd og salg: ekspert-
installasjon, vinterlagring, vedlike-
hold og inspeksjon m.m. 

Aldri mer hjulspor
Mange robotklippere følger alltid  
samme rute til ladestasjonen. Cra-
mer robotklippere følger 
begrensningskabelen med  
varierende avstander for å unngå 
hjulspor. 

PRODUKT/EGENSKAPER RM1000 RM1500
Maks. kabel lengde 800 m 800 m

Min. passasje 60 cm 60 cm

IPklassifisering (robotklipper) IPX5 IPX5

IPklassifisering (ladestasjon) IPX1 IPX1

IPklassifisering (PSU) IPX67 IPX67

Batterikapasitet 2.100 mAh 2.100 mAh

Klippesystem Roterende kniver Roterende kniver

Maks. skråning ved kabel avslutning 15 % 15 %

Maks. skråning innenfor installasjon 35 % 35 %

Navigasjon Tilfeldig Tilfeldig

Metode for å finne ladestasjonen Begrensningskabel 
/Guide kabel

Begrensningskabel 
/Guide kabel

GPS sporing Ja Ja

Batteriet kan byttes av brukeren Ja Ja

Tidsinnstilling Fullt justerbar Fullt justerbar

Justerbare startpunkter 5 5

Regnsensor Ja Ja

Frostsensor Ja Ja

Fjernkontrolltype GSM GSM

TILBEHØR INKLUDERT
Begrensningskabel inkludert 100 m 200 m

Kabelplugger inkludert 200 stk. 400 stk.

Skjøter inkludert 3 3

Reservekniver inkludert 9 stk. 9 stk.
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Mange profesjonelle brukere sverger fortsatt til bensindrevne hageprodukter. Hvorfor er det 
slik? Fordi man tror at de er kraftigere, mer holdbare og mer praktiske enn batteridrevne?  
Er det av gammel vane? Eller er det rett og slett fordi man ikke kjenner til fordelene med den 
nye batteriteknologien? Cramers 82V batterisystemet vil endre på det.

Like kraftig som en  
bensinmotor

82V BATTERIPRODUKTER

Har du store hager eller parker som skal vedlikeholdes jevnlig? Er du en ambisiøs hobbygartner, eller en  
profesjonell bruker som ønsker bærekraftig og miljøvennlig utstyr med kraft, lang brukstid og ekstrem ytelse?  
Skaff deg Cramers 82V batterisystem. Ren kraft.

Cramers 82V batteriprodukter gir deg disse fordelene:

+ PROFESJONELL YTELSE
  Cramers 82V batteriprodukter gir nok kraft til å 

drive profesjonelle redskaper i lang tid.  

+ KOMFORTABLE I BRUK
  Cramer 82V batteriprodukter er ergonomiske og 

med lav vibrasjon, som gjør at du kan jobbe 
uanstrengt i timevis.  

+ PERFEKT STRØMFORDELING
  Cramers 82V batterier tilpasser seg perfekt til 

hvert enkelt redskaps energibehov. Dette gir  
maks kraft og lang levetid på batteriet.   

+ ANVENDELIG
  Cramer 82V batteridrevne produkter har 

stillegående børsteløse motorer. Dette gjør det 
mulig å jobbe kontinuerlig selv på støysensitive 
områder, som f.eks. sykehus. 

+ LANG DRIFTSTID
  Battericellene lagrer store mengder energi  

som sikrer lang driftstid. 

+ MILJØVENNLIGE
  Elektriske motorer genererer ingen eksos  

eller utslipp. I tillegg er bruk av oppladbare 
batterier en bærekraftig bruk av ressurser.

+ ABSOLUTT KONTROLL
  Med Cramers digitale plattform, GreenFleet,  

får du tilgang til batteristatus i sanntid på 
smarttelefon eller PC, og gir deg full kontroll 
over hele batteripakken når som helst.

+ KLAR FOR FREMTIDEN
  Cramers 82V batterier er klargjort for  

fremtidige redskaper med enda høyere 
kapasitet.

En profesjonell løsning

CRAMER 82V BATTERIPRODUKTER
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Cramer 82V batterier er strømkilden til alle våre 82V hageredskaper. Nå trenger du ikke lenger å tenke på om batteriet passer 
til utstyret du bruker, dette 82V batteriet passer alltid. Dette gir deg mye større fleksibilitet når du bruker utstyret.

ETT BATTERI – 24 REDSKAPER

LØVBLÅSERE

HEKKSAKSER

GRESSTRIMMERE

MULTIVERKTØY

TRANSPORTMASKIN

GRENKUTTER/SEKATØR

FEIEMASKIN

GRESSKLIPPERE

MOTORSAGER

STANGSAGER
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82V RYGGSEKK-BATTERI
Cramer tilbyr deg også et 82V ryggsekk- 
batteri med 12Ah for å redusere vekten  
på utstyret og øke driftstiden. Når det 
kombineres med det praktiske ErgoAssist 
bæresystemet, kan du jobbe i timevis uten å 
bli sliten.

ERGO ASSIST BÆRESYSTEM
Vårt ergonomiske bæresystem er ekstremt 
fleksibelt og kan tilpasses mange forskjel-
lige behov. Du kan fordele vekten i henhold 
til oppgaven for å gjøre arbeidet lettere for 
deg. 

82V BATTERI 
Cramer 82V batterier er tilgjengelig i flere 
versjoner: 3Ah for minimum vekt, 6Ah for 
lenger driftstid. 

Uansett hvilket av de tre Cramer 82V batterimodellene du velger – har du alltid en kraftpakke som er konstruert for tøffe forhold. Cramer 82V batterier 
er 100 % værbestandige og tåler vind og regn. De er også kompatible med Cramer GreenFleet, slik at du alltid kan holde deg oppdatert om status på  
utstyret og finne nyttig informasjon raskt og enkelt. For å gjøre det daglige arbeide lettere, anbefaler vi Cramer ErgoAssist  det ergonomiske bære-
systemet til mange forskjellige oppgaver. 

Kraftpakker for tøffe arbeidsdager

CRAMER 82V BATTERIPRODUKTER
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82V – KRAFT FOR PROFESJONELLE
Cramer bruker helt bevisst 82V til sitt profesjonelle batterisystem. Dette fordi 82V-systemer leverer mer kraft med mindre 
strøm enn kommersielt tilgjengelige systemer med lavere spenning. På grunn av lavere strømstyrke trenger ikke batteriene å 
operere på maksimale nivåer. Dette gir mindre varme, noe som øker effektiviteten og levetiden på batteriene. Risikoen for  
plutselige avbrudd på grunn av overopphetede batterier og motorer reduseres kraftig. Med Cramers 82V kan du være sikker  
på at batterisystemet ikke bare leverer den nødvendige effekten til den kraftige motorsagen på hele 2,5 KW, men er klargjort 
for enda bedre ytelse i fremtiden. I motsetning til lavspenningssystemer er høy effekt alltid mulig med 82V.
82V - optimal kraft for i dag og for fremtiden.
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82CS25 

82TB16 

100-160 CC 
(4-takt)

82 LM 61S 

40-50 CC 82 B1300 

15-25 CC 82 PHT 

45-55 CC

30-40 CC
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NB!: Alle priser er estimert europeisk gjennomsnitt.

Ved anskaffelse av profesjonelt verktøy er kostnadene forbundet med 
kjøp og drift, samt effektivitet, de viktigste faktorene. Derfor er Cramers 
82V batteridrevne produkter det beste valget. Våre 82V-produkter er 
betydelig billigere enn tilsvarende bensindrevne. Det betyr en besparel-

DET BETALER SEG RASKT

Lading er langt billigere enn å fylle drivstoff

se på 75% for deg  per enhet. Vedlikeholdskostnadene er også ekstremt 
lave - i vårt tilfelle kun en tredjedel per enhet. Vi har beregnet dette for 
deg med Cramers 82V hekksaks som eksempel.

Vedlikehold er en viktig del av de løpende driftskostnadene. Reservedeler, 
feilsøking og reparasjonstider reduserer også effektiviteten til et profes-
jonelt verktøy. Et batteridrevet produkt, som Cramers 82V batteridrevne 

hekksaks, øker effektiviteten fordi batteridrevne enheter praktisk talt 
er vedlikeholdsfrie. Dette sparer deg for mye tid og penger, som du kan 
investere mer effektivt andre steder.

Spar kr 1.023,- i vedlikeholdskostnader pr. enhet/år!

FYLL DRIVSTOFF  
1.000 GANGER  
i løpet av produktets levetid

Fyll drivstoff én gang = kr 23,43

kr 23.427,- 
Energikostnad

LAD BATTERIET  
1.000 GANGER
i løpet av produktets levetid

Lad én gang = kr 0,358

kr 358,- 
Energikostnad

BENSIN
Forgasser vedlikehold: kr 408,- 
+ Bensinfilter: kr 205,- + Luftfilter: kr 205,- 
+ Tennplugg: kr 205,- + Bytte av skjæreutstyr: kr 512,-  
+ Sliping av kniver/kjeder: kr 51,-

         kr 1.586,- total kostnad/år

BATTERI
Bytte av skjæreutstyr: kr 512,-
+ Sliping av kniver/kjeder: kr 51,-

         kr 563,- total kostnad/år
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Cramer 82V batteridrevne hekksaks betaler seg selv på kort tid. 

Brukstid

Ko
st

na
de

r

kr
CRAMER er nedbetalt etter kun  
90 timers bruk

Sammenligning av kostnader for hekksakser med samme 
skjæreegenskaper, ytelse og levetid

BENSIN 
Produkt: kr 6.138,-* 
Drivstoff: kr 23.427,-

kr 29.565,- 
Total kostnad

BATTERI 
Produkt: kr 2.990,-
Batterier: 2 x kr 1.890,-** 
Lader: kr 990,-
Ladekostnad: kr 358,- 

kr 7.760,-
Total kostnad

VS

NB: Alle priser er estimert europeisk gjennomsnitt.

* Tilleggskostnader for tennplugger, luftfilter, drivstoffilter, forgasserinnstillinger osv. vil øke de  

 totale kostnadene betraktelig.

**For å kunne jobbe uavbrutt trenger du to batterier. Med et fulladet 3,0 Ah batteri eller en full 0,5 liter  

 tank, kan man oppnå en brukstid tilsvarende 60 minutter. Ytelsen er sammenlignbar, selv om  

 kraft/vekt-forholdet er bedre med Cramer 82V trådløse hekksaks.

 CRAMER KOSTNADSBESPARELSER
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Alle bedrifter vil møte utfordringer, uansett hvor godt de fungerer. Hos Cramer er vi overbevist om at et intelligent digitalt 
system vil kunne løse mange av utfordringene i et profesjonelt arbeidsmiljø. Vår løsning - GreenFleet.

FULL OVERSIKT

Batteristatus
Med smarttelefon kan dine medarbeidere kontrollere batteristatus, 
resterende driftstid, temperatur og antall oppladningssykluser uansett 
hvor de er. 

Dine medarbeidere har kontakt med hverandre
De kan utveksle tips og idéer når det er nødvendig og fortsette  
arbeidet uten forsinkelser. 

Overvåk data fra alle dine Cramer batterier
All data er lagret i skyen, så du har tilgang til det hele tiden - selv om du 
ikke er i nærheten av batteriet. Kontroller status på alle dine Cramer 
batterier, d.v.s. batteristatus og antall oppladningssykluser.

Uten ekstra kostnad
GreenFleet IT-plattform er gratis.

GreenFleet – en digital plattform for bedre effektivitet 
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Appen sender data til skyen
Batteristatus som er lagret i GreenFleet  
appen overføres til GreenFleet-skyen via 
smarttelefonen.

Få tilgang til data uansett hvor 
du bruker batteriet
Bruk GreenFleet appen på smarttelefonen 
for å kontrollere status på batteriene.

Koble smarttelefonen til batteriet
Når du har åpnet GreenFleet appen, kan  
dine medarbeidere opprette forbindelse til 
Cramer 82V batteriene (82V220, 82V430 og 
82V860) via Bluetooth og kontrollere  
status og arbeidshistorikk.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

GreenFleet er i stadig utvikling
Vi utvikler stadig nye funksjoner til vår innovative IT-plattform, slik at du kommer i forbindelse med dine Cramer 82V produkter på flere måter,  
for å gjøre livet lettere for deg selv og ditt team.

CRAMER GREENFLEET

GreenFleet*: den enkle løsningen

* Tilgjengelig fra 2019



44 |



 | 45

Cramers 82V batteridrevne feiemaskin, rydder opp raskt, ekstremt effektivt og grundig.  
I tillegg er den miljøvennlig. Det er fordi den unike batteripakken leverer samme kraft som  
en bensinmotor - men uten utslipp eller eksos.

Rydd unna hele året  
– uten støy

82V BATTERI FEIEMASKIN

Motor Børsteløs
Effekt 1,5 kW
Børste diameter 30 cm
Hjulstørrelse 4,00–4“
Vekt (uten batteri) 70 kg

SPESIFIKASJONER

Arbeidsbredde

70 cm

Fremdriftshastighet

2,4 km/t 360°
Styre-/kontakthjul

Fritt roterende og  
justerbart for optimal 
kontakt mellom bør-
stene og underlaget.

Komfortabel hastig-
het gjør at du orker å 
jobbe lenger.

Perfekt for arbeid 
på smale plasser, 
raskt og effektivt.

+  Forskjellige børster gjør at den kan brukes hele året
+  Det lave støynivået gjør det mulig å jobbe, f.eks. rundt skoler,  

omsorgsfasiliteter eller spisesteder, uten å forstyrre

KM DOMUS BATTERI 82V
EAN: 4031747905286 | Varenummer: 1490532

Ergonomisk og plassbesparende da håndtaket kan foldes fremover  |  
Effektiv og vedlikeholdsfri på grunn av den børsteløse motoren  |   
Komfortabel selv etter lange arbeidsøkter med en gangfart på  
ca. 2,4 km/t  |  Rask rydding med en stor arbeidsbredde på hele 70 cm

Varenummer: 1490533  

Pris: kr 2.890

VINTER-PAKKE

Beskyttelsesdeksel beskytter  
motoren  |  Hvit allværsbørste  
til snørydding
Snøblad: kr 3.290 (1490480)

CRAMER 82V FEIEMASKIN

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

PRIS KR 23.900*
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+ Doble driftstiden ved bruk av to batterier samtidig. 
+  Arbeid mer effektivt med den store klippebredden.
+  Ekstra ytelse etter behov med den automatiske boost-funksjonen.

82LM61S

Cramers 82V batteridrevne gressklippere gir topp ytelse med utmerket klipperesultat, for en 
perfekt og jevn plen. Den har plass til to batterier, som gjør at du kan klippe dobbelt så lenge 
og dobbelt så stort område. Det effektive oppsamlingssystemet sørger for at det ikke blir  
liggende gress på plenen etter klipping. Kort sagt: Cramer lar deg klippe plenen raskt, stille 
og perfekt.

Effektiv klipping 3-i-1

EAN: 6952909025711 | Varenummer: 2500386

82V BATTERI GRESSKLIPPERE

Komfortabel på grunn av lav vibrasjon  |  Plassbesparende design, fold ned 
håndtaket og oppbevar den stående  |  3 klippemetoder: Oppsamling, bakutkast, 
bioklipp  |  Effektiv og vedlikeholdsfri med den børsteløse motoren  |   
Ekstra ytelse ved behov med den automatiske boostfunksjonen  |   
Personlig tilpasning med tre forskjellige håndtakposisjoner

SPESIFIKASJONER
Fremdriftshastighet Trinnløs, 1,8 km/t–5,4 km/t
Boost-funksjon Automatisk
3-i-1 klippemetode Oppsamler, bioklipp, bakutkast
Oppsamlerpose Stoffpose med støvbeskyttelse
Klippehøyde, antall trinn Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner
Oppsamlerpose volum 70 l

Klippebredde

61 cm

Hastighet

TRINNLØS DOBBELT
Batteri

To batterier øker 
driftstiden betrakte-
lig.

Hastigheten kan  
enkelt og trinnløst  
tilpasses ditt behov.

Ekstra bred arbeids-
bredde på 61 cm

CRAMER 82V GRESSKLIPPERE

Klippehøyden kan enkelt justeres i 7 trinn, 
25–80 mm, med et lett tilgjengelig håndtak. 

Doble kniver får jobben raskt gjort. Bærehåndtak i front.

PRIS KR 9 990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.



48 |

Bruk to batterier i din Cramer 82V batteri-
drevne gressklipper, for å doble driftstiden.

EAN: 6952909025698 | Varenummer: 2500186 
82LM46S

Fremdriftshastighet Trinnløs, 1,8 km/t–5,4 km/t
Boost-funksjon Automatisk
3-i-1 klippemetode Oppsamler, bioklipp, sideutkast
Oppsamlerpose Stoffpose med støvbeskyttelse
Klippehøyde, antall trinn Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner
Oppsamlerpose volum 55 l

Batteri

DOBBELT
Hastighet

TRINNLØS46 cm

Klippebredde

Automatisk boost-funksjon øker turtallet når du møter  
utfordringer i klippingen  |  Doble driftstiden ved å bruke to  
batterier samtidig  |  3 klippemetoder: oppsamling,  
sideutkast, bioklipp  |  Justerbart håndtak

82V EGENSKAPER GRESSKLIPPERE

EAN: 6952909025704 |Varenummer: 2500286 
82LM51S SPESIFIKASJONER

Fremdriftshastighet Trinnløs, 1,8 km/t–5,4 km/t
Boost-funksjon Automatisk
3-i-1 klippemetode Oppsamler, bioklipp, sideutkast
Oppsamlerpose Stoffpose med støvbeskyttelse
Klippehøyde, antall trinn Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner
Oppsamlerpose volum 60 l

Batteri

DOBBELT
Hastighet

TRINNLØS51 cm

Klippebredde

Automatisk boost-funksjon øker turtallet når du møter  
utfordringer i klippingen  |  Doble driftstiden ved å bruke to  
batterier samtidig  |  3 klippemetoder: oppsamling,  
sideutkast, bioklipp  |  Justerbart håndtak

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

Oppsamlerposen er utstyrt med støvbe-
skyttelse, som hindrer at klippestøv sprer 
seg mens du klipper.

Medfølgende adapter for sideutkast. Vifte for økt kjøling av motoren.

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 6.990*

Pris: kr 6.490*
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Nedfellbart håndtak gir plassbesparende 
lagring.

Håndtakets fester er i magnesium, for bed-
re stabilitet.

Girkasse i aluminium sikrer stabilitet og 
lenger levetid.

PRODUKT/EGENSKAP 82LM46S 82LM51S 82LM61S

Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Batterispor Dobbelt Dobbelt Dobbelt

Effekt 1,0 kW 1,2 kW 1,5 kW

Fremdriftshastighet Trinnløs, 1,8 km/t til 5,4 km/t Trinnløs, 1,8 km/t til 5,4 km/t Trinnløs, 1,8 km/t til 5,4 km/t

Klippebredde 46 cm 51 cm 61 cm (2x30.5)

3-i-1 klippemetode Oppsamler, bioklipp, sideutkast Oppsamler, bioklipp, sideutkast Oppsamler, bioklipp, bakutkast

Oppsamlerpose volum 55 l 60 l 70 l

Oppsamlerpose, type Stoffpose med støvbeskyttelse Stoffpose med støvbeskyttelse Stoffpose med støvbeskyttelse

Klippehøyde, antall trinn Sentral, 25-80 mm, 7 trinn Sentral, 25-80 mm, 7 trinn Sentral, 25-80 mm, 7 trinn

Høydeinnstilling håndtak 3 posisjoner 3 posisjoner 3 posisjoner

Plassbesparende lagring Stående Stående Stående

Boost-funksjon Automatisk Automatisk Automatisk

Sikkerhetsnøkkel Ja Ja Ja

Vekt (uten batteri) 31,9 34,2 34,5

Vibrasjon < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Varenummer 2500186 (Dobbelt batteri) 2500286 (Dobbelt batteri) 2500386

EAN 6952909025698 6952909025704 6952909025711



50 |



 | 51

Trenger du å transportere uhåndterlige eller tunge lass, er Cramers 82V batteridrevne trans-
portmaskin midt i blinken. Med sine fire hjul er den meget robust og gir avlastning for rygg  
og armer, spesielt i bakker og av/på ramper. For ytterligere komfort og enkel håndtering, kan  
lastekassen vippes ved hjelp av en gassdrevet tippefunksjon. Med den elektriske børsteløse 
motoren kan den transportere alt uten støy eller avgasser.

Din hardtarbeidende assistent

82V BATTERI TRANSPORTMASKIN

Motor Børsteløs
Hastighet Høy 4,2 km/t – Lav 3,0 km/t
Revers Ja
Lastekapasitet 100 kg
Tippefunksjon Gassdrevet
Vibrasjon < 2,5 m/s2

SPESIFIKASJONER

maks. fart

4,2 km/t

Kapasitet

106 l TIPPE
Funksjon

Tilpass farten etter 
ditt behov.

To roterende, låsbare bakhjul sørger for  
stabilitet ved lasting og lossing.

Det lett tilgjengelige kontrollpanelet gjør 
det enkelt å justere hastigheten etter ditt 
behov.

Enkel og kontrollert tømming av laste-
kassen ved hjelp av en gassdrevet tippe-
funksjon.

Raskere jobb med 
stor lastekapasitet.

Sparer ryggen når 
du skal tømme ut 
lasten.

82UC
EAN: 6952909025216 | Varenummer: 7400086

Sikker håndtering med av / på bryter  |  Effektiv og vedlikeholdsfri 
med børsteløs motor  |  Fire hjul for ekstra stabilitet

CRAMER 82V TRANSPORTMASKIN

+  Med lastekapasitet på 100 kg kan du raskt  
transportere tunge gjenstander.

PRIS KR 7.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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82TB16

Cramer har fem batteridrevne 82V trimmere/krattryddere som kan gjøre arbeidet ditt lettere, 
uten at du trenger å puste inn bensindamp. Våre toppmodeller 82T16 og 82TB16 gir utmer-
ket kutteytelse selv under tøffe forhold. Med 4-trinns gasskontroll kan du justere rotasjons-
hastigheten i henhold til arbeidsforholdene dine, øke effektiviteten og øke driftstiden.

Enkel rydding av vanskelig  
tilgjengelige områder

EAN: 6952909025070 | Varenummer: 2100386

82V BATTERI TRIMMERE/KRATTRYDDERE

Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |  Sikker håndtering med 
Av/På bryter  |  Gummibelagt for økt robusthet og holdbarhet  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  Ekstra holdbar 
med magnesiumforsterkninger  |  Lite vibrasjon gir komfortabel bruk  
|  Ergonomisk med perfekt vinklet trimmerhode  |  Ekstremt  
solid med riggrør på hele 28 mm i diameter.

Dreiemoment 1.8 Nm
Håndtak Bike
Bæresystem inkl. ErgoAssist
Krattblad inkl. 3-tannet (Ø 300 mm)
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 5,5 kg

SPESIFIKASJONER

Klippebredde

46 cm 158 m/s

TrådhastighetEffekt

1,6 kW

En av de beste på 
markedet. Garante-
rer effektivt arbeid.

Egner seg til store 
områder.

Velg mellom fire 
hastigheter.

TOPPMODELL

Ekstra holdbar med magnesiumforsterknin-
ger

Kan enkelt endres til krattrydder med det  
inkluderte gressbladet

Bikehåndtak, festebrakket i magnesium, for 
ekstra stabilitet

CRAMER 82V GRESSTRIMMERE/KRATTRYDDERE

+  Høy effekt og høyt dreiemoment gir et fremragende 
resultat selv under vanskelige forhold.  

+  Revers-funksjon for å komme seg ut av gress  
som har viklet seg fast rundt trimmerhodet.

+   4-trinns hastighetsregulator kan brukes til å stille inn 
maks. omdreininger til et nivå som passer arbeidet 
ditt. Dette sparer driftstid.

+  ErgoAssist gir deg en behagelig og riktig arbeidstil-
ling. Den allsidige selen kan tilpasses for å lette  
arbeidet med flere av våre verktøy.

PRIS KR 5.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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Høy effekt og høyt dreiemoment gir et fremragende resultat selv under 
vanskelige forhold  |  Revers-funksjon for å komme seg ut av gress 
som har viklet seg fast rundt trimmerhodet.  |  4 trinns hastighetsregu-
lator kan brukes til å stille inn maks. omdreininger til et nivå som pas-
ser arbeidet ditt. Dette sparer driftstid.

EAN: 6952909025049 | Varenummer: 2100086
82T10

Dreiemoment 1,2 Nm
Håndtak Bøylehåndtak
Bæresystem inkl. BasicAssist
Krattblad inkl. -
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 3,5 kg

Trådhastighet

136 m/s

Klippebredde

40 cm1,0 kW

Effekt

SPESIFIKASJONER

EAN: 6952909025063 | Varenummer: 2100286
82T16

Dreiemoment 1,8 Nm
Håndtak Bøylehåndtak
Bæresystem inkl. BasicAssist
Krattblad inkl. -
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 4,5 kg

Trådhastighet

158 m/s

Klippebredde

46 cm1,6 kW

Effekt

SPESIFIKASJONER

Høy effekt og høyest dreiemoment i sin klasse gir et fremragende  
resultat selv under vanskelige forhold  |  Revers-funksjon for å komme 
seg ut av gress som har viklet seg fast rundt trimmerhodet.  |  4 trinns 
hastighetsregulator kan brukes til å stille inn maks. omdreininger til et 
nivå som passer arbeidet ditt. Dette sparer driftstid.

EAN: 6952909025056 | Varenummer: 2100186
82TB10

Dreiemoment 1,2 Nm
Håndtak Bike
Bæresystem inkl. ErgoAssist
Krattblad inkl. 3-tannet (Ø 255 mm)
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 4,5 kg

Trådhastighet

136 m/s

Klippebredde

40 cm1,0 kW

Effekt

Høy effekt og høyt dreiemoment gir et fremragende resultat selv under 
vanskelige forhold  |  Revers-funksjon for å komme seg ut av gress 
som har viklet seg fast rundt trimmerhodet.  |  4 trinns hastighetsregu-
lator kan brukes til å stille inn maks. omdreininger til et nivå som pas-
ser arbeidet ditt. Dette sparer driftstid.  |  ErgoAssist gir en mer av-
slappende arbeidstilling. Den allsidige selen kan tilpasses for å lette 
arbeidet med flere av våre verktøy.

SPESIFIKASJONER

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 4.990*

Pris: kr 4.990*

Pris: kr 3.490*
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4 trinns hastighetsregulator kan brukes til å 
stille inn maks. omdreininger til et nivå som 
passer arbeidet ditt. Dette øker presisjonen 
og batteriets levetid

82V EGENSKAPER  

TRIMMERE/KRATTRYDDERE

ErgoAssist gir en mer avslappende arbeids-
tilling. Den allsidige selen til 82TB16- og 
82TB10-modellene kan tilpasses for å lette 
arbeidet med flere av våre redskaper.

Magnesium motordeksel med slankt design, 
og børsteløs motor, sikrer soliditet og bedre 
effektivitet.

PRODUKT/EGENSKAP 82T10 82TB10 82T16 82TB16
Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Effekt 1,0 kW 1,0 kW 1,6 kW 1,6 kW

Dreiemoment 1,2 Nm 1,2 Nm 1,8 Nm 1,8 Nm

Trådhastighet 136 m/s 136 m/s 158 m/s 158 m/s

Klippevinkel 30° 30° 30° 30°

Håndtak Bøylehåndtak Dobbelt Bøylehåndtak Dobbelt

Klippebredde Ø 40 cm 40 cm 46 cm 46 cm

Trådtykkelse 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Hastighetsregulator 4 hastigheter 4 hastigheter 4 hastigheter 4 hastigheter

Omdreininger per minutt 4.500-5.500-6.000-6.500 4.500-5.500-6.000-6.500 4.500-5.500-6.000-6.500 4.500-5.500-6.000-6.500

Av/på bryter Ja Ja Ja Ja

Bæresystem inkl. BasicAssist ErgoAssist BasicAssist ErgoAssist

Krattblad inkl. - 3-tannet (Ø 255 mm) - 3-tannet (Ø 300 mm)

Riggrør diam. 25,4 mm 25,4 mm 28 mm 28 mm

Vekt (uten batteri) 3,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 5,5 kg

Vibrasjon < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Varenummer 2100086 2100186 2100286 2100386

EAN 6952909025049 6952909025056 6952909025063 6952909025070

CRAMER 82V GRESSTRIMMERE/KRATTRYDDERE
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Profesjonelt hagearbeid består av varierte oppgaver og kan være hardt arbeid. Det er derfor 
bra å ha en assistent til å gjøre noe av arbeidet for deg. Med Cramer ErgoAssist får du et 
multifunksjonelt bæresystem som kan tilpasses nøyaktig til oppgaven.

Hjelper deg å arbeide lettere

82V ERGONOMISK BÆRESYSTEM

UTSTYR
PRODUKT EAN Varenummer   Pris
ErgoAssist (inkl. trimmer supportplate, verktøylomme) 6952909025322 2900886 1.690
Ryggbåret batteri 6952909025339 2900986 9.990
Hoftebelte (inkl. kabel, batteriadapter, batteriholder, batterilomme) 6952909025346 2901086 1.490
Kabel 6952909025551 2902886 390
Batteriadapter 6952909025353 2901186 460
Trimmer supportplate 6952909025360 2901286 390
Batteriholder 6952909025377 2901386 180
Batterilomme med tilkoblig for kabel 6952909025384 2901486 340
Verktøylomme 6952909025391 2901586 140

Avlast ryggen og bruk mindre krefter
med den flyttbare supportplaten. Platen har en  
quick-release sikkerhetslås .

Hold kontakt til enhver tid
Koble sammen batteri og verktøy 
med kabelen og få fordelene av et 
lettere utstyr.

ErgoAssist –  allsidig og  
ergonomisk
Selen er rask og enkel å ta 
på og kan brukes i kombina-
sjon med forskjellige  
produkter.

Ha viktige verktøy  
lett tilgjengelig
Verktøylomme som kan 
festes til beltet, for å ha 
verktøy og mobiltelefon 
tilgjengelig.

Få bedre bevegelsesfrihet
med separat batteri  
i lommen på beltet.

Modulbasert
Hoftebeltet kan enkelt 
kobles fra bæresystemet. 
Sammen med batterivesken, 
er det perfekt til bruk med 
hekksaks eller løvblåser.

Gjør det lett å bære
Bruk den praktiske ryggsekken til å lagre 
ting, eller til å feste batteripakken sikkert 
til baksiden av ErgoAssist.

CRAMER 82V BÆRESYSTEM

*Markedspris inkl. mva.
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I stedet for å ta med deg fem verktøy, ta med deg ett verktøy med fem tilbehør. Dette vil 
spare plass i bilen samtidig som det gir deg de samme arbeidsmulighetene. Cramers 82V 
batteridrevne multiverktøy består av en gresstrimmer, en hekksaks, en jordhakke, en 
stangsag og en kantskjærer – alt i ett. Og hovedenheten gir akkurat passe kraft til hvert av 
tilbehørene.

5-i-1 – hvorfor bære mer?

82V BATTERI MULTIVERKTØY

Redskap

5-i-1
Effekt

1,0 kW Bøylehåndtak 

Basic Assist
Istedet for å bære 
med deg 5 forskjel-
lige redskap, mon-
ter det utstyret du 
behøver.

Nok kraft til  
5 enheter.

Sikker i bruk og gir 
komfortabel, rygg-
vennlig arbeidsstil-
ling.

EAN: 6952909025087 | Varenummer: 2100486

+  Allsidig redskap med fem tilbehørsvalg.  
Kan brukes som som gresstrimmer, hekksaks,  
jordhakke, stangsag eller kantskjærer.

82TX10

Ekstra holdbar med magnesiumforsterkninger  |  Effektiv og vedli-
keholdsfri med børsteløs motor  |  Gummibelagt for økt robusthet 
og holdbarhet  |  Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |   
Ergonomisk med perfekt 30° vinklet trimmerhode  |  Lite vibrasjon 
minsker risikoen for tretthet  |  Solid drivaksel  |  Meget hendig med 
lav vekt  |  Sikker håndtering med Av/På bryter

Motor Børsteløs
Effekt 1,0 kW
Dreiemoment 1,3 Nm
Gasskontroll Trinnløs
Av/på bryter Ja
Bæresystem inkl. BasicAssist
Riggrør diameter 25,4 mm
Vekt (uten batteri) 4,5 kg

SPESIFIKASJONER

CRAMER 82V MULTIVERKTØY

Teleskop-hekksaks 
for klipping av høye 
hekker uten bruk av 
stige.

Jordhakke for uan-
strengt kultivering.

Stangsag for kutting 
av grener i høyden.

Kantskjærer for  
rette plenkanter og 
en generelt velpleid 
hage.

Trimmer for rask 
fjerning av gress, 
kratt og underskog.

PRIS KR 3.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

ink. med 82TX10Pris: kr 1.490*Pris: kr 2.390*Pris: kr 2.390*Pris: kr 2.590*
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Hold hekken i form

82V BATTERI HEKKSAKSER

Cramer tilbyr deg den riktige batteridrevne hekksaksen til ditt arbeid - perfekt balansert med 
høy ytelse og uten eksos. Du kutter enkelt middels høye hekker med 82HD66- eller 82HD- 
modellen. Ønsker du å kutte enda høyere, kan du enkelt bruke Cramers hekksaks som er  
utstyrt med langt riggrør, enten teleskopisk eller fast.

Teleskopstang -
Grentykkelse 38 mm/30 mm
Kuttefrekvens 2.800-3.200-3.600-4.000 kutt/min
Bæresystem inkl. BasicAssist
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 5,4 kg

Lengde

2,41 m

Bladlengde

50 cm

Klippevinkel

-45° til 90°

82PHA
EAN: 695290902526 | Varenummer: 2300086

SPESIFIKASJONER

+  Revers-funksjon gjør det enklere hvis  
hekksaksen har kjørt seg fast.

Ekstra holdbar med magnesiumforsterkninger  
|  Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs 
motor  |  Gummibelagt for økt robusthet og 
holdbarhet  |  Variabel styrke med trinnløs 
gasskontroll  |  Ergonomisk med perfekt  
30° vinklet skjærehode  |  Lite  
vibrasjon minsker risikoen for  
tretthet  |  Solid drivaksel  |   
Meget hendig med lav vekt  |   
Sikker håndtering  
med Av/På bryter

82PHT
EAN: 6952909025285 | Varenummer: 2300286

Teleskopstang Ja
Grentykkelse 38 mm/30 mm
Kuttefrekvens 2.800-3.200-3.600-4.000 kutt/min
Bæresystem inkl. BasicAssist
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 6,3 kg

Lengde

2,7 til 3,4 m

Bladlengde

50 cm

Klippevinkel

-45° til 90°

SPESIFIKASJONER

+  Revers-funksjon gjør det enklere hvis  
hekksaksen har kjørt seg fast.

+  Variabel rekkevidde med teleskopstang,  
markedets lengste rekkevidde på 3.40 m.

Ekstra holdbar med magnesiumforsterkninger  |  
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  
|  Gummibelagt for økt robusthet og  
holdbarhet  |  Variabel styrke med trinnløs  
gasskontroll  |  Ergonomisk med perfekt  
30° vinklet skjærehode  |  Lite  
vibrasjon minsker risikoen for  
tretthet  |  Solid drivaksel  |   
Meget hendig med lav vekt  |   
Sikker håndtering  
med Av/På bryter

TOPPMODELL

CRAMER 82V HEKKSAKSER

Støtfanger bak, forsterkninger i gummi og 
magnesium, for økt robusthet og holdbar-
het.

4-trinns hastighetsregulator og revers- 
funksjon er nyttig når du har kjørt deg fast.

Leddet skjærehode for effektiv klipping av 
både høye og lave hekker.

PRIS KR 5.490*PRIS KR 4.490*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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PRODUKT/EGENSKAPER 82HD 82HD66 82PHT 82PHA
Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Klippevinkel - - –45° til 90°, i 22° trinn –45° til 90°, i 22° trinn

Justerbart bakre håndtak Ja Ja - -

Teleskopforlengelse - - Ja -

Lengde - - 2,70–3,40 m 2,05 m

Bladlengde 66 cm 66 cm 50 cm 50 cm

Grentykkelse 40 mm/33 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Hastighetsregulator - 4 hastigheter 4 hastigheter 4 hastigheter

Kuttefrekvens 4.000 kutt/min 2.800-3.200-3.600-4.000  
kutt/min

2.800-3.200-3.600-4.000  
kutt/min

2.800-3.200-3.600-4.000  
kutt/min

Av/på bryter Ja Ja Ja Ja

Revers Ja Ja Ja Ja

Girkasse Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium

Bæresystem inkl. - - BasicAssist BasicAssist

Knivbeskyttelse Ja Ja Ja Ja

Støtdemper - - Ja Ja

Vekt (uten batteri) 4,2 kg 3,6 kg 6,3 kg 5,4 kg

Vibrasjon < 3,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Varenummer 2200086 2200486 2300286 2300086

EAN 6952909025209 6952909033419 6952909025285 6952909025261 

EAN: 6952909033419 | Varenummer: 2200486
82HD66

Ergonomisk med fem klippevinkler  |  
Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  
Meget skånsom mot armene med lav vibrasjon  |   
Justerbar kuttefrekvens: 2.800-3.200-3.600-4.000  
kutt/min.  |  Revers for fjerning av fastkilte  
grener  |  Robust magnesiumhus  |  Triple-ground  
dobbelt kutterblad for rene kutt

+  Lav vekt for lange arbeidsdager. kan kun brukes med   
ryggmontert batteri eller hoftebelte.

Justerbart bakre håndtak 45°/90° venstre/høyre
Grentykkelse 38 mm/30 mm
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 3,6 kg

Kutt/min

4.000
Bladlengde

66 cm5 trinn

justerbart bakre 
håndtak

NY SPESIFIKASJONER

Kutt/min

4.000

EAN: 6952909025209 | Varenummer: 2200086
82HD

Justerbart bakre håndtak 45°/90° venstre/høyre
Grentykkelse 40 mm/33 mm
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 4,2 kg

Bladlengde

66 cm5 trinn

justerbart bakre 
håndtak

SPESIFIKASJONER

Ergonomisk med det regulerbare bakre håndtaket  |  Variabel styrke med 
trinnløs gasskontroll  |  Presis klipping med en kuttefrekvens på 4.000 
kutt/min  |  Lite vibrasjon minsker risikoen for tretthet  |  Alternativt kan 
du bruke kabel og batteriadapter for å redusere vekten 

Tilgjengelig i februar 2020

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 4.990*

Pris: kr 2.990*
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82P
EAN: 6952909025285  | Varenummer: 1600086

Kutter enkelt tykke grener opptil 40 mm  |  Ha full kontroll på både beskjæringssaksen 
og batteriet ved hjelp av kontrollenheten  |  Vedlikehold kun én gang per sesong  |   
Inkl. bæresystem for sikker bruk. 

82V UTSTYR  BESKJÆRINGSSAKS /SEKATØR

Da du kan bære batteriet på ryggen blir den 
kraftige beskjæringssaksen ekstra hendig 
og lett å bruke.

Den fleksible koblingen sikrer en god for-
bindelse mellom kabelen og beskjærings-
saksen.

Rask kutting: Åpne saksen til ønsket åpning 
med et lett trykk – trykk igjen og saksen 
lukker seg.

Du kan raskt og enkelt kutte grener opptil 
40 mm tykkelse.

+  Cramers 82P beskjæringssaks kan brukes sammen 
med vårt hendige bæresystem. Redskapen blir  
lettere, enklere å bruke og belaster armene  
mindre når batteriet bæres i selen. 

+  Ett 82V220 batteri gir nok strøm til 15.000 til  
18.000 kutt – opptil to dagers bruk.

Motor Børsteløs
Kutt pr. batterilading (3.0 Ah) 15.000–18.000
Kutterhodekobling Kulelager
Kutterhode åpning Variabel
Bæresystem inkl. Ja (1,5 kg)
Vekt (uten batteri) 945 g

Kobling

FLEXI
Åpning av saks

JUSTERBAR40 mm

Grentykkelse

SPESIFIKASJONER

Kutter grener på busker og trær  
raskt og enkelt

Cramers 82V beskjæringssaks er lett og hendig fordi batteriet ikke sitter i selve saksen. Den kraftige batteripakken gjør den 
effektiv på selv de mest overgrodde busker og trær.  

CRAMER 82V BESKJÆRINGSSAKS

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris kr 15.490*

(inkl. slipestein, rensespray, bæresystem, holder og plastkoffert)
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+  Topp ytelse. På grunn av ekstremt stor luftmengde og blåsekapasitet, 
kan du rydde store områder som parkeringsplasser, idrettsarenaer og 
offentlige områder på kort tid. 

+  Kan brukes som et allsidig ryggsekkbatteriet.  
Koble fra blåseren og koble til et hvilket  
som helst Cramer 82V batteriredskab,  
ved hjelp av en batteriadapter og  
en kabel. 

82B1300

Fjern raskt og effektivt blader, sand, skitt og avfall fra fortau og brostenslagte overflater 
samtidig – Cramers tre 82V batteridrevne løvblåsere gjør det enkelt. Enten du trenger å  
rydde store områder som parkeringplasser, idrettsarenaer eller offentlige områder, eller  
mindre områder for avklipp og løv – her vil du garantert finne en maskin som passer.

Rydder løv og bøss effektivt

EAN: 6952909025177 | Varenummer: 2400186

82V BATTERI LØVBLÅSERE

Øk driftstiden ved å  bruke to batterier 
samtidig  |  Cruise-control gjør betjenin-
gen enklere da du slipper å holde gasskon-
trollen inne   |  Effektiv og vedlikeholdsfri 
med børsteløs motor  |  Boost-funksjon for 
mer kraft når du trenger det.  |  Variabel 
styrke med trinnløs gasskontroll  |  Lite vi-
brasjon minsker risikoen for tretthet

Luftmengde (ved dysen) 1.060 m3/t
Blåsekraft (ved enden av røret) 24 N
Cruise control Ja
Boost-funksjon Ja
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 7,2 kg

SPESIFIKASJONER

Lufthastighet

69 m/s

Luftmengde

1.300 m3/t DOBBELT
Batteri

Ved å bruke to batte-
rier samtidig øker 
batterilevetiden  
betraktelig.

Fjerner raskt blader, 
gress og sand så vel 
som steiner og  
søppel.

En av de kraftigste 
løvbåserne på marke-
det – egner seg til 
store områder.

TOPPMODELL

Ved bruk av to batterier samtidig får du  
lenger driftstid..

Boost-funksjon for mer kraft når du  
trenger det.

Cruise-control gjør betjeningen enklere da 
du slipper å holde gasskontrollen inne. 

CRAMER 82V LØVBLÅSER

PRIS KR 4.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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EAN: 6952909025100 | Varenummer: 2400086
82B900

Luftmengde (ved dysen) 650 m³/t

Blåsekraft  
(ved enden av røret)  12 N

Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 2,5 kg

Luftmengde

870 m3/t

Batteri

ETT56 m/s

Lufthastighet

Perfekt for kortere jobber og mindre arealer, f.eks. rydding etter 
hekk- og plenklipping  |  Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |  
Lite vibrasjon minsker risikoen for tretthet

SPESIFIKASJONER

82V UTSTYR LØVBLÅSERE

PRODUKT/EGENSKAP 82B900 82B1000 82B1300
Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Lufthastighet (ved enden av røret) 56 m/s 65 m/s 69 m/s

Luftmengde (ved dysen) 650 m³/t 750 m³/t 1,060 m³/t

Luftmengde (i huset) 870 m³/t 970 m³/t 1,300 m³/t

Blåsekraft (ved enden av røret) 12 N 16 N 24 N

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Cruise control - Ja Ja

Boost-funksjon - - Ja

Bare med batteri-ryggsekk eller hoftebelte - Ja -

Vekt (uten batteri) 2,5 kg 2,1 kg 7,2 kg

Vibrasjon 1,0 m/s² 1,6 m/s² <2,5m/s²

Varenummer 2400086 2400286 2400186

EAN 6952909025100 6952909026992 6952909025177

EAN: 6952909026992 | Varenummer: 2400286
82B1000

Luftmengde (ved dysen) 750 m³/t

Blåsekraft  
(ved enden av røret)  16 N

Cruise control Ja

Kun bruk med batteri- 
ryggsekk eller hoftebelte Ja

Gasskontroll Trinnløs
Vekt 2,1 kg

Luftmengde

970 m3/t

Batteri

RYGGSEKK65 m/s

Lufthastighet

Perfekt for lengre jobber og større arealer som parkeringsplasser, 
idrettsarenaer og offentlige områder  |  Meget hendig med lav vekt  |  
Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |   
Komfortabel i bruk med cruise control

SPESIFIKASJONER

Cruise-control gjør betjeningen enklere da 
du slipper å holde gasskontrollen inne. 

Den børsteløse motoren er vedlikeholdsfri 
og gir lav vibrasjon. Du kan derfor jobbe  
lenger uten å bli sliten eller skadet i armene.

Hoftebelte med batterilomme for bedre ba-
lansert vekt (tilgjengelig som ektrautstyr).

82B1000 kobles til batteriet via kabel.

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 3.490*

Pris: kr 2.690*
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Kutt trær enkelt uten  
en sky av eksos

82V BATTERI MOTORSAGER OG STANGSAGER

Ved vanlig trepleie må man som regel ikke bare slite med dårlig vær, men også med skadelige 
avgasser, høyt støynivå og mye vibrasjoner – med mindre du jobber med en Cramer batteri-
drevet motorsag. Cramers 82V sager gir god ytelse uten noen form for drivstoff. Vår toppmo-
dell 82CS25 er en av markedslederne i kraft, dreiemoment og skjæreytelse. Trenger du mulig-
heten til å kunne sage i høyden, er vår teleskopsag 82PST perfekt, da du kan gjøre jobben 
mens du selv står på bakken.

+  Ideell for deg som ønsker både optimal ytelse og  
lav vekt.

+  Kraftig dreiemoment for enkel saging av tykke  
kubber.

+  Lav vekt er lønnsomt, du kan jobbe raskt og  
uanstrengt.

Hendig med den lette konstruksjonen  |  Sikker håndtering med  
av/på knapp  |  Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  Ekstremt stabil 
med magnesiumdeksel i bunnen  |  Lett å utvide med valgfrie  
14“/35 cm og 16“/40 cm sverd 

Sverdlengde 12“/30cm (14"/36cm og  
16"/40cm tilgjengelig som tilbehør)

Oljetank 180 ml
Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri,  
inkl. 12“ blad og kjede) 3,3 kg

Effekt

1,5 Kw

Dreiemoment

1,6 Nm

Kjedehastighet

20 m/s

NYHET82CS15
EAN: 6952909033440 | Varenummer: 2000586

SPESIFIKASJONER

Hendig med den lette konstruksjonen  |  Sikker håndtering med  
av/på knapp  |  Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  Ekstremt stabil 
med magnesiumdeksel i bunnen  |  Lett å utvide med valgfrie  
15“/38 cm og 18“/46 cm sverd 

+  Den kraftigste Cramer 82V motorsagen med  
2,5 kW – ypperlig til tyngre jobber.

+  Med høyt dreiemoment, sager den gjennom tykke 
kubber som smør.

+  Den høye kjedehastigheten gjør trepleie enklere enn 
noensinne.

Sverdlengde 13“/33cm (15“/38 cm og  
18“/46 cm tilgjengelig som tilbehør)

Oljetank 250 ml
Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri,  
inkl. 13“ blad og kjede) 4,8 kg

Effekt

2,5 Kw

Dreiemoment

2,6 Nm

Kjedehastighet

24 m/s

82CS25
EAN: 6952909025094 | Varenummer: 2000086

SPESIFIKASJONER

TOPPMODELL

Sikkerhet først. Det er derfor alle Cramers 
82V motorsager har en av/på knapp.

Robust magnesiumdeksel i bunnen for  
ekstra holdbarhet (82CS25).

Metallpigger for godt grep og robusthet.

CRAMER 82V MOTORSAGER OG STANSAGER

Tilgjengelig i mars 2019

PRIS KR 3.990* PRIS KR 4.990*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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82V UTSTYR STANGSAG

Krok til å dra grener ut fra treet, uten å av-
bryte arbeidet.

Med den trinnløse gasskontrollen får du all-
tid nøyaktig den kraften du trenger, noe 
som øker driftstiden.

Magnesium sagehode og slankt design for 
optimal tilgjengelighet.

Teleskoputgave for økt rekkevidde.  
82PST har markedets lengste rekkevidde!
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PRODUKT/EGENSKAP 82CS15 82CS25 82PS 82PST
Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Effekt 1.500 W 2.500 W 800 W 800 W

Dreiemoment 1,6 Nm 2,6 Nm 0,63 Nm 0,63 Nm

Kjedehastighet 20 m/s 24 m/s 18 m/s 18 m/s

Grenkrok - - Ja Ja

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Teleskopstang - - - Ja

Lengde - - 2,15 m 2,7–3,9 m

Oljetank 180 ml 250 ml 150 ml 150 ml

Tanklokk Vippelokk Vippelokk Vippelokk Vippelokk

Kjedestramming Med verktøy Med verktøy Med verktøy Med verktøy

Kjededeling 3/8 ” 0,325 ” 1/4 ” 1/4 ”

Kjedesporbredde 1,1 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm

Bæresystem inkl. - - BasicAssist BasicAssist

Av/på bryter Ja Ja Ja Ja

Vekt (uten batteri, inkl. sverd + kjede) 3,3 kg 4,8 kg 4,1 kg 5,6 kg

Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Varenummer 2000586 2000086 1400486 1400086

EAN 6952909033440 6952909025094 6952909033426 6952909025032 

EAN: 6952909033426 | Varenummer: 1400486
82PS

Grenkrok Ja
Teleskopstang -
Bæresystem inkl. BasicAssist
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 4,1 kg

Kjedehastighet

18 m/s

Sverdlengde

25 cm2,15 m

Lengde

Ekstra holdbar med magnesiumforsterkninger  |  Effektiv og vedlike-
holdsfri med børsteløs motor  |  Gummibelagt for økt robusthet og hold-
barhet  |  Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |  Fjern grener enkelt 
med den integrerte kroken  |  Meget skånsom mot armene med lav  
vibrasjon  |  Håndbeskyttelsesdeksel  |  Meget hendig med lav vekt  |   
Sikker håndtering med av/på knapp 

+  Riggrør av aluminium for økt stabilitet og større presisjon  
ved saging.

SPESIFIKASJONER

EAN: 6952909025032 | Varenummer: 1400086
82PST

Grenkrok Ja
Teleskopstang Ja
Bæresystem inkl. BasicAssist
Gasskontroll Trinnløs
Vekt (uten batteri) 5,6 kg

Kjedehastighet

18 m/s

Sverdlengde

25 cm2,7–3,9 m

Lengde

Ekstra stabilitet og holdbar med magnesiumforsterkninger  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  Gummibelagt for økt  
robusthet og holdbarhet  |  Variabel styrke med trinnløs gasskontroll  |   
Fjern grener enkelt med den integrerte kroken  |  Meget skånsom mot  
armene med lav vibrasjon  |  Håndbeskyttelsesdeksel  |  Meget hendig  
med lav vekt  |  Sikker håndtering med av/på knapp  |   
Rekkevidden kan økes opp til 3,9 m med teleskopstangen  |   
Solid sagehode i magnesium  |  Støtfanger for økt robusthet.

+  Riggrør med teleskopstang av aluminium for ekstra stabilitet  
og større presisjon ved saging.

+  Motorkraften og dreiemomentet leverer en kjedehastighet på  
18 m/s, som gir en suveren ytelse.

SPESIFIKASJONER

NYHET

CRAMER 82V MOTORSAGER OG STANGSAGER

Tilgjengelig i mars 2019

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 6.290*

Pris: kr 4.990*
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+  Bluetooth-kompatibel og kompatibel med GreenFleet, vår innovative digitale plattform 
for profesjonell styring av dine Cramer-produkter. Skapt for å lette jobben for fagfolk.

82V860 | 82VH860

Cramer tilbyr to forskjellige batterisystemer: For det første, fire praktiske og kraftige opplad-
bare batterier til bruk i alle Cramers 82V-produkter. For det andre, et høyytelsesbatteri som 
enkelt kan monteres på ryggen med ErgoAssist selesystem - ideelt hvis du trenger mye 
strøm og ønsker å holde ut i lange arbeidsperioder uten å bli sliten. På grunn av sin robuste 
magnesiumkonstruksjon og IPX4klassifisering er de også perfekte for bruk i regntunge og 
tøffe forhold.

Grunnlaget for effektivt  
arbeid uten eksos

82V860: EAN: 66952909026879 | Varenummer: 22903686
82VH860: EAN: 6952909026862 | Varenummer: 2903586

82V BATTERIER

Lett å bære med det integrerte håndtaket  |  Alltid oppdatert på batteriets status i %  |   
Kan oppbevares vertikalt da det har stødige føtter  |  Markedsledende ytelse

SPESIFIKASJONER

860 Wh 3,2 kW

Det ryggbårne batteriet er designet for å 
passe til Cramers ErgoAssist sele. Batteriet 
kan kjøpes med eller uten selen, avhengig 
av om du allerede har ErgoAssist i ditt  
utvalg av produkter eller ikke. 

Nok kraft til selv de 
mest krevende opp-
gavene.

Det kraftigste  
Cramer 82V batteriet. 
For jobber som  
krever mye energi .

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

PRODUKT 82V860 82VH860
Spenning 82V 82V
Batterikapasitet 12Ah 12Ah
Bluetooth Ja Ja
Bæresystem inkl. - ErgoAssist
Vekt 6,3 kg 7,7 kg

Energiinnhold Maksimal  
effekt

IPX4
Værbestandig

Sprutsikkert batterihus 
sørger for sikkert  
arbeid i all slags vær.

CRAMER 82V BATTERIER
*Markedspris inkl. mva.

82V860: PRIS KR 9.990* 
82VH860: PRIS KR 10.990*
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EAN: 6952909025148 | Varenummer: 2900286
82V430

Spenning 82V
Batterikapasitet 6Ah
Bluetooth Ja
Vekt 3,1 kg

Maksimal  
effekt

3,2 kW

Værbestandig

IPX4430 Wh

Energiinnhold

Forbedret holdbarhet med solid magnesiumkonstruksjon  |   
Værbestandig IPX4 klassifisert  |  Høy toppytelse  |   
Kompatibel med GreenFleet via Bluetooth

SPESIFIKASJONER

EAN: 6952909025056 | Varenummer: 2100186
82V220

Spenning 82V
Batterikapasitet 3Ah
Bluetooth Ja
Vekt 1,9 kg

Maksimal  
effekt

2,1 kW

Værbestandig

IPX4220 Wh

Energiinnhold

Forbedret holdbarhet med solid magnesiumkonstruksjon  |   
Værbestandig IPX4 klassifisert  |  Lav vekt til tross for høy  
toppytelse  |  Kompatibel med GreenFleet via Bluetooth

SPESIFIKASJONER

Spenning 82V
Batterikapasitet 6Ah
Bluetooth -
Vekt 2,6 kg

Maksimal  
effekt

3,2 kW430 Wh

Energiinnhold

EAN: 6952909027432 | Varenummer: 2905886
82V430G

Høy toppytelse

SPESIFIKASJONER

Spenning 82V
Batterikapasitet 3Ah
Bluetooth -
Vekt 1,5 kg

Maksimal  
effekt

2,1 kW220 Wh

Energiinnhold

EAN: 6952909027425 | Varenummer: 2905786
82V220G

Lav vekt til tross for høy toppytelse

SPESIFIKASJONER

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 2.990*

Pris: kr 2.490*

Pris: kr 1.890*

Pris: kr 3.690*NYHET
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PRODUKT/EGENSKAP 82V220G 82V220 82V430G 82V430 82V860 82VH860
Spenning 82V 82V 82V 82V 82V 82V

Batterikapasitet 3 Ah 3 Ah 6 Ah 6 Ah 12 Ah 12 Ah

Energiinnhold 220 Wh 220 Wh 430 Wh 430 Wh 860 Wh 860 Wh

Maksimal effekt 2,1 kW 2,1 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW

Bluetooth - Ja - Ja Ja Ja

Bæresystem inkl. - - - - - ErgoAssist

Værbestandig - Ja - Ja Ja Ja

Vekt 1,5 kg 1,9 kg 2,6 kg 3,1 kg 6,3 kg 7,7 kg

Varenummer 2905786 2900086 2905886 2900286 2903686 2903586

EAN 6952909027425 6952909025124 6952909027432 6952909025148 6952909026879 6952909026862 

82V UTSTYR BATTERIER

Koble batteriene til GreenFleet via Blue-
tooth. Du kan øyeblikkelig sjekke ladestatus, 
gjenværende brukstid, temperatur og lade-
sykluser med smarttelefonen.

Cramers 82V batterier gir deg den høyeste 
maksytelsen på markedet, slik at du alltid 
har nok kraft til omfattende arbeid.

Med Cramers 82V batterier kan du også job-
be i regnet uten problemer. Dette fordi våre 
batterier er IPX4-godkjente, dvs. beskyttet 
mot vann.

Magnesiumdeksel for bedre kjøling og  
lengre driftstid (bare 82V430 og 82V220).

CRAMER 82V BATTERIER
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82V LADERE

Batterier kan lades umiddelbart etter bruk, 
da den innebygde viften gir kjøling under la-
deprosessen. Dette sparer verdifull tid.

EAN: 6952909025162 | Varenummer: 2900486
82C2 TECHNISCHE DATEN

Ampere

4 A2
Ladeporter

SPESIFIKASJONER

Lader batteriene etter hverandre til de er fullt oppladet  |   
Færre ladere er nødvendig med to ladeporter

EAN: 6952909025179 | Varenummer: 2900586
82C6 TECHNISCHE DATEN

Ampere

4–12 A

Værbestandig

IPX46
Ladeporter

SPESIFIKASJONER

Lader batteriene etter hverandre til de er fullt oppladet  |   
Lader tre batterier samtidig  |  USB for lading av andre  
enheter, f.eks. mobiltelefon  |  Lader også det ryggbårne 
 batteriet

+  Seks ladeporter betyr færre ladere og mindre  
behov for å bytte batteri

+  Sprutsikkert, IPX4 klassifisert, kan trygt brukes  
i dårlig vær

EAN: 6952909027418 | Varenummer: 2905686
82C1G TECHNISCHE DATEN

Ampere

4 A1
Ladeporter

SPESIFIKASJONER

Tilgjengelig i februar 2020

Med IPX4 kan laderen 82C6 også brukes i 
regnvær.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 3.490*

Pris: kr 1.290*

Pris: kr 990*
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Cramers 82V-batterier gir alle 82V-enheter den strømmen du trenger, når du trenger det. Dette betyr at du alltid kan jobbe, selv med de høyeste  
belastninger og under de tøffeste forhold. Med Cramers 82V hurtiglader vil batteriene dine være fullt oppladede på kort tid.
Tabellene under gjør det lettere på forhånd å planlegge driftstidstiden for hver enhet/batterikombinasjon for kontinuerlig arbeid.

DRIFTSTID I MINUTTER

LADETIDER
Alle oppgitte tider er "opptil" og måles under belastning under 
sikre og kontrollerte arbeidsforhold. Dette betyr at produktet 
ikke belastes til ekstremt nivå. Lett bruk betyr at produktet  
kjører på 6080% av maks. omdr./min. Tung bruk betyr at  
produktet arbeider på 80100% av turtallsregisteret.  
Kutteutstyrets tilstand og arbeidsmåten vil påvirke driftstiden 
dramatisk. Derfor er det viktig alltid å holde utstyret i god  
stand og med skarpt kutteutstyr.

Alle oppgitte ladetider krever at batteriet har tilstrekkelig  
temperatur og at lading er gjort i tråd med instruksjoner fra 
brukerhåndboken.

82V220G /  
82V220

82V430G / 
82V430

82VH860 / 
82V860

Lett bruk Tung bruk Lett bruk Tung bruk Lett bruk Tung bruk

82T 50 30 100 60 200 120

82T10 50 30 100 60 200 120

82TB10 50 30 100 60 200 120

82T16 45 25 90 50 180 100

82TB16 45 25 90 50 180 100
82TX10  
(med trimmer-tilbehør) 50 30 100 60 200 120

82HD 100 60 200 120 400 240

82HD66 100 60 200 120 400 240

82PHT 100 60 200 120 400 240

82PHA 100 60 200 120 400 240

82P 10 timer 8 timer - - - -

82CS15 25 18 50 36 100 72

82CS25 20 15 40 30 80 60

82PS 60 35 120 70 240 140

82PST 60 35 120 70 240 140
82LM46  
(med to batterier) 100 70 200 140 400 280

82LM46S  
(med to batterier) 90 60 180 120 360 240

82LM51S  
(med to batterier) 90 60 180 120 360 240

82LM61S  
(med to batterier) 110 70 220 140 440 280

82B900 45 25 90 50 180 100

82B1000 40 20 80 40 160 80
82B1300  
(med to batterier) 50 30 100 60 - -

82UC 90 90 180 180 - -

PRODUKT 82V220G / 82V220 82V430G / 82V430 82V860 / 82VH860

Lader 82C1G
36 min (80 %)

45 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

Lader 82C2
36 min (80 %)

45 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

Lader 82C6
36 min (80 %)

45 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

CRAMER 82V LADERE

82V DRIFTS- OG LADETIDER

Lang varighet og hurtig opplading
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82V UTSTYR

PRODUKT/EGENSKAP VARENUMMER EAN INKLUDERT UTSTYR/TILLEGGSINFO
Gressblad 3–255 2902486 6952909025483 Gressblad 3-tannet, 255 mm

Gressblad 3–300 2902586 6952909025490 Gressblad 3-tannet,  
300 mm til 82TB16 og 82T16 Trimmer

Trimmerhode 82T10/16 og 82TB10/16 2902686 6952909025506 Trimmerhode 82T10/16 og 82TB10/16

Trimmerhode 82TX10/82T 2902786 6952909025513 Trimmerhode 82TX10/82T

Multiverktøy-Hekksaks 2902986 6952909025520 Hekksaks-tilbehør til 82TX10

Multiverktøy-Stangsag 2903286 6952909025568 Stangsag-tilbehør til 82TX10

Multiverktøy-Jordhakke 2903086 6952909025537 Jordhakke-tilbehør til 82TX10

Multiverktøy-Kantskjærer 2903186 6952909025544 Kantskjærer-tilbehør til 82TX10

10" sverd 2906686 6952909031590 Til 82PST og 82PS stangsag

13" sverd 2901886 6952909025421 Til 82CS25 motorsag

15" sverd 2901986 6952909025438 Til 82CS25 motorsag

18" sverd 2902086 6952909025445 Til 82CS25 motorsag

10”, 1/4” kjededeling, 1,1 mm kjedesporbredde 2906786 6952909031606 Passer til 10" sverd på 82PST og 82PS

13", 0,325" kjededeling, 1,3 mm kjedesporbredde 2902186 6952909025452 Passer til 13" sverd på 82CS25

15", 0,325" kjededeling, 1,3 mm kjedesporbredde 2902286 6952909025469 Passer til 15" sverd på 82CS25

18", 0,325" kjededeling, 1,3 mm kjedesporbredde 2902386 6952909025476 Passer til 18" sverd på 82CS25

12" sverd 2908486 6952909053240 Til 82CS15 motorsag

14" sverd 2907186 6952909031644 Til 82CS15 motorsag

16" sverd 2907286 6952909031651 Til 82CS15 motorsag

12", 3/8" kjededeling, 1,1mm bredde 2908586 6952909053257 Passer til 12" sverd på 82CS15

14", 3/8" kjededeling, 1,1mm bredde 2907986 6952909031941 Passer til 14" sverd på 82CS15

16", 3/8" kjededeling, 1,1mm bredde 2908086 6952909031958 Passer til 16" sverd på 82CS15

Flat dyse 2906086 6952909031538 Til 82B1000 løvblåser

Rund dyse 2907486 6952909031736 Til 82B900 løvblåser

Rund dyse 2905986 6952909031521 Til 82B1000 løvblåser

Rund dyse 2907586 6952909031750 Til  82B1300 løvblåser

Kniv 31 cm 2906586 6952909031583 Til  82LM61S gressklipper (med to kniver)

Kniv 46 cm 2906386 6952909031569 Til 82LM46 og 82LM46S gressklipper

Kniv 51 cm 2906486 6952909031576 Til 82LM51S gressklipper

82V860 12Ah batteri 2903686 6952909026879 860 Wh batteri. Kun batteri, ingen sele

BasicAssist 2900786 6952909025315 Skuldersele

ErgoAssist 2900886 6952909025322 Supportplate til trimmer, verktøylomme

Ryggsekk 2900986 6952909025339 Tilbehør til ErgoAssist

Hoftebelte 2901086 6952909025346
Batteriadapter, kabel, batteriveske,  
Batteriveske med kobling

Kabel 2902886 6952909025551 Kabel

Batteriadapter 2901186 6952909025353 Batteriadapter til kabelkobling

Trimmer supportplate 2901286 6952909025360 Trimmer holder

Batteriholder 2901386 6952909025377 Uten kobling. Kun for bæring.

Batteriholder for kabel 2901486 6952909025384 Med kobling for bruk med kabel

Verktøylomme 2901586 6952909025391 Til førstehjelpskrin, mobiltelefon, el.l
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 | 81CRAMER UNIVERSALSUGERE 

+  Meget stillegående elektrisk motor med hydrostatdrift  
og trinnløs hastighetskontroll.

+  Er helt utslippsfri og kan derfor også brukes innendørs.

LS 5000 ESW BATTERI

Cramer universalsugere har en enorm sugekraft og veldig lavt støynivå. Med ni modeller og 
et stort utvalg av tilbehør er de egnet for et bredt spekter av arbeidsoppgaver, fra å samle løv 
eller sigarettstumper til å plukke opp drikkebokser. Disse maskinene lar ikke noe ligge igjen. 
For privat eller profesjonell bruk.

Lavt støynivå, høy ytelse

Varenummer: 1429458

CRAMER UNIVERSALSUGERE

Elektrisk motor 3 kW/36V (tilsvarer 4 PS)  |  Driftstid opptil 2 t, avhen-
gig av  fart  |  Lader: Ladetid ca 8 t  |  Batteri: Optima, viklet gelbatteri  |  
Visning av batteriets ladestatus  |  Trinnløs hastighetskontroll fra  
0 til 3.150 omdreininger  |  Støvdeksel over oppsamlerposen som leder 
støv og motorstøy mot bakken  |  Hydrostatdrift  |  Beskyttelse mot full  
utlading  |  Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig 
høydejustering |  Beskyttelse mot slitasje på sidene  |  Flere typer 
 oppsamlerposer som gjør at den kan tilpasses alle forhold,  
se utstyrsliste for detaljert oversikt

Motor Enermot 36V PMDC,  
3 kW, 3.200 /min

Mål (L/B/H) 157/80/105 cm
Vekt 216 kg 
Hjuldrift Ja
Parkeringsbrems Ja

SPESIFIKASJONER

Effekt

3,0 kw

Arbeidsbredde

80 cm 240 l

Oppsamlerpose
Effektiviserer arbeidet 
ditt, da posen må 
tømmes sjeldnere.

Kan rydde store om-
råder på kort tid. 

Gir maksimal suge-
effekt med lavt støy-
nivå.

Man åpner luken med glidelåsen
og straks økes sugestyrken.

CRAMER-DETALJER  
UNIVERSALSUGERE

Kan kjøre i ulendt terreng takket
være brede og kraftige hjul både foran
og bak.

Hjulene har differensialkompensasjon og 
stålfelger for å sikre jevn kjøring.

PRIS KR 56.900*

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.
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LS 3500 universalsuger er utstyrt med turbin som gir høy ytelse, drevet av Hondas lettstartede GX-motor. Den er utstyrt med en 
aerodynamisk 80 cm bred inntaksdyse og en profesjonell 240 l oppsamlerpose med industrifilter, som standard.

Varenummer: 1429415
LS 3500

Motor HONDA GX 120 / 2,6 kW/
3,5 PS / 3.600 o/min

Mål (L/B/H) 163/80/105 cm
Vekt 67 kg
Parkeringsbrems Ja

Oppsamlerpose

240 l

Arbeidsbredde

80 cm2,6 kw

Effekt

+  To aksialt og radialt roterbare støttehjul sørger for 
god manøvrering.

+  Sugedysen kan høydejusteres fra håndtaket.

LS 3500:  
TURBIN MED HØY YTELSE

Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig høyde-
justering   |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at den kan  
tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

SPESIFIKASJONER

Denne modellens enorme sugekraft sørges for av vår Starbuck-turbin. 
Den leverer full sugekraft på bare 2.800 omdreininger, noe som  
redu serer støynivået betraktelig. I tillegg er turbinen produsert i Qst 690 
spesialstål, som gjør den lettere enn andre konvensjonelle turbinhjul. 
Dette letter motorens arbeid og forlenger levetiden.

LS 4000 SW OG LS 5000 XP:  
STARBUCK-TURBIN, HØY EFFEKT SELV VED LAV FART 

Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig høyde-
justering  |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at den kan  
tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

Varenummer: 1429463
LS 4000 SW

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW/ 
4,8 PS / 3.600 o/min

Mål (L/B/H) 157/80/105 cm
Vekt 67 kg
Parkeringsbrems Ja

Oppsamlerpose

240 l

Arbeidsbredde

80 cm3,6 kw

Effekt

+  Beskyttelsesplater beskytter deksel og styre mot stensprut

2.800 omdreininger  |  Lyd støynivå 81,4 db  |  Dette tilsvarer et motor-lydnivå på 94 dB

Starbuck-turbinen setter standarden 
når det gjelder effektivitet:

+ 100 % effekt   
+ 75 % mindre lyd  
+ 25 % mindre drivstoffforbruk

SPESIFIKASJONER

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 21.900*

Pris: kr 25.900*
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Varenummer: 1429447
LS 5000 XP

Motor HONDA GX 120 / 2,6 kW / 
3,5 PS / 3.600 o/min

Mål (L/B/H) 186/80/110 cm

Vekt 67 kg

LS 5000 XP: EFFEKTIV OG ENKEL MED PATENTERT  
UTKAST-TEKNOLOGI

LS 5000 XP er utstyrt med trinnløs hydrostatdrift og en Starbuck-turbin som gir kraftig ytelse og lavt støynivå.
Det raske og enkle tømmesystemet er virkelig effektivt. Du kan rett og slett ta av og tømme oppsamlerposen – enklere blir det ikke.

Oppsamlerposen kan tømmes uten å stoppe 
motoren.

For å gjøre dette bruker du håndtaket på 
venstre side. Dette senker motorhastighe-
ten og lukker utkastkanalen som går inn i 
oppsamlerposen. 

Deretter bruker du håndtaket på høyre side 
for å ta av og tømme posen.

Oppsamlerpose

180 l

Arbeidsbredde

80 cm3,6 kw

Effekt

SPESIFIKASJONER

+  Med den trinnløse hydrostatdriften kan du selv velge den perfekte 
hastigheten for enhver situasjon.

+  Fullt utstyrt: ST-Wing-turbin, brede styrehjul, brede drivhjul,  
beskyttelsesplater og støv- og lyddeksel.  

Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig  
høyde justering  |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at  
den kan tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 44.900*
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Varenummer: 1429470

Varenummer: 1428060

LGB 8000

LØVBLÅSER FOR  
TOURNO KING SIZE

LS 4000 VLG: GENIAL UNIVERSALSUGER SOM GJØR  
ARBEIDET ENKLERE

LGB 8000 OG LØVBLÅSER FOR TOURNO KING SIZE:  
STERK SOM EN HØSTSTORM

LS 4000 VLG er en universalsuger som kan festes til kanten av kjøretøy med lasteplan eller en tilhenger, og er perfekt til vår løvkasse.  
Dette betyr at du kan samle f.eks løvet direkte inn i kassen eller på lasteplanet.

Cramers hjuldrevne løvblåsere er det perfekte hjelpemiddelet til å fjerne løv og skitt fra fortau og grøntområder. Velg mellom to versjoner:  
den ene som festes til TOURNO rider, den andre er en selvdrevet skyvbar modell. Begge har kraftige turbiner som drives av HONDA-motorer.  
De genererer så høy lufthastighet at ingenting blir liggende igjen.

Motor HONDA GX 390
Mål (L/B/H) 83/66/66 cm
Vekt 72 kg
Parkeringsbrems Ja

Mål (L/B/H) 75/111/48 cm
Vekt 50 kg

Justerbar  
luftstrøm

40°
Lufthastighet

Lufthastighet Justerbar  
luftstrøm

Effekt

Effekt

217  km/t

217  km/t 180°

8,7 kW

8,7 kW

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

+ Spesielt brukervennlig – med ergonomisk plasserte håndtak og 
at den er enkel i bruk. 

Ventis-turbin  |  Forbedret turbindesign øker både luftsirku la-
sjonen og effektiviteten  |  Lufthastighet maks. 217 km/t | 
Dreiehjul

 

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 PS / 3.600/min

Oppheng Robust, gummibelagt  
opphengsplate

Mål (L/B/H) 157/80/105 cm
Vekt 70 kg

Sugeslange

5 m3,6 kw

Effekt

Varenummer: 1429468
LS 4000 VLG 

+ Med adapter kan den enkelt festes på lasteplan

Oppsamling direkte til lasteplan/henger  |   
Hjul med kulelager  |  Perfekt til 1429469 (løvkasse)  
og 1428074 (boggi-tilhenger)

SPESIFIKASJONER

+ Ekstrem turbinytelse – fjerner selv  
 gjenstridig skitt raskt. 
+ Kan enkelt festes til TOURNO rider.

*Markedspris inkl. mva, batteri og lader er ikke inkludert.

Pris: kr 34.900*

Pris: kr 27.900*

Pris: kr 27.900*
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PRODUKT/EGENSKAP LS 3500 LS 4000 SW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG
Motor HONDA GX 120 HONDA GX 160 Enermot 36V PMDC HONDA GX 160 HONDA GX 160

Effekt 2,6 kW 3,6 kW 3 kW 3,6 kW 3,6 kW

Arbeidsbredde 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm -

Oppsamlerpose 240 l 240 l 240 l 180 l -

Fronthjul 2 x 180/50 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm

Bakhjul 2 x 300/100 mm 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm

Mål (L/B/H) 163/80/105 157/80/105 157/80/105 157/80/105 157/80/105 

Vekt 67 kg 72 kg 216 kg 118 kg 67 kg 

Varenummer 1429415 1429463 1429458 1429447 1429468 

Hjul med kulelager foran og bak Ja Ja Ja Ja -

GS-merket Ja Ja - Ja Ja

Parkeringsbrems Ja Ja Ja - -

Dobbelte kulelager på forhjul Ja Ja Ja Ja -

Sentral høydejustering Ja Ja Ja Ja -

Hjuldrift - - Ja Ja -

Synkrongear med friløp - - Ja Ja -

Gasskontroll på styret - Ja - Ja -

Trinnløs fremdrift - - Ja Ja -

Starbuck turbin - Ja Ja Ja Ja

Forsterket styre - - Ja - -

Brede styrehjul - - Ja Ja -

Brede drivhjul - - Ja Ja -

UTSTYR LS 4000 SW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG
Beskyttelsesplater
Varenummer 1429424 x x x x x

Støvdeksel for beskyttelse mot støv og lyd   
Varenummer 1429428 x x x

Støvdeksel XP
Varenummer 1429455 x

Oppsamlerpose, fin, glidelåslukking 
Varenummer 1429437 x x x

Oppsamlerpose, grov, hempelukking 
Varenummer 1429431 x x x

Oppsamlerpose, grov, glidelåslukking 
Varenummer 1429429 x x x

Oppsamlerpose XP 
Varenummer 1429454 x

Våtpose, glidelåslukking
Varenummer 1429418 x x x

Våtpose, hempelukking
Varenummer 1429426 x x x

Våtpose XP
Varenummer 1429450 x

Ramme til oppsamlerpose XP
Varenummer 1429456 x

Sugeslange-sett (3 m)
Varenummer 1429417 x x x x x

Sidebørste
Varenummer 1429446 x

Sidebørste XP
Varenummer 1429462 x
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Med sine små og store modeller imponerer Cramer TOURNO-serien med enestående allsidig-
het. Dette på grunn av et ekstremt smart modulbasert konsept som består av ett kjøretøy og 
forskjellig lettmontert utstyr. På denne måten forvandles TOURNO fra en plenklipper til en 
feiemaskin, snøplog, plenlufter, transportmaskin og mye mer på kort tid. Kort sagt: TOURNO 
er en ekte allrounder.

Mye mer enn en plenklipper

CRAMER FRONTRIDER

Rem-skivene skal alltid flukte for at  
remmene ikke skal kjøres av skiven.

CRAMERS LØSNING   
FOR UJEVNT TERRENG: 

Når klippepadden følger terrenget vil ikke 
alltid rem-skivene flukte og remmene kan 
kjøres av.

To føringsruller med kulelager sikrer 
remmens løp på rem-skivene. Med denne 
teknikken kan klippepadden tilpasse seg 
høydeforskjeller i terrenget på opptil 18 cm.

Protect Belt
Å klippe på ujevnt terreng er ikke bare vanskelig, men innebærer også 
en risiko for at remmene kan kjøres av. Derfor har Cramer utviklet  
Protect Belt-systemet for TOURNO ridere. Dette sikrer at klippepadden 
alltid følger terrenget med høydeforskjeller på opptil 18 cm. Remmen er 
fortsatt optimalt strammet.

CRAMER FRONTRIDERE
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Varenummer: 1428052 
TOURNO PICK-UP 2 WD

Varenummer: 1428053 
TOURNO PICK-UP 4 WD

+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller i terrenget på opptil 18 cm.
+ 1-sylindret 4-takts motor med INTEK teknologi kombinerer jevn kraft med lavt drivstofforbruk.

+  Vår egenutviklede 4-hjulstrekk gir bedre grep i vanskelig terreng og på glatt underlag.
+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller i terrenget på opptil 18 cm.
+ 1-sylindret 4-takts motor med INTEK teknologi kombinerer jevn kraft med lavt drivstofforbruk.

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy ryggstøtte  |  
2WD forhjulstrekk  |  Belt protection-system  |  Lett å sette i  
serviceposisjon for rengjøring, knivskifte eller vedlikehold  |  
 8,5 l drivstofftank lar deg jobbe lenge

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy ryggstøtte  |  
4-hjulstrekk  |  Belt protection-system  |  Lett å sette i  
service posisjon for rengjøring, knivskifte eller vedlikehold  |   
8,5 l drivstofftank lar deg jobbe lenge

Motor Briggs & Stratton S3 INTEK   
1-sylinder 9,9 kW / 13,5 PS / 3.600 o/min

Generator 9A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 174/85/108 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 213/96/108 cm

Start E-Start
Driftssystem Hydrostat, forhjulstrekk
Vekt 215 kg

Motor Briggs & Stratton S3 INTEK  
1-sylinder 9,9 kW / 13,5 PS / 3.600/ omin

Generator 9A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 174/85/108 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 213/96/108 cm

Start E-Start
Driftssystem 4-hjulstrekk
Vekt 215 kg

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

TOURNO PICK-UP:  
KRAFTIG OG KOMFORTABEL KLIPPING

Vedlikehold plener i alle størrelser og typer med Tourno pick-up. Med sin kraftige motor og mange utvidelsesmuligheter kan den løse de fleste oppgaver. 
Med denne blir det moro å holde orden i hagen.

HastighetTankvolumEffekt

6 km/t8,5 l9,9 kW

HastighetEffekt

8,5 l 6 km/t9,9 kW

Tankvolum

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 51.900*

uten klippepadde

Pris: kr 39.490*

uten klippepadde
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TOURNO PICK-UP UTSTYR:  
GJØR DIN FRONTRIDER TIL EN ALL-ROUNDER

TOURNO pick-up er en skikkelig "arbeidshest" for hus og hage. Den er tilgjengelig med 90 cm klippepadde, feieutstyr eller snøskjær.
Det finnes også flere tilhengervarianter å velge mellom.

Varenummer: 1428047
KLIPPEPADDE 90 PICK-UP

Varenummer: 1428044
PICK-UP FEIEMASKIN

Robust klippepadde med  
terrengtilpasning. Kan 
navigere over ujevnt underlag. 
Tilpasser seg høydeforskjeller 
på opptil 18 cm.

100 cm arbeidsbredde.

Mekanisme som sørger for 
at snøskjæret automatisk 
bøyer av når det møter hard 
motstand.

Varenummer: 1428076
PICK-UP TILHENGER

Gjør TOURNO pick-up om til 
en liten lastebil med vipp og 
gulv i robust aluminium.

Varenummer: 1428045
PICK-UP SNØSKJÆR 

CRAMER FRONTRIDERE

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 9.900*

Pris: kr 18.900*

Pris: kr 10.450* Pris: kr 11.900*
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Motor HONDA GXV 630 688 ccm 2-sylinder 
15,5 kW / 20,8 PS / 3.600/min

Generator 20A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 204,5/85/117,5 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 240/127/117 cm

Start E-Start
Driftssystem 4-hjulstrekk
Vekt 271 kg

Varenummer: 1428054 
TOURNO KING SIZE 2 WD

Varenummer: 1428053 
TOURNO KING SIZE 4 WD

+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller i terrenget på 
opptil 18 cm.

+  2-sylindret motor med lyddempende eksosanlegg.

+  Vår egenutviklede 4-hjulsdrift gir bedre grep i vanskelig terreng  
og på glatt underlag.

+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller  
i terrenget på opptil 18 cm.

+  2-sylindret motor med lyddempende eksosanlegg.

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy 
ryggstøtte  |  2WD forhjulstrekk  |  Belt protection- 
system  |  Hendel for enkelt å skifte mellom bioklipp 
til bakutkast mens du kjører  |  Elektrisk høyde-
justering av klippepadde  |  8,5 l drivstofftank  
lar deg jobbe lenge

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy 
ryggstøtte  |  2WD forhjulstrekk  |  Belt protection 
system  |  Hendel for enkelt å skifte mellom bioklipp 
til bakutkast mens du kjører  | Elektrisk høyde-
justering av klippepadde  |  8,5 l drivstofftank  
lar deg jobbe lenge

Motor HONDA GXV 630 688 ccm 2-sylinder 
15,5 kW / 20,8 PS / 3.600/min

Generator 20A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 204,5/85/117,5 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 240/127/117 cm

Start E-Start
Driftssystem Hydrostat, forhjulstrekk
Vekt 268 kg

Tankvolum HastighetEffekt

8,5 l 8,5 km/t14,7 kW

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

TOURNO KING SIZE:  
EKSTREMT KRAFTIG OG ANVENDELIG

Våre TOURNO King Size-modeller er toppmodellene blant Cramers frontridere. De er virkelig all-roundere og kan gjøre det meste: klippe, bioklippe,  
lufte, feie, snørydde, transportere og vanne plenen. De har enda større motorkraft enn TOURNO pick-up-modellene og gjør derfor jobben enda raskere 
og mer effektivt. Velg mellom King Size 2 WD med forhjulsdrift og King Size 4 WD med drift på alle hjul.

TOPPMODELL

HastighetTankvolumEffekt

8,5 km/t8,5 l14,7 kW

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 97.900*

uten klippepadde

Pris: kr 84.900*

uten klippepadde
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Varenummer: 1428056
DS KLIPPEPADDE 115

Varenummer: 1428059
DS KLIPPEPADDE 135

+ Elektrisk høydejustering  
 gjøres fra førersetet.

+ Elektrisk høydejustering  
 gjøres fra førersetet.

Arbeidsbredde: 115 cm  |   
Bio-klippepadde med håndtak  |  
Vekt: 55 kg

Arbeidsbredde: 135 cm  |   
Bio-klippepadde med håndtak

TOURNO KING SIZE UTSTYR:  
DEN RETTE KLIPPEREN FOR PERFEKT RESULTAT

Med et enkelt håndtak kan sjåføren bestemme om gresset skal bioklippes eller kastes ut (f.eks. når gresset er ekstra langt etter en ferie),  
selv under kjøring. 

Varenummer: 1428056

SLAGKUTTER AP 90  
FOR HØYT GRESS

+ Ideell til klipping  
 av høyt gress på  
 enger.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 20.900* Pris: kr 25.900* Pris: kr 31.900*
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TOURNO KING SIZE UTSTYR:  
GJØR FRONTRIDEREN TIL EN HELÅRSMASKIN

Cramer-tilbehøret gjør TOURNO rider til en all-rounder. Om våren kan du f.eks. bruke den med plenlufterutstyret for å lufte plenen, om sommeren 
kan du vanne tørre områder med Aqua Trailer, om høsten kan du rydde fortau med feieutstyret, og om vinteren kan snøskjæret brukes til å måke 
snø. Det kaller vi allsidighet.

Varenummer: 1428006 
FEIEMASKIN

Varenummer: 1428070
SNØSKJÆR

Varenummer: 1428042
STRØKASSE

Varenummer: 1429406

CARA 60 T  
PLENLUFTER 

Varenummer: 1429469
LØVKASSE

Arbeidsbredde 100 cm
Børster i polypropylen 12 x 1
Sentral sidejustering Ja
Arbeidshastighet 2 (for skitt eller snø)
Vekt 45 kg

SPESIFIKASJONER

Arbeidsbredde 120 cm
Foldemekanisme Ja
Vekt 44 kg

SPESIFIKASJONER

Strøbredde 100 cm
Kapasitet (salt) 35 kg

Kapasitet (salt) 4 km (avhenger av innstillingene)  
for salt eller grus

SPESIFIKASJONER

Utstyret passer til  
Boggi tilhenger Ja

Kapasitet 1.240 l

Ideelt supplement til univer-
salsugeren Ja

SPESIFIKASJONER

Universalsugeren er ikke inkludert.

Motor HONDA-Motor 4,0 kW
Arbeidsbredde 53 cm

SPESIFIKASJONER

Fjerner raskt løv, skitt og snø fra fortau og  
store områder.

Stor overflate for rask snørydding.  
Med håndtak som komfortabelt kan styres fra 
førersetet.

Kombinasjonen av snøskjær og strøkasse gjør 
jobben enkelt og grundig.

Festes til rideren, perfekt til TOURNO- 
serien. Med asymetrisk trekkstang slik at du 
kommer helt inntil hindringene.

Uunværlig om høsten. 

Ekstremt høy kapasitet, perfekt til raskt å 
samle og fjerne løv og skitt i kombinasjon 
med universalsugeren LS 4000.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 25.900*

Pris: kr 13.900*

Pris: kr 16.900*

Pris: kr 25.900*

Pris: kr 12.900*
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Varenummer: 1428073 
QUATTRO TILHENGER

Varenummer: 1428073 
TANDEM TILHENGER

Varenummer: 1428075
AQUA TRAILER

Varenummer: 1428033
SETT MED 4 AS-PROFIL DEKK 

Varenummer: TM-140
OPTIMATE 4 BATTERILADER 

Lastekapasitet 200 kg
Mål (L/B/H) 149/92/73 cm
Lasteareal (L/B) 82/95 cm
Vekt 80 kg

SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet 300 l
Vannpumpe HONDA WX 10 K1
Pumpekraft 0,72 kW ved 7.000 o/min
Pumpekapasitet 140 l/min, maks. trykk: 3,6 bar
Mål (L/B/H) 180/90/120 cm
Vekt 105 kg

SPESIFIKASJONER

Automatisk kontinuerlig lader opprettholder batterispenningen om vinteren.

Lastekapasitet 300 kg
Mål (L/B/H) 173/93/80 cm
Lasteareal (L/B) 82/125 cm
Vekt 130 kg

SPESIFIKASJONER

Kompakt og smidig tilhenger. Med de fire  
store hjulene som er plassert ved siden av 
hverandre, er ikke ulendt terreng noe  
problem.

Tilhenger med boggi chassis for ekstra  
stabilitet. Lasteområdet er stort nok til å 
romme en 80 x 120 cm Europall.

Mobilt vanningssystem med vanntank på  
300 liter og kraftig HONDA vannpumpe.
Egnet på steder uten vanntilkobling.

CRAMER RIDERE, TILBEHØR

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 41.900*

Pris: kr 22.900*

Pris: kr 14.900*

Pris: kr 5.900*

Pris: kr 995*
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Importør:

BEREMA AS 
Postboks 454, 1401 Ski
www.cramertools.no
www.berema.no
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