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CRAMERS BATTERIDREVNE  
PRODUKTER TIL PROFF BRUK.  
DREVET AV INTELLIGENS.

Du jobber hardt. Tidlige morgener, sene kvelder, i godt eller dårlig vær. Det samme må verktøyene dine gjøre. Enten arbeidet 
utføres i parker, i hager, på gårder, på idrettsanlegg eller i skogen, trenger du verktøy som ikke svikter når det gjelder. Uansett dag 
eller tid på døgnet, i all slags vær, vil Cramers utvalg av kraftige, intelligente produkter hjelpe deg med å få jobben gjort. Alltid.

Cramers profesjonelle produkter bygger på vårt unike 82V batterisystem, som er kraftig nok til å gi like gode resultater som de 
gamle bensinproduktene dine. De starter på første forsøk, er billigere i drift og – ikke minst – de utsetter verken deg eller 
omgivelsene for skadelige og forurensende utslipp. Med driftstider på linje med en tank bensin er 82V-serien fra Cramer det 
intelligente valget for fremtidens landskapspleie.
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Med lav støy, lite vibrasjoner og en vekt som ikke overskrider sammenlignbare bensinverktøy med fulle tanker, har 
Cramers profesjonelle 82V produkter utrolige effekt/vekt-forhold og uslåelig lave levetidskostnader. Velg mellom 
hele 26 forskjellige produkter, og flere er på vei – alle med samme batteriplattform. Bytt til batteriprodukterr og få 
alle fordelene ved intelligent kraft og elektronikk uten noen av ulempene som følger med bensinprodukter.



Profesjonelle brukere har tradisjonelt sett bensindrevet hageutstyr som det 
eneste alternativet for landskapspleie og vedlikehold av store park- og 
rekreasjonsområder. Dette fordi batteridrevne produkter ikke har møtt de 
høye kravene en profesjonell bruker har. Helt til nå. Cramers kraftige 82 V 
batterisystem har all kraften som trengs, uten de negative effektene som 
følger med bensindrevne produkter. 

82V  
BATTERI-
SERIE

Ingen direkte 
utslipp, ikke noe 
drivstoffsøl

Rene

Bruker ikke 
bensin

Enkle og trygge

Samme kraft – null bensin 



På side 56–58 finner du mer informasjon om avkastningen på investeringen din, hvor mye CO2 du kan spare ved å velge Cramer 82 V samt en sammenligning av TCO  
(totalkostnader ved eierskap).

Driver du regelmessig vedlikeholdsarbeid i store hageanlegg og parker? Hvis du er en ambisiøs gartner eller 

profesjonell bruker som ønsker kraftig og slitesterkt utstyr som oppfyller høye kommersielle ytelseskrav på 

en bærekraftig og miljøvennlig måte, er Cramers 82 V batterisystem tingen for deg. 

For fagfolk 

Fordeler ved 82V batterisystem

Tilsvarer 55 cc ytelse 
Driftstid opptil 51 min* 
Sparer 2,7 tonn CO2 per år
Sparer 7 372 kr i TCO 

Kostnadsammenligning 
82V batteri kontra  
bensin
82PC300 motorkapper  EAN:  6952909061139 | ERP: 2000686

SAMMENLIGNING BENSIN 82PC300
Produktpris 12 900 kr 7 990 kr

Energikilde (500 timer) 10 200 kr (bensin) 4 390 kr × 2 (batterier)

Servicekostnader (over 3 år) 2 900 kr 610 kr

Lader - 1 490 kr

Ladekostnader (for 500 timer) - 458 kr

TOTALKOSTNAD 26 300 kr 18 928 kr

Stillegående,  
ingen vibra-
sjoner

Ergonomiske 

Alltid klare
Driftssikre

Tilsvarer  
opptil 65 cc

Kraftige

Fungerer  
lenger

Lette

Lavere levetids - 
kostnader

Økonomiske Minimalt  
vedlikehold

Enkle
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82V
Cramers 82V – laget for profesjonelle brukere. 

Cramers 82V produkter gir mer kraft med mindre strøm enn i 
kommersielt tilgjengelige systemer med lavere spenning. Den lavere 
strømmen betyr at battericellene slipper å fungere på 
maksimumsnivåer. 

Dette genererer mindre varme og øker effektiviteten og batteri-
levetiden, i tillegg til at det reduserer risikoen for plutselige stans på 
grunn av overopphetede celler og motorer.

Cramer 82V-batterisystemet leverer den nødvendige kraften til den 
effektive 2,5 kW motorsagen og er fremtidssikret for enda høyere 
ytelse. Du kan alltid få høy effekt med 82V, i motsetning til med 
lavspenningssystemer.

82V

82V

36V

36V
2.5kW

Cramers elektriske motorer 

er konstruert for å yte 

samme kraft som tilsvarende 

bensindrevne motorer.

Kraft for fagfolk

82V, den optimale  
spenningen. Fysikken  
er udiskutabel

Lavere strøm

Ingen overoppheting av batteri 

Batteriet ditt varer lenger

Høyere strøm

Risiko for overoppheting av batteri

Batteriets levetid synker

Spenning (V)

Motorkraft (W)  =  spenning (V)  ×  strøm (A)1

82V-batterier bruker mindre strøm til samme mengde arbeid2

Lavere strøm = mindre varme + langsommere batteriutlading  
Økt batterieffektivitet = lengre motordriftstider

3

S
tr

øm
 (A

)

Konstant motorkraft  
 W = V × A



2.5kW

2.5kW

Kortere 
driftstid

Høyere strøm

Mer varme

Lengre 
driftstid

Lavere strøm

Mindre varme

Strøm

69.5A

Strøm

30.5A

Driftstid

82V

36V

82V

82V gir mer kraft med lavere strøm

Lengre 
batteri- 
levetid

Tilsvarer 
bensin-
produkter

Gir den  
ideelle  
balansen

Ingen nedetid Lengre driftstid

Mindre stressProfesjonell kraftEffekt/vekt

Ingen overoppheting Langsommere utlading
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Hvordan vi tenker, arbeider og presterer involverer et samspill mellom 
biologiske, psykologiske, fysiske og kjemiske faktorer. Det er komplekst, 
men likevel veldig enkelt. 

En hjerne, et hjerte og noen muskler er alt som kreves. 

Det er det samme med Cramer – hjerne, hjerte og muskler: Databrikken.  
Batteriet. Motoren.

Treenighet
«Et sett av tre personer eller ting som utgjør en enhet»
Treenigheten bringer tre krefter sammen:

Hjernen.  
Hjertet.  
Musklene.

Batteriet forsyner motoren med akkurat riktig mengde energi til å 

skape den nøyaktige kraften som kreves for en jobb. Det kommuniserer 

med hjernen for å forsikre seg om at det jobber så hardt som det må 

gjøre. Verken mer eller mindre. Batteriet belastes mindre, får lengre 

driftstider og lengre levetid. Cramers 82V-batterisystem er basert på 

de nyeste litium-ion-cellene med høy kapasitet og høyt strømforbruk. 

82V-systemet er utformet med funksjoner som Bluetooth-tilkobling og 

IPX4-værbeskyttelse, og holder deg i arbeid og kommunikasjon uansett 

vær. Hele dagen. Hver dag.

Høykapasitetsbatteri
Hjertet



Denne lynraske brikken er hjernen bak alle produktene våre. Den 

analyserer elektronisk feedback og forsyner motoren med optimal 

kraft, maksimerer batteridriftstiden, sikrer at produktene brukes 

med riktig energinivå, temperatur og effekt. Kort sagt sørger den for 

best mulig ytelse for hver jobb. Hele dagen. Hver dag. I fremtiden 

vil Cramers intelligente brikke muliggjøre styring og vedlikehold av 

maskinparken, med optimalisert ytelse og minimalisert nedetid som 

resultat.

Motoren er kilden til alt mekanisk arbeid. Den gjør hardt, fysisk maskin-

arbeid enkelt å utføre.  Den er kraftig og intelligent, og kommuniserer hele 

tiden med brikken og batteriet for å få vite når den skal bruke full kraft, og 

når den skal ta det rolig – en sjelden kombinasjon av kraft og intelligens. 

Med lynraske reaksjoner, fantastisk effekt/vekt-forhold og høy ytelse 

leverer musklene i Cramers kraftige motor det beste trådløse kommersielle 

elektroverktøysystemet som er å få tak i.

Kraftfull børsteløs motor
Musklene

Intelligent 
brikke
Hjernen

9
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Cramer-produktene kombinerer den nyeste 
teknologien med intelligent betjening. Alle modellene 
kan kobles til Cramer Connect-appen og fjernstyres 
fra smarttelefonen din. Produktene kan enten kobles 
til via Bluetooth eller den innebygde 2G/4G-
tilkoblingen. 

Drevet av intelligens

Flåtestyring

Ettersalgsservice på avstand

Fjernstyring av gressklipper

CRAMER CONNECT

+ Programvareoppdateringer  
 på avstand

+ Cramer fjerntilgang for  
 feilsøking av problemer

+ Løser problemer raskere

+ Mindre nedetid for produktet  
 ditt

+ Spesifikt designet for kommersielle brukere 

+ Overvåk, styr og organiser bruken av robot-
klippere, Zero Turn og Bluetooth-batterier

+ Dashbord for produkter, status og lokalisering

+ Fjernstyring av produkter

+ Tildel produkter til medarbeidere

+ Send vedlikeholdsvarsler til medarbeidere

+ Opprett prosjekter – tildel medarbeidere og  
 produkter til bestemte jobber

+ Tilgang til oppsetts- og  
 installasjonsveiledninger  
 (robotklippere)

+  Vis produktinnstillinger og status

+ Send klippekommandoer  
 (robotklippere)

+ Still inn arbeidsplan

+ Spor produktet ditt

+ Motta varslinger og program- 
 vareinformasjon

+ Tyveribeskyttelse og sikkerhet

Bluetooth®-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc.
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Vi er klar over utfordringene som profesjonelle 
brukere og virksomheter står overfor når de 
skal holde oversikt over produkter som brukes 
av ulike operatører og til forskjellige jobber. For 
å gjøre livet lettere for deg har vi utviklet 
Cramer flåtestyring, som er utformet for å 
kunne overvåke alle produktene dine fra ett 
sted, med full synlighet og kontroll. Dashbordet 
gir en oversikt over produktparken, som viser 
plasseringer og statuser og gjør det mulig å 
koble seg direkte til hvert produkt for 
ytterligere informasjon og kontroll.

En ytterligere fordel ved systemet er mulig-
heten til å tildele produkter til medarbeidere,  
gi dem tilgang fra mobiltelefonene deres og 
varsle dem direkte om eventuelle 

vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel skifte 
av kniver på en bestemt robotgressklipper. Du 
kan også opprette prosjekter i systemet, med 
mulighet til å tildele oppgaver, medarbeidere og 
prosjekter til et bestemt prosjekt. 

Fordelen med prosjekter er at medarbeidere 
vet hva de må gjøre og hvilket utstyr de trenger 
til jobben, og at systemet er i stand til å 
prioritere disse oppgavene som nødvendig.

Bla videre i katalogen 
for å finne mer 
informasjon om 
robotgressklippere.

Ta kontroll over Cramer-produktet ditt fra 
smarttelefonen med Cramer Connect. Få tilgang 
til produktet via den intuitive mobilappen for 
enkelt å sjekke gjeldende produktstatus og få 
tilgang til all relevant produktinformasjon.

Cramer Zero Turn og robotgressklipperne har en 
integrert 2G/4G*-tilkobling som gir deg 
fjern-tilgang til produktet fra hvor som helst i 
verden. 

Du har også tilgang til status for produktet ditt og 
kan motta varslinger hvis det støter på et problem.

Tyveribeskyttelse og sikkerhet  
GSM-geofence forhindrer at Zero Turn, RM1000, 
RM1500, RM2000 og RM2700 brukes utenfor 
det avmerkede området sitt. Hvis gressklipperen 
blir stjålet, utløses alarmen, og klipperen kan 
ikke startes på nytt uten PIN-koden. Det er også 
mulig å spore klipperens aktuelle og tidligere 
posisjoner. 

Cramer-produktene er produsert med de 
høyeste kvalitetsstandarder for forbrukere 
og profesjonelle brukere. Dersom det mot 
formodning skulle oppstå et problem, er 
ettersalgssystemet vårt utformet for å 
feilsøke og løse det på en enkel, rask og 
problemfri måte.

Cramers spesialister kan koble seg 
til maskinen  på avstand og hente ut 
informasjon som er lagret fra de mange 
sensorene, for å feilsøke problemet. 

Deretter kan problemet i mange tilfeller 
løses på avstand, og i de tilfellene 
der dette ikke er mulig, kan de riktige 
reservedelene bestilles av den lokale 
forhandleren for å begrense maskinens 
nedetid til et minimum. 

Alle personopplysninger om Cramers 
kunder blir selvfølgelig sikkert lagret av 
personvernhensyn.
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Du trenger utstyr som tåler hardt arbeid, og som hjelper  
deg å gjøre jobben raskere og mer komfortabel. Cramer sine 
toppmodeller gjør nettopp dette.

UTSTYR FOR 
FAGFOLK

RM2700 ROBOTKLIPPER

82TB20 GRESSTRIMMER / RYDDESAG

82PC300 MOTORKAPPER
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82ZT132 ZERO TURN SITTEKLIPPER

82CS25 MOTORSAG

82TCS15 TOPPHOLDT MOTORSAG 



14

82B1300
82B1000
82B900

82PS
82PST

82PHA
82PHT

STANGHEKK
SAKSER
Se side 43.

STANGSAGER 
Se side 33.

HEKKSAKSER 
Se side 44.

82TCS15
82CS15
82CS25

MOTORSAGER 
Se side 28-31.

LØVBLÅSERE
Se side 47-48.

TRILLEBÅR
82UC Se side 27.

82V220

BATTERIER 
Se side 51-52.

82V430

82V860

82V

82V BATTERISERIE 
OVERSIKT



15

D
R

E
V

E
T

 A
V

 I
N

T
E

L
L

IG
E

N
S

82LM51S
82LM46S
82LM61S

82PC300

82TB20
82TB16
82TB10

KRATTRYDDERE/ 
RYDDESAG 
Se side 34-36.

MULTIVERKTØY 
82TX10 Se side 41.

82HD
82HD62
82HD75

GRESS 
TRIMMERE 
82T10  
82T16 
Se side 36.

GRESSKLIPPERE
Se side 23-24.

ZERO TURN  
SITTEKLIPPER 
82ZT132 Se side 20.

MOTORKAPPER
Se side 17.

82V290



SKIVEHASTIGHET PÅ 82 M/S, FOR PERFEKT OG EFFEKTIV KAPPING

JUSTERBAR VANNTILKOBLING

Scan for å se video.

300 MM SKIVE MED SKJÆREDYBDE PÅ 110 MM

82PC300 
MOTORKAPPER
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82PC300 Motorkapper

82PC300

Med sterk 2,5 kW motor og 4 Nm, har 82PC300 perfekt balanse mellom ytelse og vekt. Når du i tillegg får 
en kappeskive på 300 mm og skjæredybde på 110 mm, har du en motorkapper som vil løse alt fra tyngre 
anleggsarbeid til enklere kappeoppgaver. Perfekt for rask og effektiv kapping og du slipper høyt støynivå, 
vibrasjoner og farlige avgasser.

Den sterke og vedlikeholdsfrie bøsteløse motoren gir deg riktig 
kraft og leverer opptil 55 cc bensinmotorytelse. Motorkapperen 
har en standard tilkobling av vannslange og en lett justerbar 
vannmengde regulator. Med våre egenutviklede og innovative 
LED lamper på beskyttelsesdekselet, kan du jobbe uten behov  
for ekstra belysning. De sterke 400 lumen lampene gir deg et 
godt arbeidslys. Lampene er plassert på en måte som hjelper 
brukeren å kutte en rett linje. Motorkapperen er også utstyrt 
med et magnetfilter som samler metallrester.

2 LED lamper med 200 
lumen. Lyset kan brukes 
som kappeveileding.

Justerbart 5-trinns 
bekyttelsesdeksel.

300 mm kappe-
skive med 110 mm 
skjæredybde.

Intuitivt multifunksjons-
panel med on/off for strøm, 
on/off for LED.

Integrert lys Justerbart 
beskyttelsesdeksel

Fantastisk kappekraft Enkel betjening

 Tilsvarer 55cc  

 Driftstid inntil 60min* 

 Sparer 2.8 tonn CO2

 Sparer kr 12 500,- i TCO

EAN : 6952909061139 | ERP : 2000686

Diameter kappeskive 300 mm

Skjæredybdre 110 mm

LED arbeidslys 2 lamper med 400 lumen

Vanntilkobling Justerbar

Beskyttelsesdeksel 5-trinns justering

Vekt (uten kappeskive) 5.7 kg

SkivehastighetDreiemoment Effekt

SPESIFIKASJONER

All weather 
proof

IPX482 m/s 4 Nm 2.5 kw

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt og kontrollert 
miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.

82V  |   BATTERIDREVET MOTORKAPPER
NYHET

+  2,5 kW ytelse og dreiemoment på 4 Nm – perfekt for tyngre oppgaver

+  Høy bladhastighet på 78 m/s for raskt og rent kapp

+ Solid gearkasse som tåler ekstrem belastning

300 MM SKIVE MED SKJÆREDYBDE PÅ 110 MM



82ZT132 
ZERO TURN SITTEKLIPPER

16 KWH BATTERI

132 CM KLIPPEPADDE
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82ZT132 
ZERO TURN SITTEKLIPPER

VELTEBØYLE & 
VELTESIKRINGSSYSTEM

19

LED-LYS
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NYHET

82ZT132 Zero Turn sitteklipper

82ZT132

Vår 82-volts Zero Turn sitteklipper er spesielt utviklet for profesjonelle anleggsgartnere og eiere av store 
eiendommer. Gressklipperen er utstyrt med en 132 cm klippepadde i stål og et 16 kWh batteri. Du kan klippe et 
område på opptil fire hektar per lading. Gressklipperen har enkel justering av klippehøyde og klippepadden heves 
og senkes enkelt med en fotpedal. Alle brytere, displayer og børsteløse motorer er IPX4-vannbestandige.  
Den 82-volts batteridrevne sitteklipperen er et svært miljøvennlig alternativ til bensindrevne produkter.

Ettersalgsservice med fjerntilgang

Hvis det mot formodning skulle oppstå et problem, kan din lokale forhandler skaffe seg fjerntilgang til din Cramer Zero Turn.  
På den måten kan de raskt undersøke problemet og foreta et fjernstyrt feilsøk for å minimere nedetiden. 

Utmerket oversikt

På Zero Turn er det ingenting som kommer i veien for sikten din, noe som gjør det 
enkelt å styre unna steiner og andre hindringer.

Enklere manøvrering

Et smart førersystem gjør overgangen raskere fra kjøring fremover til 
reversering sammenlignet med andre gressklippere. Dette er den perfekte 
gressklipperen for store hager med mange trær, planter og andre hindringer. 

Ergonomisk 

Kontroller hjulene med de to sensitive førerspakene som responderer på små bevegelser og gjør det 
enkelt å vende og styre. Å snu med Cramer Zero Turn er mye mer ergonomisk og brukervennlig 
sammenlignet med en tradisjonell sitteklipper med eller uten servostyring.

De dreiende forhjulene gjør det enkelt å manøvrere gressklipperen, 
samtidig som du ikke etterlater deg uklippet gress når du svinger.  
Det integrerte 16 kWh batteriet dekker en full arbeidsdag  
– helt uten utslipp og sjenerende støy. 

 Tilsvarer 800 cc

 Klippeområde på opptil 40 000 m2 

 Årlig besparelse på 16,4 tonn co2

 Sparer 106 000 kr i TCO

EAN: 6952909064529  |  ERP: 7400486 

Klippebredde 132 cm

LED-frontlykt ja

Bladhastighet 2 800–3 200 o/min

Vekt 631 kg

BatterikapasitetKlippehøyder Motorer

SPESIFIKASJONER

Vær-
bestandig

IPX416 kWh 183 × 1,5 kW
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PRODUKTEGENSKAPER 82ZT132

Motor børsteløs

Klippepadde 132 cm klippepadde i stål

Klippemotor 3 × 1,5 kW motorer

Batterikapasitet 16 kWh

Knivhastighet 2 800–3 200 o/min

Antall kniver 3

Klippehøyde 25–150 mm

Justering av klippehøyde 18 posisjoner / manuell justering

Klippesystemer bioklipp som standard, sideutkast tilgjengelig som tilbehør

LED-frontlys ja

Sete sete med fjæring

Parkeringsbrems elektromagnetisk

Veltebeskyttelsessystem ja

Hastighet forover 0–16 km/t

Hastighet bakover 0–8 km/t

Kapasitet (hard/medium/lett belastning) 24 000 m2 / 32 000 m2 / 40 000 m2

Ladetid (standardlader/hurtiglader) 10–12 timer / 2–3 timer (hurtiglader ikke tilgjengelig for 2022)

Hjulstørrelse forhjul (13 × 6,5-5), bakhjul (23 × 10,5-12)

Vekt 631 kg

IP-klassifisering IPX4

ERP 7400486

EAN 6952909064529

Zero Turn kan vende rundt sin egen akse, noe som betyr at den ikke 
etterlater seg flekker med uklippet gress. Dette gjør at det går mye raskere 
å klippe store gressområder. Det er ikke nødvendig å reversere.

Konstruksjonen til Zero Turn-klipperen gir deg god oversikt over hvilke 
områder som må klippes, noe som er veldig praktisk når du klipper en 
hage eller park med mange hindringer.

Den gode manøvrerbarheten gjør det veldig enkelt å klippe området rundt 
trær, blomster og busker – uten at du etterlater deg uklippet gress.

Klippepadden på 132 cm er bredere enn på mange kjente plentraktorer. 
Dette kommer veldig godt med når du klipper gresset i parker, på store 
eiendommer, på idrettsanlegg og lignende.



22

GRESSKLIPPERE



23

D
R

E
V

E
T

 A
V

 I
N

T
E

L
L

IG
E

N
S

82V  |   GRESSKLIPPERE

+ Doble driftstiden ved å bruke to batterier samtidig 

+  Den brede klippebredden gjør jobben mer effektivt

+  Automatisk boost øker motorturtallet når du kommer til partier med høyt gress

+ IPX4

EAN: 6952909025704 | ERP: 2500286

GRESSKLIPPERE

Raskere enn noensinne

82LM51S

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.

 Tilsvarer 140 cc ytelse

 Driftstid opptil 180 min*

 Sparer 2,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 19 205,- i TCO

SPESIFIKASJONER

Fremdrift Trinnløs, 1,8 km/t-5,4 km/t

Boostfunksjon Automatisk

3-i-1 klippemuligheter Gressoppsamling, bioklipp, 
utslipp på siden

Gressoppsamler Tekstilpose med støvbeskyttelse

Justering av klippehøyde Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner

Oppsamlingsvolum 60 l

Klippebredde

51 cm

Fremdrift

TRINNLØS DOBBELT
Batteri

Bruker to batterier 
samtidig, noe som gir 
betydelig lengre 
driftstid.

Enkel justering av  
farten.

Takket være den store 
klippebredden er 
gressklippingen fort 
unnagjort.

Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt med trygg og kontrollert arbeidsbelastning, 
med bruk av to 82V430 batterier. Se mer på side 54.

Automatisk boost vil øke motor-turtallet når du 
kommer til partier med høyt gress | Økt driftstid 
med to batterier samtidig | 3 klippealternativer: 
Oppsamling, utslipp og bioklipp | Justerbart 
håndtak | IPX4

Bruk din Cramer 82V ledningfrie gressklipper med to 

batterier for å maksimere driftstiden.

Avtakbar deflektor for sideutslipp.Gressoppsamleren er utstyrt med støvbeskyttelse. 

Dette hindrer støvet i å slippe ut når klippet gress 

samles opp. 
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82V  |   GRESSKLIPPERE

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt med trygg og kontrollert arbeidsbelastning, 
med bruk av to 82V430 batterier. Se mer på side 54.

Fremdrift Trinnløs, 1,8 km/t-5,4 km/t

Boostfunksjon Automatisk

3-i-1 klippemuligheter Gressoppsamling, bioklipp, utslipp 
på siden

Gressoppsamler Tekstilpose med støvbeskyttelse

Justering av klippehøyde Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner

Oppsamlingsvolum 55 l

Batteri

DOBBELT
Fremdrift

TRINNLØS46 cm

Klippebredde

SPESIFIKASJONER
EAN: 6952909025698 | ERP: 2500186
82LM46S

Automatisk boost vil øke motor-turtallet når du kommer til partier med 
høyt gress | Økt driftstid med to batterier samtidig | 3 klippealternativer:  
Oppsamling, utslipp og bioklipp | Justerbart håndtak | IPX4

 Tilsvarer 140 cc ytelse

 Driftstid opptil 180 min*

 Sparer 2,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 19 696,- i TCO

Fremdrift Trinnløs, 1,8 km/t-5,4 km/t

Boostfunksjon Automatisk

3-i-1 klippemuligheter Gressoppsamling, bioklipp, utslipp 
bak

Gressoppsamler Tekstilpose med støvbeskyttelse

Justering av klippehøyde Sentral, 25-80 mm, 7 posisjoner

Oppsamlingsvolum 70 l

Batteri

DOBBELT
Fremdrift

TRINNLØS61 cm

Klippebredde

SPESIFIKASJONER

 Tilsvarer 140 cc ytelse

 Driftstid  opptil 220 min*

 Sparer 2,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 15 277,- i TCO

Komfortabel grunnet mindre vibrasjoner | Plassbesparende design; 
bare brett sammen og lagre stående | 3 klippealternativer: oppsamling, 
utslipp og bioklipp | Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse 
motoren | Ekstra kraft når det trengs med automatisk boostfunksjon | 
Trygg håndtering med av/på bryter | Personlig tilpasning med tre 
 posisjoner på håndtaket

EAN: 6952909025711 | ERP: 2500386
82LM61S

Du kan justere klippehøyden i syv trinn fra 25 - 80 mm, ved 
hjelp av en spak

Løftehåndtak for enklere håndtering.Med to kniver gjøres jobben raskt og effektivt (82LM61S)

Doble kniverJusterbar klippehøyde Ergonomisk håndtering
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Vifte for økt turbulens og nedkjøling av motor. Aluminiumshus for girkassen gir bedre holdbarhet og lengre 

levetid.

Sammenleggbart håndtak for å redusere plassbruk ved lagring.

PRODUKT/FUNKSJON 82LM46S 82LM51S 82LM61S

Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Dobbelt batterispor Dobbel Dobbel Dobbel

Effekt 1.0 kW 1.2 kW 1.5 kW

Fremdrift Trinnløs, 1,8 km/t - 5,4 km/t Trinnløs, 1,8 km/t - 5,4 km/t Trinnløs, 1,8 km/t - 5,4 km/t

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

3-i-1 klippemuligheter Gressoppsamling, bioklipp, sideutslipp Gressoppsamling, bioklipp, sideutslipp Gressoppsamling, bioklipp, utslipp bak

Oppsamlerstørrelse 55 l 60 l 70 l

Gressoppsamler Tekstilpose med støvbeskyttelse Tekstilpose med støvbeskyttelse Tekstilpose med støvbeskyttelse

Guidespor for gressoppsamler Ja Ja Ja

Justering av klippehøyde Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner Sentral, 25–80 mm, 7 posisjoner

Håndtaksbøyle låsemekanisme 3 posisjoner 3 posisjoner 3 posisjoner 

Plassbesparende lagring Stående Stående Stående

Boostfunksjon Automatisk Automatisk Automatisk

Nøkkel som kan fjernes Ja Ja Ja

Vekt (uten batteri) 31.9 kg 34.2 kg 34.5 kg

Vibrasjoner < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2

IPX4 Ja Ja Ja

ERP 2500186 2500286 2500386

EAN  6952909025698 6952909025704 6952909025711
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82UC
TRILLEBÅR

Scan for å se video
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82V  |   BATTERIDREVET TRILLEBÅR

82UC

Trenger du å transportere uhåndterlige eller tunge lass, er Cramers 82V batteridrevne transportmaskin 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.

EAN : 6952909025216 | ERP : 7400086

SPESIFIKASJONER

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt med trygg og kontrollert arbeidsbelastning, 
med bruk av to 82V430 batterier. Se mer på side 54.

To roterende, låsbare bakhjul sikrer stødig håndtering 
og stabilitet når du laster og losser.

Kontrollpanelet er lett tilgjengelig og lar deg justere 
farten ut fra dine behov.

Enkel og kontrollert tømming av laste kassen ved hjelp 
av en gassdrevet tippefunksjon.

REPLACE W.
NEW IMAGE

REPLACE W.
NEW IMAGE

Motor Børsteløs

Fart Høy 5,2 km/t – Lav 4,0 km/t

Fart i revers 3 km/t

Lastekapasitet 150 kg

Tiltefunksjon Med gasstrykk

Vibrasjoner < 2,5 m/s2

Maksfart

5.2 km/t

Kapasitet

150 kg TILT
Funksjon

Farten justeres  
enkelt til enhver 
transportsituasjon.

Den store kapasi teten 
lar deg arbeide raskt.

Beskytter ryggen din 
når du skal tømme 
transportert gods.

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

+  Med lastekapasitet på 150 kg kan du raskt transportere 
tunge gjenstander

+   IPX4 – Tåler all slags vær

+ Driftstid opptil 180 min*

Din hardtarbeidende medhjelper  
for mange oppgaver
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EAN: 6952909063843 | ERP: 2000786

82TCS15 Motorsag for trepleie  
med topphåndtak

82TCS15

Cramers nye motorsag for trepleie med topphåndtak for profesjonelle brukere er både kraftig og lett 
– og den beste i sin klasse. Med sine 2,1 kg er Cramer 82TCS15 det letteste produktet på markedet. 
Den sterke 1,5 kW børsteløse motoren sørger for et utmerket effekt/vekt-forhold. Ytelsen er 
sammenlignbar med 35 cc bensinsager.  Den leveres med en ergonomisk Ryggsæle for enkel bæring 
av Cramer 82V-batteriet, som er forbundet til motorsagen med en strømkabel. Du kan også bruke 
82TCS15 med Cramer hoftebelte, som kjøpes separat. 

 Tilsvarer en ytelse på 35 cc

 Driftstid opptil 50 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2

 Sparer 4800 kr i TCO

SPESIFIKASJONER

Den kraftige BLDC-motoren har en ytelse som tilsvarer en 35 cc  
bensinmotor. Likevel krever den intet vedlikehold. Høy kjedehastighet 
med 1 Nm dreiemoment muliggjør rask og god kutting.

Bladlengde 25,4 cm (10”)

Oljetank 150 ml

Vekt (uten sverd, kjede og batteri) 2.1 kg

Gasskontroll Trinnløs

Bæresystem inkl. Ryggsæle til batteri

Dreiemoment

1 Nm 24 m/s

KjedehastighetEffekt

1.5 kW

Værbestandig

IPX4

Alt i én eske: 
ergonomisk 
batteribæresystem 
inkludert

Integrert ny håndlås for 
enklere og mer effektiv 
bruk

Komfortabel bæring 
under klatring takket 
være integrert krok og 
karabinring

Profesjonell ytelse med 
24 m/s kjedehastighet og 
1 Nm dreiemoment

+  Særdeles lett og kompakt motorsag med lav vibrasjon for komfortabel bruk

+  24 m/s kjedehastighet for raske og rene kutt

+ På/av-knapp og mekanisk kjedebrems for ekstra sikkerhet 

+ Kan enkelt utvides med 12”/30 cm sverd (ekstrautstyr)

+ Kraftig barkstøtte for utmerket grep og robusthet

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt og  
kontrollert miljø med batteri 82V430. Se mer på side 54.

MOTORSAGER

NYHET



29

D
R

E
V

E
T

 A
V

 I
N

T
E

L
L

IG
E

N
S

MOTORSAGER
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Letthåndterlig grunnet lettvektskonstruksjonen  |  

Trygg håndtering med av/på-bryter  |  Akkurat riktig 

energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |  Effektiv 

og vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse motoren  |   

Enkel å utvide med sverd i størrelse 14”/36 cm eller 

16”/40 cm.

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt og  
kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.

Sag trær med stor kraft,  
men uten en sky av avgasser
Å jobbe med trær er ensbetydende med å takle all slags vær – men også avgasser og høye nivåer av støy 
og vibrasjoner – med mindre du jobber med en Cramer 82V batteridrevet motorsag. Vår toppmodell 
82CS25 er blant markedets beste på kraft, dreiemoment og skjæreevne. Hvis du skal utføre sagejobber i 
stor høyde, er den teleskopiske sagen 82PST perfekt for å få jobben gjort på en trygg måte fra bakkenivå.

Sikkerhet først! Derfor kommer alle Cramer 82V 
motorsager med en av/på-bryter. 

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

Kraftig barkstøtte i metall for godt tak og robusthet.

EAN: 6952909033440 | ERP: 2000586 EAN: 6952909025094 | ERP: 2000086
82CS15 82CS25
+ Ideell for alle som vil ha både optimal ytelse  
 og lav vekt.

+ Kraftig dreiemoment for enkelt å sage tykke 
 tømmerstokker.

+ Lett vekt gjør de fleste sagejobber raske og 
 lite anstrengende.

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

+  Takket være det høye dreiemomentet sager 
 den lett gjennom tykke tømmerstokker.

+  Takket vært den høye kjedehastigheten er det 
 enklere enn noensinne å jobbe med trær.

Bladlengde 12“/30 cm (14“/36 cm & 16“/40 cm 
som tilbehør)

Oljetank 200 ml

Vekt  
(uten sverd, kjede og batteri) 3,3 kg

Gasskontroll Trinnløs

Bladlengde 13“/33 cm (15“/38 cm  
& 18“/46 cm som tilbehør)

Oljetank 250 ml

Vekt  
(uten sverd, kjede og batteri) 4,3 kg

Gasskontroll Trinnløs

Dreiemoment

1.6 Nm 

Dreiemoment

2.6 Nm 

Kjedehastighet

20 m/s

Kjedehastighet

24 m/s1.5 kW

Effekt

2.5 kW

EffektVærbestandig

IPX4

 Tilsvarer 35 cc ytelse

 Driftstid opptil 100 min*

 Sparer 1,5 tonn CO2 per år

 Sparer kr 6 969,- i TCO

 Tilsvarer 55 cc ytelse

 Driftstid opptil 80 min*

 Sparer 2,7 tonn CO2 per år

 Sparer kr 9 788,- i TCO

SPESIFIKASJONERSPESIFIKASJONER

TOPPMODELL

Letthåndterlig grunnet lettvektskonstruksjonen  |  

Trygg håndtering med av/på-bryter  |  Akkurat riktig 

energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |  Effektiv 

og vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse motoren  |  

Enkel å utvide med sverd i størrelse 15”/38 cm eller 

18”/46 cm.

82V  |   MOTORSAGER OG STANGSAGER



32

PRODUKT/FUNKSJON 82TCS15 82CS15 82CS25 82PS 82PST

Motor Børsteløs Brushless Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Effekt 1500 W 1500 W 2500 W 800 W 800 W

Dreiemoment 1,0 Nm 1.6 Nm 2,6 Nm 0,63 Nm 0,63 Nm

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

Krok til greiner - - - Ja Ja

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Teleskopisk forlengelse - - - - Ja

Lengde - - - 2,15 m 2,7–3,9 m

Oljetank 150 ml 180 ml 250 ml 150 ml 150 ml

Tanklokk Flipp-lokk Flipp-lokk Flipp-lokk Flipp-lokk Flipp-lokk

Stramming av kjede  Med verktøy Med verktøy Med verktøy Med verktøy Med verktøy 

Avstand mellom kjedeledd - 3/8 ” 0.325” 1/4 ” 1/4 ”

Sporbredde på kjedet 1.3 mm 1.1 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm

Inkludert bæresystem BasicAssist - - BasicAssist BasicAssist

Av/på-bryter Ja Ja Ja Ja Ja

Vekt (uten batteri, inkl. blad og kjede) 2,1 kg 3,1 kg 4,3 kg 4,1 kg 5,5 kg

Vibrasjoner < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s²

IP klassifisering IPX4 IPX4 - IPX4 IPX4

ERP 2000786 2000586 2000086 1400486 1400086

EAN 6952909063843 6952909033440 6952909025094 6952909025032 6952909025032 

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt og 
kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.



33

D
R

E
V

E
T

 A
V

 I
N

T
E

L
L

IG
E

N
S

+   Teleskopisk stang av aluminium for økt stabilitet  
og mer presis styring av sagen.

+ Motorkraft og dreiemoment leverer til sammen  
 en kjedehastighet på 18 m/s, noe som gir utmerket  
 skjæreevne.

+ Dreibart hode.

+ Stang av aluminium for økt stabilitet  
 og mer presis styring av sagen.

+ Dreibart hode.

82PS 82PST
EAN : 6952909033426 | ERP : 1400486 EAN : 6952909025032 | ERP : 1400086

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 9 165,- i TCO

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 8 590,- i TCO

SPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER

Det slanke og robuste 
saghodet i magnesium gjør 
arbeidet presist og enkelt. 

Takket være trinnløs 
hastighet kan du  
alltid bruke akkurat riktig 
mengde kraft, noe som 
gjør at du kan spare 
driftstid.

Teleskopisk utgave for 
lengre rekkevidde. 82PST 
har markedets lengste 
rekkevidde!

Krok til å dra grener ut fra 
treet, uten å avbryte 
arbeidet.

Økt stabilitet og holdbarhet med magnesium-
profil | Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den 
børsteløse motoren  |  Gummibelagt for økt 
robusthet og holdbarhet  |  Akkurat riktig 
energi forbruk grunnet trinnløs hastighet  |  
Enkel fjerning av kvister med integrert  
krok  |  Mindre vibrasjon reduserer 
risikoen for skade på armene  |  
Beskyttelsesdeksel for hendene  |  
Letthåndterlig grunnet en lettvekts 
konstruksjon  |  Trygg håndtering 
med av/på-bryter

Økt stabilitet og holdbarhet med magnesiumprofil  |  
Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse 
motoren  |  Gummibelagt for økt robusthet og 
holdbarhet  |  Akkurat riktig energiforbruk grunnet 
trinnløs hastighet  |  Enkel fjerning av greiner med 
integrert krok | Mindre vibrasjon reduserer 
risikoen for skade på armene  |  Beskyttelses-
deksel for hendene  |  Letthåndterlig grunnet 
lettvektskonstruksjon  |  Trygg håndtering 
med av/på-bryter | Rekkevidden kan økes 
til opptil 3,9 m ved hjelp av teleskopisk 
stang  |  Solid saghode av magnesium  |  
Støtdempende deksel for økt hold-
barhet

Krok til greiner Ja

Teleskopisk forlengelse -

Inkludert bæresystem BasicAssist

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 4,1 kg

Kjedehastighet

18 m/s

Sverdlengde

10"/25 cm 2.15 m
Lengde

Krok til greiner Ja

Teleskopisk forlengelse Ja

Inkludert bæresystem BasicAssist

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 5,6 kg

Kjedehastighet

18 m/s

Sverdlengde

10"/25 cm 2.7–3.9 m
Lengde
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+ Kraftig 2 kW børsteløs motor, sammenlignbar med en bensinmotor på 40  
 kubikkcentimeter, og en sterk girkasse med 2 Nm dreiemoment for tunge forhold  

+ Ergonomisk bæresystem medfølger for enkel håndtering

+ Tre i ett: Cramers ryddesag leveres med krattblad, sagblad og standard  
 trimmerhode – tre ulike deksler sikrer perfekt beskyttelse for hvert  
 bruksområde

+ Enkel, allsidig håndtering takket være lett regulerbar hastighets-
 innstilling, håndlås og et kontrollpanel som tilpasser seg de aktuelle  
 arbeidsforholdene

EAN: 6952909064765 | ERP: 2101586

GRESSTRIMMERE 
OG KRATTRYDDERE

82TB20 ryddesag

82TB20

Den nye ryddesagen 82TB20 tilbyr kraft, utmerket balanse og perfekt kutteytelse. Cramers nye 2 kW 
børsteløse motor er ideelt plassert for å oppnå en enda mer ergonomisk håndtering. 82TB20 leveres 
med standard trimmerhode, sagblad og krattblad samt tre ulike deksler for hvert bruksområde. Den 
innovative programvaren gjenkjenner umiddelbart hvilken operasjon som utføres, trimming eller 
krattrydding, og justerer hastighetsinnstillingene deretter.

 Tilsvarer 40 cc ytelse

 Driftstid opptil 180 min*

 Sparer 1,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 11 940,- i TCO

SPESIFIKASJONER

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt 
og kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.

Justerbar effekt med trinnløs bryter  |  Sikker håndtering takket være  
på/av-bryter  |  Gummibelagt for økt robusthet og holdbarhet  |  Effektiv 
og vedlikeholdsfri takket være den børsteløse motoren  |  Økt slite- 
styrke takket være magnesiumprofilen  |  Komfortabel takket være lite 
vibrasjoner  |  Ergonomisk takket være optimalisert vinkel på trimmer-
hodet  |  Svært robust med 28 mm rørdiameter

Dreiemoment 2.0 Nm

Håndtak Sykkel

Inkludert bæresystem ErgoAssist

Inkludert gressblad 3-tannet (Ø 300 mm)

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 5.7 kg

Klippebredde

46 cm

Effekt

2.0 kW

En av de beste 
ytelsene på marke-
det; dette verktøyet 
sikrer effektivt  
arbeid.

Lar deg trimme store 
områder, leverer 
gode resultater 
 effektivt

All weather 
proof

IPX4

Leveres med ergonomisk bæresystem for enkel 
håndtering

2-trinns gasskontroll for økt sikkerhetUtskiftbare beskyttelsesdeksler

NEW IMAGE NEW IMAGE

NYHET

TOPPMODELL
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GRESSTRIMMERE 
OG KRATTRYDDERE
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Mye kraft og høyt dreiemoment for fremragende kutting, selv under 
tøffe forhold | Reversfunksjon for å reversere gress som har satt seg fast  
rundt trimmerhodet | 4-trinns fartsjustering for å sette en maksimum 
rpm som passer jobben du skal gjøre. Det gjør at du sparer driftstid

Justerbar energibruk med 4-trinns justering | Trygg håndtering 
grunnet av/på-bryter  | Gummibelagt for økt robusthet og holdbarhet 
| Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse motoren | Økt 
slitestyrke med magnesiumprofil | Komfortabel med lite vibrasjon | 
Ergonomisk grunnet den perfekte vinkelen på trimmerhodet |  
Ekstremt stødig med rørdiameter på 28 mm

EAN: 6952909025049 | ERP: 2100086 
82T10

EAN: 6952909025070 | ERP: 2100386
82TB16

Dreiemoment 1.2 Nm

Håndtak Bøyle

Inkludert bæresystem BasicAssist

Inkludert gressblad -

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 4.5 kg

Dreiemoment 1.8 Nm

Håndtak Sykkel

Inkludert bæresystem ErgoAssist

Inkludert gressblad 3-tannet (Ø 300 mm)

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 5.5 kg

EAN: 6952909025063 | ERP: 2100286
82T16

Dreiemoment 1.8 Nm

Håndtak Bøyle

Inkludert bæresystem BasicAssist

Inkludert gressblad Nei

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 4.5 kg

Mye kraft og høyt dreiemoment for fremragende kutting, selv under tøffe 
forhold | Reversfunksjon for å reversere gress som har satt seg fast  
rundt trimmerhodet | 4-trinns fartsjustering for å sette en maksimum rpm 
som passer jobben du skal gjøre. Det gjør at du sparer driftstid

EAN: 6952909025056 | ERP: 2100186
82TB10

Dreiemoment 1.2 Nm

Håndtak Sykkel

Inkludert bæresystem ErgoAssist

Inkludert gressblad 3-tannet (Ø 255 mm)

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 4.5 kg

Mye kraft og høyt dreiemoment for fremragende kutting, selv under 
tøffe forhold | Reversfunksjon for å reversere gress som har satt seg fast  
rundt trimmerhodet | 4-trinns fartsjustering for å sette en maksimum 
rpm som passer jobben du skal gjøre. Det gjør at du sparer driftstid |  
Bruk ErgoAssist for en behagelig arbeidsopplevelse: Den fleksible 
 selen kan enkelt tilpasses til å jobbe med mange av de ulike produktene.

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 200 min*

 Sparer 1,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 11 433,- i TCO

 Tilsvarer 35 cc ytelse

 Driftstid opptil 180 min*

 Sparer 1,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 11 340,- i TCO

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 200 min*

 Sparer 1,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 8 165,- i TCO

 Tilsvarer 35 cc ytelse

 Driftstid opptil 180 min*

 Sparer 1,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 14 070,- i TCO

Trådhastighet

136 m/s

Klippebredde

40 cm1.0 kW

Effekt All weather 
proof

IPX4

Trådhastighet

158 m/s

Klippebredde

46 cm1.6 kW

Effekt All weather 
proof

IPX4

Trådhastighet

136 m/s

Klippebredde

40 cm1.0 kW

Effekt All weather 
proof

IPX4

Trådhastighet

158 m/s

Klippebredde

46 cm1.6 kW

Effekt All weather 
proof

IPX4

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt og 
kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.

82V  |   GRESSTRIMMERE OG KRATTRYDDERE
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Med 4-trinns fartsjustering kan du sette en maksimum rpm som 

passer jobben du skal gjøre – dette gir deg bedre presisjon og 

lengre driftstid.

Bruk ErgoAssist for en behagelig arbeids  opplevelse. Det fleksible 

bæresystemet for modellene 82TB16 og 82TB10 kan kombineres 

med ulike produkter.

Motorhode i magnesium med smalt design og børsteløs motor 

sikrer lengre holdbarhet og bedre effektivitet.

PRODUKT/FUNKSJON 82TB20 82TB16 82T16 82TB10 82T10

Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Effekt 2.0 kW 1.6 kW 1.6 kW 1.0 kW 1.0 kW

Dreiemoment 2 Nm 1.8 Nm 1.8 Nm 1.2 Nm 1.2 Nm

Vinkel på trimmerhodet 35° 30° 30° 30° 30°

Håndtak Sykkel Sykkel Bøyle Sykkel Bøyle

Ø kuttebredde 46 cm 46 cm 46 cm 40 cm 40 cm

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Fartsjustering 4-trinns 4-trinns 4-trinns 4-trinns 4-trinns

RPM 4000-5200-6500-8200 4500-5500-6000-6500 4500-5500-6000-6500 4500-5500-6000-6500 4500-5500-6000-6500

Av/på-bryter Ja Ja Ja Ja Ja

Bæresystem inkl. ErgoAssist ErgoAssist BasicAssist ErgoAssist BasicAssist

Gressblad inkl. Gress- og sagblad 3-tannet (Ø 300 mm) - 3-tannet (Ø 255 mm) -

Rørdiameter 28 mm 28 mm 28 mm 25.4 mm 25.4 mm

Vekt (uten batteri) 5.7 kg 5.5 kg 4.5kg 4.5 kg 3.5 kg

Vibrasjoner - < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2

IP klassifisering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

ERP 2101586 2100386 2100286 2100186 2100086

EAN 6952909064765 6952909025070 6952909025063 6952909025056 6952909076225 
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PRODUKT EAN ERP

Basic Assist (Skuldersele) 6952909025315 2900786

ErgoAssist (inkl. hofteplate for trimmer, og verktøylomme) 6952909025322 2900886 

Ryggsekk (for ErgoAssist) 6952909025339 2900986 

Hoftebelte (inkl. kabel, batteriadapter, batteriveske og batteriveske m/kabel)tilkobling) 6952909025346 2901086 

Kabel 6952909025551 2902886 

Batteriadapter 6952909025353 2901186 

Hofteplate for trimmer 6952909025360 2901286 

Batteriveske (for oppbevaring av reservebatteri) 6952909025377 2901386 

Batteriveske m/kabeltilkobling 6952909025384 2901486 

Verktøyveske 6952909025391 2901586 

Ryggsele m/batteriholder (82TCS15) 6952909071251 2911186

Komfort gjennom arbeidsdagen

TILBEHØR

Noen ganger trenger du det lille ekstra. Cramers nye batteribæresystem er perfekt når du 
håndterer de lette produktene våre. De regulerbare skulderstroppene med myk polstring 
sørger for komfortabel passform – hele dagen. 

NYHET!

EAN: 6952909071251 | ERP: 2911186

RYGGSELE MED 
BATTERIHOLDER 
(82TCS15)
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Profesjonelle gartnere jobber med veldig varierte oppgaver, og det kan være hardt arbeid. Med Cramer ErgoAssist 
får du et multifunksjonelt bæresystem som kan tilpasses til oppgaven du har foran deg. 

Avlast ryggen og bruk mindre krefter
takket være den flyttbare hofteplaten.  
Den har en hurtigutløsende sikkerhets- 
anordning der du kan sette inn hvilket  
som helst av redskapene dine.

Vær tilkoblet
Koble batteriet og  
redskapet sammen  
med kabelen.

ErgoAssist – fleksibel  
og ergonomisk
Selen kan brukes til mange 
ulike enheter, og den er rask 
og enkel å ta på.

Hold viktige verktøy  
lett tilgjengelig
Verktøylommer kan settes 
på beltet for å holde verk-
tøy, smarttelefon og annet.

Få mer bevegelsesfrihet
med et separat  
batteri i lommen  
på beltet.

Tilpasningsdyktig
Hoftebeltet kan enkelt tas av 
bæresystemet. Sammen med 
batterivesken blir det da ide-
elt å bruke sammen med en 
hekksaks eller løvblåser.

Gjør det lettere å bære
Bruk den praktiske ryggsekken til å oppbe-
vare ting, eller fest batteripakken trygt og 
godt på skinnen bak på ErgoAssist

Ergonomisk bæresystem
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82TX10 5-i-1 Multiverktøy

82TX10

I stedet for å ta med deg fem ulike verktøy til arbeidsstedet, kan du nå heller pakke ned ett – med fem  
ulike tilleggsutstyr. Dette sparer plass i bilen samtidig som du fortsatt har de samme mulighetene.  
Det batteri drevne Cramer 82V multiverktøyet er en gresstrimmer, hekksaks, kultivator, stangsag og 
kantskjærer – alt i ett eneste redskap.

Økt holdbarhet grunnet magnesiumprofilen |  
Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den børste-
løse motoren | Gummibelagt for at den skal være 
mer robust og slitesterk | Valgfritt energiforbruk 
med trinnløs hastighet | Jobb ergonomisk og 
 effektivt med perfekt 30° på trimmerhodet | 
 Mindre vibrasjoner reduserer faren for utmat-
telse | Solid håndtak | Letthåndterlig grunnet 
den lette konstruk sjonen | Trygg håndtering  
med av/på bryter

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 120 min*

 Sparer 1,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 12 535,- i TCO

EAN: 6952909025087 | ERP: 2100486 

Metoder

5-i-1

Sett på det verk-
tøyet du trenger, 
fremfor å bære med 
deg fem forskjellige 
redskaper.

Effekt

1.0 kW

Nok kraft til alle 
fem enheter

Bøylehåndtak 

BasicAssist

Ergonomisk og 
trygg håndtering.

Motor Børsteløs

Effekt 1.0 kW

Dreiemoment 1.2 Nm

Gasskontroll Trinnløs

Av/på-bryter Ja

Inkludert bæresystem BasicAssist

Rørdiameter 25.4 mm

Vekt (med trimmer påsatt) 4.8 kg

All weather 
proof

IPX4

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt 
og kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.

SPESIFIKASJONER

82V  |   5- I - 1  MULTIVERKTØY

+ Fleksibel takket være fem ulike tilleggsutstyr. Kan 
brukes som en trimmer, hekksaks, kultivator, stangsag 
eller kantklipper.
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82V  |   HEKKSAKSER

Teleskopisk forlengelse -

Blad kutteomkrets/åpning 38 mm/30 mm

Kuttetempo 2800-3200-3600-4000 kutt/min

Inkludert bæresystem BasicAssist

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 5.4 kg

+  Reversfunksjon for å reversere hvis  
noe har satt seg fast.

Økt holdbarhet grunnet magnesiumprofilen  |  
Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den bør-
steløse motoren  |  Gummibelagt for at den 
skal være mer robust og slite sterk  |  Valgfritt 
energiforbruk med trinnløs hastighet  |   
Jobb ergonomisk og effektivt med  
perfekt 30° på trimmerhodet  |  Mindre  
vibrasjoner reduserer faren for  
utmattelse  |  Solid håndtak  |   
Letthåndterlig grunnet den  
lette konstruksjonen  |  Trygg  
håndtering med av/på-bryter

Teleskopisk forlengelse Ja

Blad kutteomkrets/åpning 38 mm/30 mm

Kuttetempo 2800-3200-3600-4000 kutt/min

Inkludert bæresystem BasicAssist

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 6.3 kg

+  Reversfunksjon for å reversere hvis noe 
har satt seg fast.

+ Justerbar lengde med teleskopisk  
 håndtak, markedets lengste rekkevidde  
 på opptil 3,40 m.

Økt holdbarhet grunnet magnesiumprofilen  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse  
motoren  |  Gummibelagt  for at den skal være mer  
robust og slitesterk  |  Valgfritt energiforbruk  
med trinnløs hastighet  |  Jobb ergonomisk  
og effektivt med perfekt 30° på trimmer- 
hodet  |  Mindre vibrasjoner reduserer  
faren for utmattelse  |  Solid håndtak  |   
Lett håndterlig grunnet den lette  
konstruksjonen  |  Trygg håndtering  
med av/på bryter

Svingvinkel

-45°to 90°
Bladlengde

50 cm2.41 m
Lengde All weather 

proof

IPX4
Svingvinkel

-45°to 90°
Bladlengde

50 cm2.7 to 3.4 m
Lengde All weather 

proof

IPX4

Hold hekken i form på enkelt vis
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 82HD62- 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.

Støtfanger bak, gummibelagt på undersiden 
og magnesium for at den skal være mer robust 
og slitesterk.

4-trinns fartsjustering og reversfunksjon. Leddet kuttehode for effektiv klipping av 
høye og lave hekker.

82PHA 82PHT
EAN: 6952909025261 | ERP: 2300086 EAN: 6952909025285 | ERP: 2300286

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2 per år

 Sparer kr 12 225,- i TCO

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2 per år

 Sparer kr 11 190,- i TCO

SPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER

TOPPMODELL

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt og kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.
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EAN: 6952909025209 | ERP: 2200086
82HD

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et trygt 
og kontrollert miljø med batteri 82V860. Se mer på side 54.

EAN: 6952909073712 | ERP: 2200686
82HD75

EAN: 6952909033419 | ERP: 2200486
82HD62

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2 per år

 Sparer kr 9 498,- i TCO

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2 per år

 Sparer kr 11 610,- i TCO

SPESIFIKASJONER

Kutt/min

4,000

Justerbart håndtak bak 45°/90° venstre/høyre

Blad kutteomkrets/åpning 40 mm/33 mm

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 4.2 kg

Bladlengde

66 cm5 trinn

Justerbart 
håndtak bak

SPESIFIKASJONER
Justerbart håndtak bak 45°/90° venstre/høyre

Blad kutteomkrets/åpning 40 mm/30 mm   

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 3.9 kg

Bladlengde

75 cm3 trinn

Justerbart 
håndtak bak

Kutt/min

4,000

SPESIFIKASJONER
Justerbart håndtak bak 45°/90° venstre/høyre

Blad kutteomkrets/åpning 40 mm/30 mm   

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 3,8 kg

Bladlengde

62 cm3 trinn

Justerbart 
håndtak bak

Kutt/min

4,000

+  Lav vekt for lange arbeidsdager. Kan kun brukes sammen med 
ryggsekkbatteri eller hoftebelte med batteri.

+ Skrus automatisk av etter 60 sekunder uten aktivitet.
+ Vil alltid starte med den fartsinnstillingen du brukte sist.
+ Enkelt bytte av blad.

Svært ergonomisk grunnet justerbart håndtak bak  |  Akkurat riktig  
energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |  Enkel klipping på grunn av 
kuttefrekvens på 4000 kutt/min  |  Mindre vibrasjon reduserer risikoen 
for utmattelse  |  Som et alternativ kan du bruke kabel og batteri adapter 
for å redusere vekten

Svært ergonomisk grunnet tre ulike vinkler på hodet  |   
Akkurat riktig energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  Svært lite 
belastende for armene på grunn av lite vibrasjon  |  Justerbart 
kuttetempo: 2800–3200–3600–4000 slag/min  |  Revers for 
fjerning av fastkilte  grener  |  Robust magnesiumdeksel  |   
Trippelslipt blad for best mulig resultat ved kutting

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 240 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2 per år

 Sparer kr 8 990,- i TCO

+  Lav vekt for lange arbeidsdager. Kan kun brukes sammen med 
ryggsekkbatteri eller hoftebelte med batteri.

+ Skrus automatisk av etter 60 sekunder uten aktivitet.
+ Vil alltid starte med den fartsinnstillingen du brukte sist.
+ Enkelt bytte av blad.

Svært ergonomisk grunnet tre ulike vinkler på hodet  |   
Akkurat riktig energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |   
Effektiv og vedlikeholdsfri med børsteløs motor  |  Svært lite 
belastende for armene på grunn av lite vibrasjon  |  Justerbart 
kuttetempo: 2800–3200–3600–4000 slag/min  |  Revers for 
fjerning av fastkilte  grener  |  Robust magnesiumdeksel  |   
Trippelslipt blad for best mulig resultat ved kutting

NYHET

Anbefalt 
Hoftebelte, ERP:2901086

(Kabel er ikke inkludert)

(Kabel er ikke inkludert)
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PRODUKT/FUNKSJON 82HD 82HD62 82HD75 82PHA 82PHT
Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs

Svingvinkel - - - –45° til 90°, i 22°-steg –45° til 90°, i 22°-steg 

Justerbart håndtak bak Ja Ja Ja - -

Teleskopisk forlengelse - - - - Ja

Lengde - - - 2.41 m 2.70–3.40 m

Bladlengde 66 cm 62 cm 75 cm 50 cm 50 cm

Blad kutteomkrets/åpning 40 mm/33 mm 40 mm/30 mm 40 mm/30 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Fartsjustering - 4 fartsnivåer 4 fartsnivåer 4 fartsnivåer 4 fartsnivåer 

Kapningshastighet 4000 kutt/min 2800,3000,3400,4000 kutt/min 2800,3000,3400,4000 kutt/min 2800,3000,3400,4000 kutt/min 2800,3000,3400,4000 kutt/min

Av/på-bryter Ja Ja Ja Ja Ja

Revers Ja Ja Ja Ja Ja

Girboks Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium

Inkludert bæresystem - - - BasicAssist BasicAssist

Beskyttelse av tuppen Ja Ja Ja Ja Ja

Støtfangerramme - - - Ja Ja

Vekt (uten batteri) 4.2 kg 3,8 kg 3.9 kg 5.4 kg 6.3 kg

Vibrasjoner < 2.5 m/s² < 3.5 m/s² < 3.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s²

IP klassifisering - - - IPX4 IPX4

ERP 2200086 2200486 2200686 2300086 2300286

EAN 6952909025209 6952909033419 6952909073712 6952909025261 6952909025285 
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Økt driftstid med to batterier samtidig  |  Enkel 
å operere; grunnet cruise control slipper du å 
holde knappen inne hele tiden  |  Effektiv og 
vedlikeholdsfri grunnet den børsteløse motoren  
|  Mer kraft når du trenger det med boostfunk-
sjon  |  Akkurat riktig energi forbruk grunnet 
trinnløs hastighet  |  Mindre vibrasjon reduserer 
risikoen for utmattelse

Luftstrøm (ved munnstykket) 1060 m3/t

Blåsekraft (ved tuppen av røret) 24 N

Cruise control Ja

Boostfunksjon Ja

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 7.2 kg

Lufthastighet

69 m/s

Luftstrømhastighet

1,300 m3/t DOBBELT
Batteri

Bruker to batterier 
samtidig for å for-
lenge driftstiden  
betydelig.

Fjerner løv, klippet 
gress og sand i tillegg 
til småsteiner og 
smuss raskt. 

En av markedets  
beste løvblåsere  
– ideell for store  
områder.

* Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i trygt og  
kontrollert miljø med to 82V430 batterier. Se mer på side 54.

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

To batterier samtidig gir deg lengre 
driftstid.

Cruise control gjør utstyret enkelt å håndtere, 
og du slipper å holde knappen inne hele tiden.

Boostfunksjon for mer kraft når du trenger det.

+  Ytelse i toppklassen. Ekstremt høyt luftvolum og blåsekapasitet gjør at du kan rengjøre store 

områder som parkeringsplasser, idrettsarenaer og offentlige områder på minst mulig tid.

+  Fleksibel bruk med ryggsekkbatteri. Koble fra blåserøret og bruk batteriet som energikilde for 

et hvilket som helst Cramer 82V batteridrevet redskap, ved hjelp av en batteriadapter og kabel.

EAN: 6952909025177 | ERP: 2400186
82B1300

SPESIFIKASJONER

82V  |   LØVBLÅSERE

 Tilsvarer 50 cc ytelse

 Driftstid opptil 60 min*

 Sparer 2,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 50 637,- i TCO

TOPPMODELL
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Luftstrøm (ved munnstykket) 650 m³/t

Blåsekraft  
(ved tuppen av røret) 12 N

Gasskontroll Trinnløs

Vekt (uten batteri) 2,5 kg

Luftstrøm

870 m3/t

Batteri

ENKELT56 m/s

Lufthastighet

Perfekt for kortere jobbøkter og mindre områder  |  Akkurat riktig 
energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |  Mindre vibrasjon  
reduserer risikoen for utmattelse

Kabeltilkobling på 
82B1000 for å koble til 
batteri

Hoftebelte med tilhørende 
batterilomme for bedre 
vektfordeling (tilgjengelig 
som tilbehør).

Cruise control for 
komfortabel arbeids- 
stilling over tid, uten at 
du må holde knappen 
inne hele tiden. 

Den børsteløse motoren 
er vedlikeholdsfri og 
genererer lite vibrasjoner. 
Det gjør at du kan jobbe 
lenger uten å bli sliten 
eller overbelastet.

EAN: 6952909025100 | ERP: 2400086

EAN: 6952909026992 | ERP: 2400286

82B900

82B1000

 Tilsvarer 25 cc ytelse

 Driftstid opptil 100 min*

 Sparer 1,3 tonn CO2 per år

 Sparer kr 26 312,- i TCO

 Tilsvarer 30 cc ytelse

 Driftstid opptil 80 min*

 Sparer 1,6 tonn CO2 per år

 Sparer kr 18 607,- i TCO

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER
Perfekt til lange jobbøkter og store områder som parkeringsplasser, 
idrettsanlegg og byområder  |  Enkel å bruke grunnet lett vekt  |  Akkurat 
riktig energiforbruk grunnet trinnløs hastighet  |  Komfortabel i bruk 
med cruise control  |  Lav vekt for lange arbeidsdager  |  Kun for bruk 
med ryggsekkbatteri eller hoftebelte med ekstra batteri (kabel er  
inkludert)

Luftstrøm (ved munnstykket) 750 m³/t

Blåsekraft  
(ved tuppen av røret) 16 N

Cruise control Ja

Kun med ryggsekkbatteri 
eller hoftebelte Ja

Gasskontroll Trinnløs

Vekt 2,1 kg

Luftstrøm

1015 m3/t

Batteri

RYGGSEKK65 m/s

Lufthastighet

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

Lufthastighet (ved berøring) 56 m/s 65 m/s 69 m/s

Luftstrøm (ved munnstykket) 650 m³/t 750 m³/t 1060 m³/t

Luftstrøm (i chassis) 870 m³/t 1015 m³/t 1300 m³/t

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

Gasskontroll Trinnløs Trinnløs Trinnløs

Cruise control - Ja Ja

Boostfunksjon - - Ja

Kun med ryggsekkbatteri (med kabel) - Ja -

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

Vibrasjoner 1,0 m/s² 1,6 m/s² <2,5 m/s²

ERP 2400086 2400286 2400186

EAN 6952909025100 6952909026992 6952909025177
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BATTERIER  
OG LADERE
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+  Med Bluetooth og kompatible med Cramer Fleet Management, den innovative IT-plattformen 
for profesjonell styring av arbeidsstyrken. Skapt for å legge til rette for at profesjonelle kan 
gjøre en effektiv jobb.

82V860 | 82VH860

Cramer tilbyr deg to ulike batterisystemer. Det første består av fem praktiske og kraftige 
ladbare batterier til bruk i alle 82V-enheter. Det andre er et ryggsekkbatteri med høy 
ytelse som kan festes på ryggen på en smart måte ved hjelp av ErgoAssist selesystem  
– ideelt hvis du trenger mye energi og ønsker å jobbe over lengre tid uten å bli utmattet.  
IPX4-klassifi ser ingen gjør at de også fungerer bra i regn og tøffe forhold. 

82V860: EAN: 6952909026879 | ERP: 2903686
82VH860: EAN: 6952909026862 | ERP: 2903586

Enkelt å bære grunnet integrert håndtak  |  Alltid oppdatert batteristatus, som vises i %  
|  Har solide føtter og kan lagres vertikalt  |  860 Wh gir lang driftstid

PRODUKT 82V860 82VH860

Spenning 82V 82V

Batterikapasitet 12Ah 12Ah

Bluetooth Ja Ja

Inkludert bæresystem - ErgoAssist

Vekt 5,6 kg 6,8 kg

Kapasitet

860 Wh

Makseffekt

3.2 kW

Ryggsekkbatteriet er designet for å 
passe til Cramer ErgoAssist-selen. Du 
kan kjøpe ryggsekkbatteri med eller 
uten sele, avhengig av om du allerede 
har ErgoAssist eller ikke.

Tilstrekkelig energi selv for de 
mest krevende jobbene. 

Det kraftigste Cramer 82V batte-
riet, skapt for energikrevende 
oppgaver.

SPESIFIKASJONER

Bluetooth®-merket og logoen er varemerker registrert av Bluetooth SIG, Inc.

Utgangspunktet for effektivt 
arbeid uten eksos
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82V  |   BATTERIER OG LADERE

EAN: 6952909025124 | ERP: 2900086
82V220

Spenning 82V

Batterikapasitet 3Ah

Bluetooth Yes

Vekt 1,9 kg

Spenning 82V

Batterikapasitet 3Ah

Bluetooth -

Vekt 1,5 kg

Spenning 82V

Batterikapasitet 4Ah

Bluetooth Ja

Vekt 2,2 kg

Makseffekt

2,2 kW

Værbestandig

IPX4

Værbestandig

IPX4

220 Wh

Energiinnhold 

Økt slitestyrke grunnet solid magnesiumkonstruksjon  |  
Tåler all slags vær  |  IPX4-klassifisert  |  Lav vekt tross 
høy makseffekt  |  Kompatibel med Cramer Fleet 
 Management via Bluetooth

Bluetooth®-merket og logoen er varemerker registrert av Bluetooth SIG, Inc.

EAN: 6952909025148 | ERP: 2900286
82V430

Økt slitestyrke grunnet solid magnesiumkonstruksjon  |   
Tåler all slags vær  |  IPX4-klassifisert  |  Høy makseffekt  |  
Kompatibel med Cramer Fleet Management via Bluetooth

Spenning 82V

Batterikapasitet 6Ah

Bluetooth -

Vekt 2,6 kg

Spenning 82V

Batterikapasitet 6Ah

Bluetooth Ja

Vekt 3,1 kg

Makseffekt

3,2 kW430 Wh

Energiinnhold

EAN: 6952909027432 | ERP: 2905886
82V430G

Høy makseffekt

Makseffekt

2,2 kW220 Wh

Energiinnhold 

EAN: 6952909027425 | ERP: 2905786
82V220G

Lav vekt til tross for høy makseffekt

Makseffekt

3,2 kW

Makseffekt

3,2 kW

290 Wh

430 Wh

Energiinnhold 

Energiinnhold

EAN: 6952909058771 | ERP: 2909586
82V290

For lengre driftstid, høy makseffekt – og utstyrt med Blue-
tooth som lar deg være oppkoblet hele tiden  |  Kompatibel 
med Cramer Fleet Management via Bluetooth

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER
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PRODUKT/FUNKSJON 82V220G 82V220 82V290 82V430G 82V430 82V860 82VH860

Spenning 82V 82V 82V 82V 82V 82V 82V

Batterikapasitet 3Ah 3Ah 4Ah 6Ah 6Ah 12Ah 12Ah

Energiinnhold 220 Wh 220 Wh 290 Wh 430 Wh 430 Wh 860 Wh 860 Wh

Makseffekt 2,1 kW 2,1 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW

Bluetooth - Ja Ja - Ja Ja Ja

Inkludert bæresystem - - - - - - ErgoAssist

Værbestandig - Ja Ja - Ja Ja Ja

Vekt 1,5 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,6 kg 3,1 kg 5,6 kg 6,8 kg

ERP 2905786 2900086 2909586 2905886 2900286 2903686 2903586

EAN 6952909027425 6952909025124 6952909058771 6952909027432 6952909025148 6952909026879 6952909026862 

Koble batteriene til Cramer Fleet Management 

via Bluetooth. Da kan du sjekke ladestatus, 

gjenstående driftstid, temperatur og 

ladesykluser på et øyeblikk med 

smarttelefonen din.

Cramers 82V-batterier gir deg markedets 

høyeste makseffekt og sørger for at du alltid 

har nok energi til å utføre kompliserte jobber.

Med Cramers 82V-batterier kan du uten 

vanskeligheter fortsette å jobbe selv i regnvær. 

Det er fordi batteriene våre er IPX4-godkjent 

og dermed vannbestandige.

Magnesiumkonstruksjon for bedre kjøling og 

lengre levetid på batteriet. (Kun 82V430 og 

82V220).

Batteriene kan lades umiddelbart etter bruk, 

ettersom de kjøles ned av innebygde vifter 

under lading.

EAN : 6952909048383 | ERP: 2908386
82C2

Lader batteriene fortløpende til de er fulladet  |   
Færre ladesekvenser grunnet de to ladeportene. 

EAN : 6952909027418 | ERP : 2905686
82C1G

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

4 A1
AmpérePorter

8 A2
AmpérePorter

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

REPLACE W.REPLACE W.
NEW IMAGENEW IMAGE
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KATEGORI PRODUKT/BATTERI 82V220G /  
82V220 82V290 82V430G / 

82V430
82VH860 / 
82V860

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

GRESSTRIMMERE 82T10 50 30 65 45 100 60 200 120

82TB10 50 30 65 45 100 60 200 120

82T16 45 25 60 40 90 50 180 100

82TB16 45 25 60 40 90 50 180 100

82TB20 45 25 60 40 90 50 180 100

82TX10  
(med trimmertilbehør) 50 30 65 45 100 60 200 120

HEKKSAKSER 82HD 100 60 115 75 200 120 400 240

82HD62 100 60 115 75 200 120 400 240

82HD75 100 60 115 75 200 120 400 240

82PHT 100 60 115 75 200 120 400 240

KJEDESAGER OG 
STANGSAGER

82PHA 100 60 115 75 200 120 400 240

82CS15 25 18 30 23 50 36 100 72

82CS25 20 15 25 20 40 30 80 60

82TCS15 25 18 30 23 50 36 100 72

82PS 60 35 75 50 120 70 240 140

82PST 60 35 75 50 120 70 240 140

MOTORKAPPER 82PC300 13 9 17 13 26 17 51 34

GRESSKLIPPERE
82LM46  
(med to batterier)
82LM46S  
(med to batterier)

90 60 100 75 180 120 - -

82LM51S  
(med to batterier)

90 60 100 75 180 120 - -

82LM61S  
(med to batterier)

110 70 120 85 220 140 - -

LØVBLÅSERE 82B900 45 25 55 35 90 50 180 100

82B1000 40 20 50 30 80 40 160 80

82B1300  
(med to batterier)

50 30 60 40 100 60 - -

TRILLEBÅR 82UC 90 90 100 100 180 180 - -

Anbefalt batteri

82V  |   DRIFTS- OG LADETIDER

Cramer 82V-batterier forsyner alle 82V-redskaper med den kraften du trenger for å yte til enhver tid, selv med den tyngste belastningen og 

under de tøffeste forholdene. Med Cramers 82V hurtigladere vil batteriene fullades på svært kort tid. Tabellen nedenfor gjør det enkelt å 

planlegge arbeidet for å sikre kontinuerlig arbeid uten avbrudd. 

Alle tider er angitt i «opptil»-mål og er målt under belastning i et 
trygt og kontrollert miljø. Dette betyr at redskapene ikke er presset 
til det ytterste. Lett bruk betyr at produktet har kjørt på 60–80 % av 
kapasiteten. Tung bruk betyr at produktet yter 80–100 % av 
kapasiteten. Tilstanden til kutteredskapet og måten man arbeider 
på, kan påvirke driftstiden dramatisk. Det er derfor viktig at du alltid 
holder kutteutstyret skarpt.

Alle angitte ladetider forutsetter at batteriet har tilstrekkelig høy 
temperatur, og at lading gjøres i henhold til instruksjonene i 
bruksanvisningen. Vi har brukt det største tilgjengelige batteriet 
som referanse. 

PRODUKT 82V220G / 82V220 82V290 82V430G / 82V430 82V860 / 82VH860

Lader 82C1G
36 min (80 %)

45 min (100 %)

49 min (80 %)

60 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

Lader 82C2
36 min (80 %)

45 min (100 %)

49 min (80 %)

60 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

Suveren driftstid og rask opplading

Ladetider er målt for ett batteri.

LADETIDER

DRIFTSTID I MINUTTER
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82V  |   TILBEHØR

PRODUKT/FUNKSJON ERP EAN INKLUDERTE DELER / TILLEGGSINFORMASJON

Gressblad 3–255 2902486 6952909025483 3-tannet gressblad, 255 mm, til 82TB10

Gressblad 3–300 2902586 6952909025490 3-tannet gressblad, 300 mm, til 82TB16

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

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

Trimmerhode stor spole for 82T/TB/10/16 2909186 6952909058733 Stor spole – Trimmerhode til 82T10/16 og 82TB10/16: Opptil 3 mm diameter på line

 J-Bar for 82T10 2910086 6952909064642 Universalhåndtak m/stopparm. Må monteres ved bruk av gress/krattblad

Multiverktøy-Hekksaks 2902986 6952909025520 Hekksaks tilbehør 82TX10

Multiverktøy-Stangsag 2903286 6952909025568 Stangsag tilbehør 82TX10

Multiverktøy-Kultivator 2903086 6952909025537 Kultivator tilbehør 82TX10

Multiverktøy-Kantklipper 2903186 6952909025544 Kantklipper tilbehør 82TX10

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

13" sverd 2901886 6952909025421 Til 82CS25 motorsag

15" sverd 2901986 6952909025438 Til 82CS25 motorsag

18" sverd 2902086 6952909025445 Til 82CS25 motorsag

Sagkjede 58L, 1/4” ledd, 1,1 mm sporbredde 2906786 6952909031606 Passer til 10"-sverd på 82PST og 82PS

Sagkjede 56L, 0,325" ledd, 1,3 mm sporbredde 2902186 6952909025452 Passer til 13"-sverd på 82CS25

Sagkjede 64L, 0,325" ledd, 1,3 mm sporbredde 2902286 6952909025469 Passer til 15"-sverd på 82CS25

Sagkjede 72L, 0,325" ledd, 1,3 mm sporbredde 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

Knivblad hekksaks 75 cm 2909886 6952909064598 Tannåpning på 40mm, 4000 RPM maks, for 82HD62

Sagkjede 50L, 3/8" ledd, 1,1 mm sporbredde 2908586 6952909053257 Passer til 12"-sverd på 82CS15

Sagkjede 52L, 3/8" ledd, 1,1 mm sporbredde 2907986 6952909031941 Passer til 14"-sverd på 82CS15

Sagkjede 56L, 3/8" ledd, 1,1 mm sporbredde 2908086 6952909031958 Passer til 16"-sverd på 82CS15

Flatt munnstykke 2906086 6952909031538 Til 82B1000 løvblåser

Rundt munnstykke 2907486 6952909031736 Til 82B900 løvblåser

Rundt munnstykke 2905986 6952909031521 Til 82B1000 løvblåser

Rundt munnstykke 2907586 6952909031750 Til 82B1300 løvblåser

Kombikniv 31 cm 2906586 6952909031583 Til Gressklipper 82LM61S (to kniver)

Kombikniv 46 cm 2906386 6952909031569 Til Gressklipper 82LM46S 

Kombikniv 51 cm 2906486 6952909031576 Til Gressklipper 82LM51S 

Oppsamlerkniv 46cm 2909286 6952909058740 Til Gressklipper 82LM46S

Oppsamlerkniv 51cm 2909686 6952909058825 Til gressklipper 82LM51S

82V860 12 Ah Batteri 2903686 6952909026879 860 Wh kun batteri. Ingen sele.

BasicAssist 2900786 6952909025315 Hoftebelte

ErgoAssist 2900886 6952909025322 Støtteplate til trimmer, verktøylomme

Ryggsekk 2900986 6952909025339 Tilbehør til ErgoAssist

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

Kabel 2902886 6952909025551 Tilkoblingskabel

Batteriadapter 2901186 6952909025353 Batteriadapter for tilkobling med kabel

Trimmer støtteplate 2901286 6952909025360 Holder for trimmer

Batteriholder 2901386 6952909025377 Uten tilkobling. Kun for bæring.

Batterilomme 2901486 6952909025384 Med tilkobling til bruk med kabel.

Verktøylomme 2901586 6952909025391 For førstehjelpssett, mobiltelefon osv.

Kappeskive stål 2910386 6952909066752 For 82PC300

Diamantkappeskive universal 2910286 6952909066745 For 82PC300
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  Tilsvarer 35 cc ytelse 

 Driftstid opptil 180 min*

 Sparer 1,6 tonn CO2 per år 

 Sparer kr 11 340,- i TCO 

  Tilsvarer 50 cc ytelse 

 Driftstid opptil 60 min*

 Sparer 2,3 tonn CO2 per år 

 Sparer kr 50 637,- i TCO 

SAMMENLIGNING  BENSIN  82TB16
Produktpris Kr 9 074,- Kr 6 690,-

Energikilde (500 timer) Kr 13 800,- (Bensin) Kr 2 690,- x2 (Batterier)

Vedlikeholdskostnader (over 3 år) Kr 3 278,- Kr 690,-

Lader - Kr 1 490,-

Ladekostnader (for 500 timer) - Kr 560,-

TOTALKOSTNAD Kr 26 150,- Kr 14 810,-

Trimmer  
82TB16

Motorsag 
82CS25

Regnestykket gjør avgjørelsen enkel

  Tilsvarer 55 cc ytelse 

 Driftstid opptil 80 min*

 Sparer 2,7 tonn CO2 per år 

 Sparer kr 10 393,- i TCO 

EAN: 6952909025094
ERP: 2000086

SAMMENLIGNING  BENSIN  82CS25
Produktpris Kr 8 990,- Kr 5 490,-

Energikilde (500 timer) Kr 14 175,- (Bensin) Kr 4 190,- x2 (Batterier)

Vedlikeholdskostnader (over 3 år) Kr 3 278,- Kr 690,-

Lader - Kr 1 490,-

Ladekostnader (for 500 timer) - Kr 450,-

TOTALKOSTNAD Kr 26 443,- Kr 16 050,-

Bensin

Bensin

Bensin

Cramer

Cramer

Cramer

239 t dekningspunkt

192 t dekningspunkt

128 t dekningspunkt

EAN: 6952909025070 
ERP: 2100386

* Alle tall for driftstid er angitt i «opptil»-mål, og de er målt med trygg og kontrollert arbeidsbelastning med  
82V860-batteriet.   ** Bruk av to 82V430-batterier. Se mer på side 52.

SAMMENLIGNING  BENSIN  82B1300
Produktpris Kr 6 889,- Kr 5 490,-

Energikilde (500 timer) Kr 59 800,- (Bensin) Kr 2 690,- x4 (Batterier)

Vedlikeholdskostnader (over 3 år) Kr 3 278 Kr 690,-

Lader - Kr 1 490,-

Ladekostnader (for 500 timer) - Kr 900,-

TOTALKOSTNAD Kr 69 967,- Kr 19 330,-

Blåser  
82B1300
EAN: 6952909025177 
ERP: 2400186

82V  |   TOTALKOSTNADER VED EIERSKAP

Redskap

År 1

År 2

År 3

Kr 8 990,-

Kr 5 818,-

Kr 5 818,-

Kr 5 818,-

Kr 26 443,-

Kr 26 150,-

Redskap

År 1

År 2

År 3

Kr 9 074,-

Kr 5 692,-

Kr 5 692,-

Kr 5 692,-

Kr 69 967,-

Redskap

År 1

År 2

År 3

Kr   6 889,-

Kr 21 026,-

Kr 21 026,-

Kr 21 026,-

Redskap

År 1

År 2

År 3

Kr 5 490,-

Kr 3 520,-

Kr 3 520,-

Kr 3 520,-

Kr 16 050,-

Kr 14 810,-

Redskap

År 1
År 2
År 3

Kr 6 690,-

Kr 2 706,-
Kr 2 706,-
Kr 2 706,-

Kr 19 330,-

Redskap

År 1, 2 og 3

Kr   5 490,-

Kr 13 840,-

Kr

Kr

Kr
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Alle tall for driftstid er angitt i «opptil»-mål, og de er målt med trygg og kontrollert arbeidsbelastning. Det betyr at produktene ikke er presset til yttergrensene når det gjelder kapasitet. Lette arbeidsforhold betyr 
at produktet kjører på 60–80 % av sin kapasitet. Tunge arbeidsforhold betyr at produktet utnytter 80–100 % av sin kapasitet. Tilstanden til kuttedelene og måten man bruker produktet på, kan ha en dramatisk 
innvirkning på produktets driftstid. Derfor er det viktig å sørge for at produktet alltid har skarpe kuttedeler.

ANSVARSFRASKRIVELSE

  Tilsvarer 25 cc ytelse 

 Driftstid opptil 400 min*

 Sparer 1,1 tonn CO2 per år 

 Sparer kr 9 498,- i TCO 

  Tilsvarer 140 cc ytelse 

 Driftstid opptil 220 min*

 Sparer 2,6 tonn CO2 per år 

 Sparer kr 15 277,- i TCO 

Hekksaks 
82HD62
EAN: 6952909025209 
ERP: 2200086

SAMMENLIGNING  BENSIN  82HD62
Produktpris Kr 7 990,- Kr 5 490,-

Energikilde (500 timer) Kr 11 500,- (Bensin) Kr 2 690,- x2 (Batterier)

Vedlikeholdskostnader (over 3 år) Kr 3 278,- Kr 680,-

Lader - Kr 1 490,-

Ladekostnader (for 500 timer) - Kr 230,-

TOTALKOSTNAD Kr 22 768,- Kr 13 270,-

Ved å kalkulere kostnader for batteri og lader inn i det gamle  
bensinbudsjettet ditt, får du en realistisk sammenligning av totale kostnader.

CRAMER PROFESJONELLE TIPS

SMARTE KALKYLER

Bensin

Bensin

Cramer

Cramer

171 t dekningspunkt

175 t dekningspunkt

SAMMENLIGNING  BENSIN  82LM61S
Produktpris Kr 9 990,- Kr 12 990,-

Energikilde (500 timer) Kr 23 000,- (Bensin) Kr 2 690,- x2 (Batterier)

Vedlikeholdskostnader (over 3 år) Kr 3 278,- Kr 680,-

Lader - Kr 1 490,-

Ladekostnader (for 500 timer) - Kr 450,-

TOTALKOSTNAD Kr 36 267,- Kr 20 990,-

Gressklipper 
82LM61S
EAN: 6952909025711 
ERP: 2500386

* Alle tall for driftstid er angitt i «opptil»-mål, og de er målt med trygg og kontrollert arbeidsbelastning, 
med 82V860-batteriet. Se mer på side 54.

82V  |   TOTALKOSTNADER VED EIERSKAP

Kr 22 768,-

Redskap

År 1

År 2

År 3

Kr 7 990,-

Kr 4 926,-

Kr 4 926,-

Kr 4 926,-

Kr 36 267,-

Redskap

År 1

År 2

År 3

Kr 9 990,-

Kr 8 759,-

Kr 8 759,-

Kr 8 759,-

Kr 13 270,-

Redskap

År 1
År 2
År 3

Kr 5 490,-

Kr 2 593,-
Kr 2 593,-
Kr 2 593,-

Kr 20 990,-

Redskap

År 1, 2 og 3

Kr 12 990,-

Kr 8 000,-

Kr

Kr
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Senk kostnadene. Ikke standarden.

Bensin vs Cramer

Årlig vedlikehold for  
bensindrevet utstyr*

Vedlikehold over produktets levetid = Kr 230,- x 3 = 690,-Vedlikehold over produktets levetid = Kr 1 093,- x 3 = 3 279,-

Driftskostnader over produktets levetid

Kr 36 269,-

Bensindrevet gressklipper (TCO)

Årlig vedlikehold for  
utstyr fra Cramer*

Driftskostnader over produktets levetid

Kr 16 300,-

Cramer gressklipper (TCO)

Tennplugg   
= Kr 115,-

Klippedeler 
= Kr 230,-

Forgasser   
= Kr 173,-

Luftfilter  
= Kr 115,-

Olje  
= Kr 115,-

Startspole  
= Kr 230,-

Drivstoffilter  
= Kr 115,-

Arbeidstimer = Kostbar nedetidRenhold

Fornying av klippedeler 
= Kr 230,-

Renhold

Bensin = Kr 23 000,- Batterier  
= Kr 2 690,- x 2

Lader  
= Kr 1 490,-

Lading 
= Kr 450,-

Anbefalt utsalgspris = Kr 9 990,- Anbefalt utsalgspris = Kr 8 290,-

Ulemper ved  
CO2 utslipp

Totalkostnader ved eierskap (TCO) over 500 t bruk

Total kostnadsforskjell = Kr 19 969,-

* Tallene er basert på 1 års bruk eller 500 t/3

82V  |   TOTALKOSTNADER VED EIERSKAP

På side 56 kan du se ROI (Return of Investment) på ditt kjøp, og hvor mye CO2 du kan spare ved å velge Cramer 82V

Frigjør verdifull arbeidstid  
(= uvurderlig) 
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FOLK SIER DU IKKE  
KAN KJØPE DEG TID ... 
MED CRAMERS  
ROBOTGRESSKLIPPERE  
KAN DU DET
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GJØR MINDRE ARBEID, 
FÅ EN BEDRE PLEN.
Serien med robotgressklippere fra Cramer tilbyr en komplett løsning for perfekte plener opp til 2700 m2. 
De robuste og driftssikre maskinene våre klipper plenen kort og pent innenfor et område innenfor en 
begrensningskabel – og lar ofte det kuttede gresset bli liggende som naturlig næring til røttene, for en 
grønnere og sunnere plen. I tillegg til en bedre plen får du med Cramers robotgressklippere også bedre 
tid, siden klippingen og ladingen skjer automatisk og sparer deg for bryet med å skyve rundt på en 
gressklipper. Alle modellene er fullstendig tilkoblet og kompatible med Cramer Connect-appen, slik at du 
har full kontroll over klipperen fra smarttelefonen din. Med flåtestyringen for kommersielle brukere kan du 
også styre flere klippere og effektivisere driften. Alt i alt gjør de mange integrerte funksjonene at Cramers 
sortiment av robotgressklippere gir veldig god valuta for pengene.
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Overbevisende fordeler  
for deg og plenen din

Den perfekte plenen 

Her snakker vi om klippekonseptet «lite og 
ofte», der klipperen bare stusser gresset hyppig 
med barberbladskarpe kniver for en jevn finish. 
Kuttet gress som blir liggende, sørger for 
naturlig gjødning til gressrøttene. Resultatet 
er en grønnere og sunnere plen med betydelig 
mindre mose, som alltid er fin og velstelt. RM-
serien leveres også med regn- og frostsensorer, 
som sikrer at robotklipperen bare arbeider når 
forholdene er gunstige.

Mer tid spart for deg
Alle robotgressklipperne i Cramers robuste 
og driftssikre serie er fullstendig autonome, 
klipper på de tidspunktene du stiller inn, og 
lader seg selv automatisk ved behov. Med en 
robotgressklipper fra Cramer slipper du å styre 
med bensin, olje eller strømkabler slik du må med 
tradisjonelle gressklippere. Faktisk slipper du å 
klippe plenen selv igjen noensinne, og får mer tid 
du kan tilbringe sammen med familien eller bruke 
på hobbyene dine.

Trygg og sikker
Cramers robotgressklipperserie har flere 
integrerte sikkerhetsfunksjoner som gjør 

at du trygt kan senke skuldrene. Den store 
manuelle stoppknappen sitter lett tilgjengelig, 
og klipperne har løfte- og veltesensorer samt 
kollisjonssensorer. 

Alle sikkerhetsfunksjonene stopper knivbladene 
øyeblikkelig for å minimere risiko. 

I tillegg til sikkerhetsfunksjonene har RM-serien 
flere funksjoner for å beskytte robotklipperen mot 
tyveri. Takket være geofence-funksjonen utløser 
maskinen en alarm dersom den fjernes fra 
arbeidsområdet sitt, med smarttelefonvarslinger 
og full GPS-sporing som sikrer at du alltid har 
oversikt over hvor klipperen befinner seg.

Så stille at du ikke merker den
Cramer RM-serien er usedvanlig stillegående. 
RM1000 har et lydnivå på bare 57 dB under bruk. 
Dermed kan du klippe plenen både om dagen og 
om natten uten noensinne å forstyrre naboene.

Enkel rengjøring
Dekslet på robotklipperen kan enkelt tas av  
for grundig rengjøring med hageslange  
(IPX5 vannbeskyttelse).
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Cramers robotgressklippere kombinerer den nyeste 
teknologien med intelligent betjening. Alle 
modellene kan kobles til Cramer Connect-appen og 
fjernstyres fra smarttelefonen din. 

RM1000, RM1500, RM2000 og flaggskipsmodellen 
RM2700 har GSM-tilkobling som standard, slik at du 
kan styre robotklipperen din uansett hvor du 
befinner deg. 

Full kontroll fra smarttelefonen

5 års 2G/4G-abonnement 
inkludert!  
Etter denne perioden kan du enten bruke robotklipperen 
som den er, forlenge abonnementet med ett år eller kjøpe 
et abonnement for hele levetiden.

Flåtestyring

Ettersalgsservice på avstand

Fjernstyring av robotklipper

CRAMER CONNECT

+ Fjernoppgraderinger av  
 programvare 

+ Cramer-fjerntilgang for å  
 feilsøke problemer 

+ Løser problemer raskere 

+ Mindre nedetid for  
 robotklipperen

+ Spesifikt designet for brukere  
 i kommersielle virksomheter  
+ Overvåk, styr og organiser bruken av  
 robotklippere, Zero Turn og Bluetooth- 
 batterier 
+ Dashbord for produkter, status og  
 lokalisering 
+ Fjernstyring av produkter 
+ Tildel produkter til medarbeidere 
+ Send vedlikeholdsvarsler til medarbeidere 
+ Opprett prosjekter – med tildeling av  
 medarbeidere og produkter til bestemte jobber

+ Tilgang til oppsetts- og  
 installasjonsveiledninger 

+ Vis innstillinger og status  
 for robotklipper 

+ Send klippekommandoer 

+ Styr klippeplanen 

+ Spor robotklipperen 

+ Motta meldinger 
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Ta kontroll over robotgressklipperen din fra 
smarttelefonen med Cramer Connect, inklu-
dert alt du trenger til oppsett, installasjon, 
drift og brukerstøtte i én brukervennlig og 
intuitiv mobilapp.

Cramers robotgressklippere har en innebygd 
GSM*-forbindelse som gjør at du kan fjernsty-
re klipperen fra hvor som helst i verden. Endre 
klippetidspunkter, velg startpunkter, still inn 
et geofence-område – og når du ønsker å 

bruke hagen, har du full kontroll over pauser, 
parkering og ny oppstart av klippingen fra 
mobilen. 

Du har også tilgang til status for klipperen 
og kan motta varslinger hvis den støter på 
problemer.

*RM800 har kun Bluetooth-tilkobling, alle andre modeller 
har 2G/4G (4G gjelder kun RM2700).

Vi er klar over utfordringene som profesjonelle 
brukere og virksomheter står overfor når de 
skal holde oversikt over produkter som brukes 
av ulike operatører og til forskjellige jobber. 
For å gjøre livet lettere for deg har vi utviklet 
Cramer flåtestyring, som er utformet for å 
kunne overvåke alle produktene dine fra ett 
sted, med full synlighet og kontroll. Dashbordet 
gir en oversikt over produktparken, som 
viser plasseringer og statuser og gjør det 
mulig å koble seg direkte til hvert produkt for 
ytterligere informasjon og kontroll.

En annen fordel med systemet er muligheten 
til å tildele produkter til medarbeidere, gi dem 

tilgang fra mobiltelefonene sine og varsle 
dem direkte om vedlikeholdsoppgaver som 
for eksempel skifte av kniver på en bestemt 
robotgressklipper. Du kan også opprette 
prosjekter i systemet, med mulighet til å tildele  
oppgaver, medarbeidere og prosjekter til et 
bestemt prosjekt. 

 
 

Fordelen med prosjekter er at medarbeidere  
vet hva de må gjøre og hvilket utstyr de  
trenger til jobben, og at systemet er i stand til  
å prioritere disse oppgavene som nødvendig.

Cramer-produktene er produsert med de 
høyeste kvalitetsstandarder for forbrukere 
og profesjonelle brukere. Dersom det mot 
formodning skulle oppstå et problem, er 
ettersalgssystemet vårt utformet for å feilsøke 
og løse det på en enkel, rask og problemfri måte.

Cramers spesialister kan koble seg til 
maskinen på avstand og hente ut informasjon 
som er lagret fra de mange sensorene, for å 
feilsøke problemet. 

Deretter kan problemet i mange tilfeller løses 
på avstand, og i de tilfellene der dette ikke er 

mulig, kan de riktige reservedelene bestilles 
av den lokale forhandleren for å begrense 
maskinens nedetid til et 
minimum. 

Alle personopplysninger 
om Cramers kunder blir 
selvfølgelig sikkert lagret av 
personvernhensyn.

Bluetooth®-merket og logoen er varemerker registrert av Bluetooth SIG, Inc.

2G 4G
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+  Svært stillegående med kun 58 dB, denne kan du trygt la jobbe når som helst.

+  Avtakbart deksel og enkel rengjøring med hageslange (IPX5 sprutbeskyttelse).

+    Liten og kompakt, perfekt for små hager. Med inntil to guidekabler takler den 
 selv de mest komplekse hager.

Perfekt for mindre hager
Vanskelig å finne riktig robotklipper til hagen din? Cramer sin modell RM800, er spesielt 

utviklet for små hager. Modellen er spekket med innovative funksjoner, som enkelt styres 

ved hjelp av Cramer-appen på din mobil.

Klippebredde 17 cm

Klippehøyde 2–6 cm

Justering av klippehøyde Manuell

Driftstid 55 min

Ladetid 70 min

Motor Børsteløs

IP-klassifisering IPX 5

Vekt 7,2 kg

Arealkapasitet Lydnivå* Maks helling

800 m2 58 dB 30 %

* målt

SPESIFIKASJONER

RM800
EAN : 6952909078465 | ERP: 2503086

Lett og kompakt | 2 guidekabler | Smart tyverisikring | 
Børsteløs motor | Komplett installasjonskit inkludert.

Bluetooth®-merket og logoen er varemerker registrert av Bluetooth SIG, Inc.

ROBOTGRESSKLIPPERE
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PRODUKT/EGENSKAPER RM1000 RM1500 RM2000 RM2700

Klippebredde 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm

Klippehøyde 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm

Justering av klippehøyde Manuell Manuell Manuell Manuell

Klippetid 70 min (opptil) 70 min (opptil) 70 min (opptil) 140 min (opptil)

Ladetid 140 min 70 min 40 min 70 min

Motor Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs

IP-Klassifisering IPX 5 IPX 5 IPX 5 IPX 5

Vekt 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg

Arealkapasitet 1000 m2 1500 m2 2000 m2 2700 m2

Lydnivå 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

Maks helling 35 % 35 % 35 % 35 %

Kontrollpanel for manuell kontroll  |  Effektiv og vedlikeholdsfri grunnet  
de børsteløse motorene  |  Sylskarpe doble kutteblader  |  Sikkerhet og 
antityveri beskyttelse via smarttelefon 

+ GSM mobil kommunikasjonsmodul for GPS-posisjonering og app-tilkobling 

+  Frost- og regnbeskyttelse 

+ Fjernkontroll via app: antityveribeskyttelse, enhetsstatus & tilpassede innstillinger

+ Avtakbart deksel og enkel rengjøring med hageslange (IPX5 sprutbeskyttelse)

+ Håndterer utfordrende hageområder ved hjelp av inntil to guidekabler

+ Nytt kraftig 2P-Batteri for kraftigere ytelse og lengre levetid (gjelder kun RM2700)

Enkle, effektive og fullverdige
Cramer tilbyr innovative robotgressklippere som vil gjøre det enkelt for deg å tre inn i robotgressklipperens verden. 

De har et eksepsjonelt utvalg av funksjoner i tillegg til den nyeste teknologien og genial funksjonalitet som sikrer 

perfekt resultat – hver gang. 

RM1500
EAN: 6952909078489 | ERP: 2503286

RM1000
EAN: 6952909078472 | ERP: 2503186

RM2000
EAN: 6952909078496 | ERP: 2503386

RM2700
EAN: 6952909078502 | ERP: 2503486

SPESIFIKASJONER

NYHET

NYHET STØRRE  
BATTERI

NYHET

ROBOTGRESSKLIPPERE

2G 4G
4G gjelder kun RM2700
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Utviklet og designet i Sverige

Cramer-innovasjon gir reelle fordeler

Fleksible kniver
RM-serien har tre sylskarpe kniv- 
blader for god klippeeffektivitet,  
knivene er fleksible og vil vike  
dersom de skulle komme i kontakt 
med gjenstander.

Din plen – slik du vil ha den
Den enkle justeringen av klippe-
høyde gjør det mulig å velge 
klippehøyder fra 20 til 60 mm, slik 
at du kan velge det perfekte 
utseendet på plenen din, enten du 
ønsker å ha den nett og kort eller 
lengre og mer naturlig.

Sikkerhetsfunksjoner
Cramers robotklippere har flere 
integrerte sikkerhets-funksjoner 
som gjør at du trygt kan senke 
skuldrene. Alle sikkerhets-
funksjonene stopper knivbladene 
øyeblikkelig for å minimere risiko. 

Cramer Connect-appen
I appen finner du fullstendige 
instruksjoner for oppsett og 
programmering av robotklipperen 
din. Du får også direkte kontroll 
over klippetidspunkter, plassering 
og mye mer. Kommersielle brukere 
kan styre en hel maskinpark fra én 
enkelt enhet for optimal effektivitet.

Alle Cramers robotgressklippere er designet og 
utviklet i vårt moderne forsknings- og utviklings-
anlegg i Jönköping i Sverige. Vårt team av dyktige 
ingeniører forsker på og utvikler ny teknologi, som 
deretter tas direkte i bruk i produktene våre. Alt fra 
design av produktet til brukervennlig programvare 
bygges internt av vårt engasjerte team av spesialister. 

Det overordnede utviklingsarbeidet følges opp av et 
grundig testprogram som sikrer at produktene våre 
oppfyller Cramers merkestandarder og tilbyr 
eksepsjonell ytelse, holdbarhet og brukervennlighet. 
Enten produktene er til privat eller profesjonell bruk, 
må samtlige oppfylle de samme høye standardene.

Enkel rengjøring
Dekslet på robotklipperen kan 
enkelt tas av for grundig 
rengjøring med hageslange  
(IPX5 vannbeskyttelse).

For hager av alle  
størrelser og former
Med flere modeller å velge blant  
finnes det en løsning for plener i 
nesten alle størrelser. For plener 
som har kompliserte former eller 
trange passasjer, hjelper de to valg-
frie guidekablene til å styre klippe-
ren dit du vil at den skal jobbe. 

Service og support fra  
fagforhandler
Dersom du mot formodning skulle 
trenge hjelp med robotklipperen din, 
gjør service- og supportsystemet at 
Cramer-forhandleren kan koble seg 
til og feilsøke klipperen din på 
avstand, uten at du trenger å bevege 
deg utenfor hagegjerdet ditt.

Regn- og frostbeskyttelse
RM-serien vet når det regner eller 
har vært frost. Hvis klippefor-
holdene er dårlige, utsetter 
klipperen automatisk klippetids-
punktet frem til forholdene har 
forbedret seg. Dette sikrer at du 
unngår skader på plenen din.
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Fire skjøtestykker for å koble sammen 
eller skjøte kanttråder. Tre kontakter til 
ladestasjonen for å koble kablene til 
ladestasjonen. 

KOBLINGSSETT
EAN: 6952909055527 | ERP: 2908786

100 festeplugger til å feste kanttråden til 
bakken.

FESTEPLUGGER
EAN: 6952909055541 | ERP: 2908986

Reservekniver 9 stk. med skruer

KNIVER
EAN: 6952909055510 | ERP: 2908686

PRODUKT/EGENSKAPER RM800 RM1000 RM1500 RM2000 RM2700

Maks arbeidskapasitet 800 m² 1000 m² 1500 m² 2000 m² 2700 m2

Anbefalt arealkapasitet 0-700 m² 0-700m² 500-1200m² 1000-1700m² 2400 m2

Klippehøyde 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm

Gjennomsnittlig ladetid 60 min 140 min 70 min 40 min 70 min

Gjennomsnittlig driftstid 60 min 70 min 70 min 70 min 140 min

Målt lydnivå 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB

Maks kabellengde 800 m 800 m 800 m 800 m 800 m

Minimumspassasje 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

IP-klassifisering (Gressklipper) IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

IP-klassifiering (Ladestasjon) IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

IP-klassifiering (PSU) IPX67 IPX67 IPX67 IPX67 IPX67

Maks helning innenfor installasjonsområdet 30 % 35 % 35 % 35 % 35 %

Navigasjon Tilfeldig Tilfeldig Tilfeldig Tilfeldig Tilfeldig

GPS sporing - Ja Ja Ja Ja

Tidsinnstilling Fullt justerbar Fullt justerbar Fullt justerbar Fullt justerbar Fullt justerbar

Justerbare startpunkter 5 5 5 5 5

Regnbeskyttelse - Ja Ja Ja Ja

Frostbeskyttelse - Ja Ja Ja Ja

Metode for fjernkontroll Bluetooth GSM GSM GSM GSM

TILBEHØR INKLUDERT
Inkludert kanttråd 100 m 100 m 200 m 300 m

Inkluderte festeplugger 200 stk. 200 stk. 400 stk. 400 stk.

Inkluderte skjøter 3 3 3 4 4

Inkluderte ekstrakniver 9 stk. 9 stk. 9 stk. 9 stk. 9 stk.

100 m med kanttråd for å definere 
arbeids området, eller for å vise 
gressklipperen hvor den skal gå. 

KANTTRÅD
EAN: 6952909055534 | ERP: 2908886

TILBEHØR ROBOTGRESSKLIPPERE

Monteringskit – stort 
EAN: 6952909078519 | ERP: 291258 
• 400 m kanttråd og ledekabel 
• 600 plugger • Kontakter

Monteringskit – lite 
EAN: 6952909078526 | ERP: 2912686 
• 200 m kanttråd og ledekabel 
• 400 plugger • Kontakter

MONTERINGSKIT

Med terrenghjulsettet vårt får du trekkraft 
og godt grep i bratt eller ruskete terreng. 
Det gjør hardt arbeid enkelt.

TERRENG- 
HJULSETT
EAN: 6952909071350 | ERP: 2911286

Praktisk garasje som gir både beskyttelse  
og lagringsmulighet for tilbehør.

GARASJE FOR 
 ROBOTGRESSKLIPPER
EAN: 6952909059129 | ERP: 2909786
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