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Stillegående,  
ingen vibrasjoner

Ergonomiske 

Alltid klare
Driftssikre

Til store 
hager

Kraftige

Ingen direkte 
utslipp, ikke noe 
drivstoffsøl

Rene

Bruker ikke  
bensin

Enkle og trygge

Fungerer 
lenger

Lette

Lavere levetids
kostnader

Økonomiske Minimalt  
vedlikehold

Enkle

Cramers utvalg av 48-volts batteri-
produkter har langvarig ytelse på nivå 
med tradisjonelle redskaper – men 
med mange ekstra fordeler. Se selv!

Stillegående, utslippsfrie og miljøvennlige 
– uten at det går ut over effektiviteten  
eller ytelsen

12 PRODUKTER – ETT BATTERI
Cramer tilbyr et bredt og komplett utvalg av hageredskaper for kresne boligeiere. Uansett hvilke av Cramers 48-volts 
batteridrevne hageredskaper du vil bruke, trenger du bare ett batteri. Det betyr også at du kan bruke den samme 
laderen. Batteriene er kraftige og varer lenge – perfekt for deg som vil ha hagearbeidet raskt unna.

48V

HEKKSAKS

MINI-MOTORSAG

STANGSAG

MOTORSAG

GRESS-
KLIPPERE

LØVBLÅSERE

PLENLUFTER

STANG- 
HEKKSAKS

BATTERIER

GRESS-
TRIMMERE
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Fremdrift skyvemodell

Klippemetode 2-i-1 gressoppsamling og bioklipp 

Gressoppsamler tekstilpose med støvbeskyttelse

Justering av klippehøyde sentral, 25–80 mm, 6 trinn

Oppsamlervolum 50 l

Vekt 18,8 kg

48V  |   BATTERIPRODUKTER

Batteri og lader 
inkludert

PAKKE
batterispor

ETT41 cm

klippebredde

Fremdrift selvgående

Boost-funksjon ja

Klippemetode 3-i-1 gressoppsamling, bioklipp og 
sideutkast

Gressoppsamler tekstilpose med støvbeskyttelse

Justering av klippehøyde sentral, 25–80 mm, 7 trinn

Oppsamlervolum 55 l

Vekt 31 kg

batterispor

TO
fremdrift

48 cm

klippebredde

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONERProduktnr. 2502886
48LM48SP Gressklipper

Produktnr. 2502686UB
48LM41K4 Gressklipper

 Driftstid opptil 24 min*

 Driftstid opptil 60 min* 
 (med to batterier)

+  Boost-funksjonen øker omdreiningstallet når du støter på høyt gress.
+  Forleng driftstiden ved å bruke to batterier med automatisk batteribytte.
+  Den store klippebredden gjør arbeidet mer effektivt.
+ 3-i-1 funksjon: bioklipp, sideutkast og oppsamler bak.
+  Børsteløs motor for større kraft og effektivitet.
+  Nytt, ergonomisk og justerbart aluminiumshåndtak.
+  Kan oppbevares på høykant.

+  Sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring.
+  Topphåndtak som gjør gressklipperen lett å bære.
+ Enkel høyderegulering med seks forskjellige trinn.
+ 2-i-1 funksjon: bioklipp eller gressoppsamling.
+  Børsteløs motor for større kraft og effektivitet.
+ Kompakt og brukervennlig. 
+ Startes med sikkerhetsnøkkel.
+  Pakkeløsning komplett med følgende  

lader og batteri: 
 Ett 48V192 4 Ah batteri | Produktnr: 2911786

 Én 48C lader med én ladeport | Produktnr: 2911886

Maks. omdreiningstall plenlufter 3900 o/min

Posestørrelse 45 l

Arbeidsdybder plenlufter 6 trinn (3 – 12 mm)

Arbeidsdybder plenrive 6 trinn (3 – 12 mm)

Effekt 700 watt

Vekt 11 kg

SPESIFIKASJONER

Produktnr. 2502986
48SC36 Plenlufter

 Driftstid opptil 16 min*

+  Plenlufteren med det kraftige 48-voltsbatteriet lufter jorden slik at gress-
røttene kan puste igjen og vann kan trenge inn og gjøre plenen grønnere 
og tettere.

+ Plenriveinnsatsen renser plenen for mose og vissent ugress.
+ Perfekt til små og mellomstore plener.
+ Arbeider seg raskt gjennom ugress og tørre strå med et  
 omdreiningstall på hele 3900 o/min.
+ Plenlufterinnsatsen har 20 stålkniver.

* Alle oppgitte tider er maksimumstider med batteriet 48V192, målt under last og med trygge og kontrollerte arbeidsmåter. Les mer på side 6.

knivlengde

76 mm

stålkniver

20 36 cm

arbeidsbredde

SELVGÅENDE

Har du stor hage og trenger lette, men kraftige og brukervennlige redskaper? Må utstyret være driftssikkert, 
uten ledninger og med lang batteridriftstid? Vil du ha gode resultater i hagen med én gang, uten tidkrevende 
forberedelser? Da har du kommet til rett sted.

Det rette valget for alle som setter pris på driftssikre hageredskaper

+  Fås også som pakke  
(produktnr 48LM48SPK4), med batteri  
48V192 og lader 48C2 inkludert.
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48V  |   BATTERIPRODUKTER

* Alle oppgitte tider er maksimumstider med batteriet 48V192, målt under last og 
med trygge og kontrollerte arbeidsmåter. Les mer på side 6.

Produktnr. 2101886
48TB10 Trimmer

 Driftstid opptil 28 min*

+  Utmerket skjæreeffekt takket være ekstra bred klippebredde 
på 40 cm og kraftig børsteløs motor.

+  Sikkerheten kommer først: Sykkelhåndtaket gir større 
trygghet og en ergonomisk arbeidsstilling.

+  Selvspolende Tecomec-spole.
+  Trinnløs hastighetsutløser for trimming rundt mer kompliserte 

steder.
+  Allsidig bruksområde takket være den integrerte 

trimmesnoren og krattbladet.

Motor børsteløs

Dreiemoment 1,20 Nm

Effekt 1,0 kW

Omdreiningstall 6300 o/min ± 10 %

Snortykkelse 2,0 mm

Trimmerhodevinkel 30°

Vekt (uten batteri) 4,5 kg

SPESIFIKASJONER

effekt

1,0  kW SYKKEL
håndtak

40 cm

klippebredde

Motor børsteløs

Dreiemoment 1,45 Nm

Gasskontroll trinnløs

Tilgjengelig tilbehør 5

Vekt (uten batteri) 4 kg

Klippebredde 40 cm (Ø)

SPESIFIKASJONER
Produktnr. 2101786
48TX10 Trimmer

Effektiv og vedlikeholdsfri 
takket være den børsteløse motoren.  |   
Mindre vibrasjoner reduserer belastningen på muskler, sener og ledd. 

 Driftstid opptil 28 min*

+  Høy ytelse: Den børsteløse motoren på dette allsidige 
hageredskapet er drevet av 48-volts DVT-batterier og er kraftig og  
effektiv nok til å få jobben raskt unna.

+  Diverse tilbehør med flere bruksområder: stangsag, 
 stanghekksaks, kantskjærer og krattkutter. 
+  Regulerbart håndtak foran – kan tilpasses etter behov. 
+  Lett og kompakt design.
+  Tilbehør (selges separat): 
 Kanstskjærer | Produktnr: 2911486

 Krattkutter | Produktnr: 2911586

 Hekksaks |  Produktnr: 2912186

 Stangsag | Produktnr: 2912086

redskaper

5i1
effekt

1,0 kW BØYLE 

håndtak

Kanstskjærer KrattkutterStangsagHekksaks

48PH Stanghekksaks
Produktnr. 2301286

+  Forlengbart aluminiumsskaft med en total lengde på 2,9 m,
 Sørger for at høye hekker kan klippes raskt og sikkert
+  Dobbeltvirkende og laserkuttet knivblad, med 

skjærehastighet på hele 3200 kutt per minutt
+  Ergonomisk mykt håndtak og en polstret skulder - 

stropp sørger for ekstra god komfort
+  Lav vekt og et slangt design

Effekt 300 W

Bladåpning CC 30 mm

Bladtype Tosidig

Klippevinkel Justerbart

Lengde 2.9 m

Vekt (uten batteri) 3.6 kg

SPESIFIKASJONER

Bladlengde

51 cm3200 cpm

Klippehastighet Stålblader

LASERSKÅRNE

NYHET

 Driftstid opptil 120 min*
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48V  |   BATTERIPRODUKTER

Effekt 300 W

Bladåpning CC 32 mm

Bladtype tosidig

Gasskontroll 2

Dreibart håndtak bak ja

Vekt (uten batteri) 3,6 kg

SPESIFIKASJONER
Produktnr. 2200786
48HD66 Hekksaks

 Driftstid opptil 120 min*

+  Solid magnesiumhus.
+ Effektiv klipping med langt blad,  høy klippehastighet  
 og laserskårne stålkniver.
+  Godt balansert og kraftig nok til å gi hekkene et rent kutt.
+ Det tosidige bladet gir høyere klippehastighet og mer  
 effektiv klipping.
+  Integrert bladspissbeskyttelse.

bladlengde

66  cm4000 kutt/min

skjærehastighet stålkniver

LASERSKÅRNE

Bladlengde 36 cm

Vekt (uten sverd, kjede og batteri) 3,6 kg

Oljetankvolum 180 ml

Smøring automatisk

Kjededeling 3/8“ 1,1 mm

SPESIFIKASJONERProduktnr. 2000986
48CS18 Motorsag

 Driftstid opptil 30 min*

+  Solid barkstøtte i stål for godt grep.
+ Kraftig dreiemoment på 1,6 Nm og effekt på hele 1,8 kW.
+  Det store 36 cm Oregon-sverdet og -kjedet kan kappe de fleste 

stokker og har automatisk kjedesmøring for jevn drift og lang 
levetid.

+  Den integrerte kjedebremsen sørger for sikkerheten  
og stopper kjedet umiddelbart når den aktiveres,  
for eksempel ved et tilbakeslag.

dreiemoment

1,6 Nm 20m/s

kjedehastigheteffekt

1,8  kW

Sverdlengde 10“ (25 cm)

Vekt (uten sverd, kjede og batteri) 3.85 kg

Oljetankvolum 80 ml

Kjedesmøring Automatisk

Kjedehastighet 14 m/s (7000 rpm)

SPESIFIKASJONER48PS Stangsag
Produktnr. 1401086

+  Forlengbart aluminiumsskaft med en total lengde på 3 m,
 Sørger for at høye grener kan kuttes raskt og sikkert
+ Premium 10” (25 cm) Oregon-sverd og kjede tilpasset for  
 høy kjedehastighet på 14 m/s. Sikrer et raskt og rent kutt 
 ved beskjæring av greiner
+  Lav vekt og et ergonomisk design sørger for enkel 

håndtering og god manøverbarhet under beskjæring
+  Lav vibrasjon for komfortabel og trygg bruk

14 m/s

KjedehastighetLengde

3 m

Effekt

550 W

NYHET

 Driftstid opptil 99 kutt  
 av grentykkelse på 1,6” / 19 min*

Sverdlengde 6" (15 cm)

Vekt (uten batteri) 1.09 kg

Kjedjustering Verktøyløs

Kjedesmøring Manuell

Kjededeling 1/4“ 0.043“

SPESIFIKASJONER

48MCSK2 Mini motorsag
Produktnr. 2001386UA

 +  Kraftig digital motor på 400w og et moderne design
+  Eksepsjonelt lav vibrasjon for komfortabel og sikker bruk
+  Høy kjedehastighet på 7,8 m/s
+  6” (15 cm) Sverd og kjede
+  Verktøyløs kjedejustering

 

Leveres kun som kit med 
1 x 48V96 2 Ah batteri | Produktnr: 2912286 

1 x 48C lader | Produktnr: 2911886 

Oljeflaske: 50 ml

7.8 m/s

KjedehastighetVekt

1.09 kg

Effekt

400 W

NYHET

 Driftstid opptil 70-90 kutt  
 av grentykkelse på 4”*
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Motor børsteløs

Cruisekontroll ja

Trinnløs hastighet ja

Boost-funksjon ja

Viftetype aksial

Utløser trinnløs

Vekt (uten batteri) 2,51 kg

Motor børsteløs

Cruisekontroll ja

Lufthastighet 86 m/s

Trinnløs hastighet ja

Boost-funksjon ja

Viftetype sentrifugal

Utløser trinnløs

Vekt (uten batteri) 2,36 kg

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

Produktnr. 2400786VT
48B800 Løvblåser

Produktnr. 2400886
48BV800 Løvblåser

 Driftstid opptil 16 min*

 Driftstid opptil 26 min*

+ Effektiv løvblåser/-suger til å rydde opp i hagen.
+ Med børsteløs motor som gjør den kraftig,  
 men med mindre støy og vibrasjoner.
+ Raskt bytte mellom blåse- og sugemodus,  
 uten verktøy.
+ Med 10:1 bioklippforhold og 45 liters  
 oppsamlerpose får du jobben gjort før posen  
 må tømmes.

+  Med aksialvifte for optimal ytelse.
+ Lett og brukervennlig for rask rydding.
+ Inkludert dysefeste.

Produktnr. 2911786
48V192 4Ah Batteri

Spenning 48 V

Kapasitet 4 Ah

Bluetooth ja

Spenning 48 V

Kapasitet 2 Ah

Bluetooth ja

Spenning 48 V

Kapasitet 2 Ah

Ladestrøm 4 A

Ladespor 1

Bluetooth ja

maksimal effekt

1,8 kW192 Wh

energiinnhold

maksimal effekt

1,3 kW

lade- 
spenning

48  V

96 Wh

energiinnhold

96  Wh

kapasitet

Produktnr. 2912286
48V96 2Ah Batteri

Produktnr. 2912386
48SK96 Startpakke batteri + lader

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

+  Integrerte LED-lamper indikerer batteristatus.
+  Tilkobling via Bluetooth, kompatibel med Cramer-

appen.
+  Hurtiglading.
+ Ingen selvutlading.

+ Denne startpakken kan drive alle 48-volts  
 Cramer-redskaper.
+ Inneholder ett 2 Ah batteri 48V96  
 og én 4 A lader 48C med én ladeport.
+ Lithium-ion teknologi fra Cramer – ingen selvutlading,  
 rask lading.
+ Integrerte LED-lamper indikerer batteristatus. 
+ Kan monteres på vegg.

vekt

0,8 kg

vekt

1,39 kg

vekt

1,2 kg

+ 21700 celler – større effekt og lavere vekt.
+ Tilkobling via Bluetooth, kompatibel med Cramer- 
 appen.
+  Integrerte LED-lamper indikerer batteristatus.
+  Hurtiglading.
+ Ingen selvutlading.

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

luftvolum

993 m3/t

luftvolum

576 m3/t

effekt

800 W

effekt

800 W

 62,5 m/s

lufthastighet

 86 m/s

lufthastighet



KATEGORI PRODUKT/BATTERI 48V96 48V192

MOTORSAGER 48MCS 10 20

48CS18 - 30

STANGSAG 48PS 35 70

GRESSKLIPPERE 48LM48SP (med to batterier) - 60

48LM41K4 12 24

PLENLUFTER 48SC36 8 18

GRESSTRIMMERE 48TB10 13 28

48TX10 13 28

HEKKSAKS 48HD66 60 120

STANGHEKKSAKS 48PH 50 120

LØVBLÅSERE 48B800 - 13,5

48BV800 - 13

DRIFTSTID I MINUTTER

Anbefalte batterier

+ Se innstillinger og status 

+ Se batteritemperatur

+ Se hvor batteriet befinner seg

Cramers 48V-batterier kombinerer den nyeste teknologien med intelligent drift. Batteriene kan kobles 

til Cramer Connect-appen via Bluetooth, som gir deg full oversikt og kontroll fra din mobiltelefon. 

CRAMER CONNECT
Powered by intelligence

PRODUKT 48V96 48V192

Lader 48C
50 min (80 %)

75 min (100 %)

110 min (80 %)

150 min (100 %)

Lader 48C2 
– 1 batteri

50 min (80 %)

70 min (100 %)

100 min (80 %)

135 min (100 %)

Lader 48C2 
– 2 batterier

100 min (80 %)

140 min (100 %)

200 min (80 %)

270 min (100 %)

LADETIDER

+ Motta programvareinformasjon 

+ Tilpass navn på batteriet

+ Batterilås

Produktnr. 2911986
48C Lader

Ladespor 2

Ladestrøm 4 A

Vekt 0,64 kg

Støpsel Storbritannia og EU

Ladespor 1

Ladestrøm 4 A

Vekt 0,59 kg

Støpsel Storbritannia og EU

Produktnr. 2911886
48C Lader

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

+  Kompatibel med alle Cramers 48-voltsbatterier.
+  Avtagbar ledning.
+ LED-indikator.
+ Kan monteres på vegg.

+  Kompatibel med alle Cramers 48-voltsbatterier.
+  Avtagbar ledning.
+ LED-indikator. 
+ Kan monteres på vegg.
+ Lader batteriene etter tur til de er fulladet.

Produktnr. 2912486
48SK192 Startpakke batteri + lader

+  Denne startpakken kan drive alle 48-volts  
Cramer-redskaper.

+ Inneholder ett 4 Ah batteri 48V192 og  
 én 4 A lader 48C med én ladeport.
+ Litium-ion-teknologi fra Cramer – ingen selvutlading,  
 rask lading.
+ Integrerte LED-lamper indikerer batteristatus. 
+ Kan monteres på vegg.

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

Spenning 48 V

Kapasitet 4 Ah

Ladestrøm 4 A

Ladespor 1

Bluetooth ja

lade- 
spenning

48  V192 Wh

energiinnhold

SPESIFIKASJONER

vekt

1,79 kg
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ROBOTKLIPPERE



9

P
O

W
E

R
E

D
 B

Y
 I

N
T

E
L

L
IG

E
N

C
E



1010

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 

ROBOTGRESSKLIPPERE
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11

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.

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

ROBOTGRESSKLIPPERE



+  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 60 min

Ladetid 60 min

Motor Børsteløs

IP-klassifisering IPX 5

Vekt 7,2 kg

Arealkapasitet Lydnivå* Maks helling

800 m2 58 dB 30 %

* målt

SPESIFIKASJONER

RM800
Produktnr: 2503086

Lett og kompakt | 2 guidekabler | Smart tyverisikring | 
Børsteløs motor | Komplett installasjonskit inkludert,  
100 m kanttråd og 200 festeplugger.

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 150 min (opptil) 150 min (opptil) 150 min (opptil) 140 min (opptil)

Ladetid 270 min 130 min 70 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

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
Produktnr: 2503286

RM1000
Produktnr: 2503186

RM2000
Produktnr: 2503386

RM2700
Produktnr: 2503486

SPESIFIKASJONER

ROBOTGRESSKLIPPERE

2G 4G
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Utviklet og designet i Sverige

Cramerinnovasjon 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.

ROBOTGRESSKLIPPERE
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Fire skjøtestykker for å koble sammen 
eller skjøte kanttråder. Tre kontakter til 
ladestasjonen for å koble kablene til 
ladestasjonen. 

KOBLINGSSETT
Produktnr: 2908786

100 festeplugger til å feste kanttråden til 
bakken.

FESTEPLUGGER
Produktnr: 2908986

Reservekniver 9 stk. med skruer

KNIVER
Produktnr: 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 270 min 130 min 70 min 70 min

Gjennomsnittlig driftstid 60 min 150 min 150 min 150 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

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
Produktnr: 2908886

TILBEHØR ROBOTGRESSKLIPPERE

Monteringskit – stort 
Produktnr: 291258 
• 400 m kanttråd og ledekabel 
• 600 plugger • Kontakter

Monteringskit – lite 
Produktnr: 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
Produktnr: 2911286

Praktisk garasje som gir både beskyttelse  
og lagringsmulighet for tilbehør.

GARASJE FOR 
 ROBOTGRESSKLIPPER
Produktnr: 2909786

ROBOTGRESSKLIPPERE



16

B
yr

å:
 R

et
ai

l E
ne

rg
y 

A
S 

 |
 T

ry
kk

er
i: 

w
w

w
.a

llp
ro

fil
.n

o 
– 

15
.0

00
 e

ks
 –

 0
3-

20
23

Tr
yk

ke
t p

å 
sv

an
em

er
ke

t p
ap

ir

Importør:

BEREMA AS 

www.berema.no


