
KAŻDE ZADANIE 
PERFEKCYJNIE 
WYKONANE
Systemy akumulatorowe 40 V i 82 V, automatyczny system  
koszenia RM i maszyny spalinowe
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Technologia akumulatorowa to jedyna droga rozwoju dla produktów do profesjonalnej pielęgnacji zieleni. W firmie Cramer 
jesteśmy o tym od dawna głęboko przekonani. Korzyści płynące z tej technologii mówią same za siebie: wyraźnie wyższa 
efektywność i wytrzymałość, zero emisji i przez to przyjazne dla środowiska, niski poziom hałasu i wibracji, a także 
bezpieczeństwo na przyszłość, nawet w wypadku zaostrzenia proekologicznych wymagań sprzętowych. Przede wszystkim 
jednak nasze produkty gwarantują znacznie niższe koszty użytkowania niż standardowe urządzenia z silnikiem spalinowym. 
Inwestując w nasz produkt nie trzeba martwić się kosztami utrzymania. To oznacza, że taka inwestycja szybko się zwraca. 

Cramer i Globe Group to idealna  
symbioza
Szukaliśmy partnera, z którym moglibyśmy wkroczyć na drogę ku 
przyszłości technologii napędów i w Globe Group znaleźliśmy dokładnie 
to, czego potrzebowaliśmy. Dziesiątki lat doświadczenia w produkcji 
zamiatarek, odkurzaczy do liści, rozdrabniaczy i kosiarek samojezdnych 
łączymy z know-how Globe Group w dziedzinie najnowocześniejszej 
technologii akumulatorowej – zapowiada to  
owocne partnerstwo.

Korzyści dla Państwa
Maszyny i urządzenia dla profesjonalnych użytkowników, 
bezkompromisowa jakość, wydajność i komfort użytkowania –  
Cramer i Globe Group oferują najlepsze z obu światów. W tym  
katalogu prezentujemy Państwu rezultaty.

Dwa rodzinne przedsiębiorstwa  
łączą siły
Globe Group, jeden z liderów i największych światowych producentów 
technologii akumulatorowej, to firma rodzinna, z siedzibą w Guanghzou, 
w Chinach. Aktualnie zatrudnia ponad 5 tysięcy osób, w tym ponad 
300-osobowy zespół badawczy inżynierów. Firma posiada już ponad 
1000 własnych patentów. Nie dziwi więc, że tak wiele wiodących marek 
korzysta z technologii i doświadczenia Globe Group.

Najlepsze z dwóch światów

Praktyczne narzędzia dla  
profesjonalistów
Od swoich narodzin, w 1835 roku, marka Cramer oznacza najwyższą 
jakość i nieustanne innowacje. Jako firma zawsze jesteśmy gotowi 
na zmiany i dążymy do aktywnego udziału w tych zmianach. Nasze 
pomysły znajdują praktyczne zastosowania. Dbamy o nieustanne 
podnoszenie jakości naszych produktów, aby były w stanie sprostać 
wysokim wymaganiom profesjonalnych użytkowników nawet 
w najtrudniejszych warunkach.

Cramer – Twój partner w drodze do  
bezpiecznej przyszłości
Systemy akumulatorowe 40 V i 82 V Cramer to kolejny krok w rozwoju 
naszej bogatej oferty produktów, które zapewnią naszym klientom 
możliwość efektywnej pracy w przyszłości. Dajemy na to nasze słowo. 
Albo, jak to mówimy tutaj w Leer: „So mok wi dat”.

WYZNACZAJĄC DROGĘ OD 1835 ROKU
W małym miasteczku Leer w Dolnej Saksonii, skąd wyrastają nasze korzenie, rozumiemy, że trzeba 
być trochę bardziej pomysłowym, aby móc dotrzymać kroku „dużym graczom”. Właśnie dlatego 
za każdym razem dodajemy coś ekstra do wszystkich naszych projektów: niecodzienne pomysły, 
wyjątkowe materiały czy fachowość. A wszystko okraszone szczyptą odwagi.
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           RM Robot koszący
Prosty, wydajny i znakomicie wyposażony. Kosiarki automatyczne 
firmy Cramer mają do zaoferowania o wiele więcej niż inne 

porównywalne modele. Perfekcyjnie skoszony trawnik każdego dnia!

Więcej informacji na stronie 26.

TOP – PRODUKTY  
DLA TOP – REZULTATÓW
Cramer oferuje wyłącznie produkty o wysokiej wydajności, zaprojektowane po to, aby ułatwiać pracę. Jednak trzy 
produkty zdecydowanie wyróżniają się na tle pozostałych i na tej stronie chcielibyśmy je pokrótce przedstawić. Więcej 
informacji o tych produktach znajdą Państwo na wskazanych stronach.

TOP MODEL:  
82CS25 Pilarka  
łańcuchowa

TOP MODEL:  
TOURNO King Size 4WD

TOP MODEL:  
82TB16 Wykaszarka

Cramer oferuje nowe produkty i poszerza swoją ofertę o nowe modele pilnie wsłuchując się w potrzeby i opinie Dealerów 
i Użytkowników na całym świecie. Takie podejście pozwala nam tworzyć narzędzia, które spełniają oczekiwania i ułatwiają 
pracę naszych Klientów.

           82HD66 Nożyce do  
           żywopłotu
Najlepszy wybór do ciężkiej i długotrwałej pracy. Ogromna 
wytrzymałość i niska waga gwarantują maksymalną efektywność.

Więcej informacji na stronie 62.

           82CS15 Pilarka 
           łańcuchowa
Idealna dla każdego, kto poszukuje dużej mocy połączonej  
z niską wagą.

Więcej informacji na stronie 69.

           82PS Podkrzesywarka
Właściwy wybór do prac na standardowych wysokościach  
bez potrzeby przedłużenia teleskopowego.

Więcej informacji na stronie 71.

           KM WKB
Szybko i skutecznie usuwa chwasty 
z powierzchni brukowanych i krawężników.

Więcej informacji na stronie 99.

           82C6 6-gniazdowa 
           ładowarka
6 gniazd oznacza mniejszą liczbę potrzebnych ładowarek. Można 
ładować do 3 baterii jednocześnie, co przyspiesza możliwość ich 
ponownego użycia. 

Więcej informacji na stronie 76.

Dostępne w 2020

Dostępne w 2020

Dostępne w 2020Dostępne w 2020

NOWE PRODUKTY, KTÓRE UŁATWIĄ 
TWOJE ŻYCIE 

Lider na rynku pod względem 
mocy, momentu obrotowego 
i wydajności cięcia
Imponujący moment obrotowy i prędkość łańcucha 
przy mocy 2,5 kW pozwolą wykonać nawet 
najtrudniejsze zadania szybko i skutecznie. 
Więcej informacji na stronie 69.

Wszechstronność
Dzięki unikalnej koncepcji modularnej budowy 
i licznym, łatwym do zamontowania narzędziom, 
nasz top traktor ogrodowy jest niezwykle 
uniwersalną maszyną. 
Więcej informacji o maszynie i wszystkich 
oferowanych aplikacjach na stronie 114.

Niezwykle skuteczne koszenie 
nawet w najtrudniejszych 
warunkach
Najwyższy moment obrotowym w swojej 
klasie (1,8 Nm) i potężna moc aż 1,6 kW, jedna 
z najwyższych w swojej kategorii. Ta maszyna 
poradzi sobie z każdym zadaniem. 
Więcej informacji na stronie 53.

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Tak, jak różne są ogrody, tak też różne są oczekiwania i wymagania ogrodników. Uznaliśmy, że próba sprostania wszystkim 
oczekiwaniom za pomocą jednej rodziny produktów nie jest możliwa. Nie chcemy, aby ktokolwiek zmuszony był zadowalać 
się kompromisowymi rozwiązaniami. Dlatego proponujemy cztery różne grupy asortymentowe do wyboru. Każda z nich 
zawiera tylko najwyższej jakości, bezkompromisowe rozwiązania Cramer, dostosowane do Państwa potrzeb.

System narzędzi akumulatorowych 40 V – 
doskonały do średnich i dużych ogrodów
Jak utrzymać ogród w perfekcyjnej formie przy jak najmniejszym nakładzie 
pracy? Do tego potrzeba narzędzi, które oferują wystarczającą moc 
i wytrzymałość, a przy tym nie wymagają poświęcania cennego czasu na 
przygotowanie do pracy i późniejszą konserwację. Nasz system narzędzi 
akumulatorowych 40 V spełnia te warunki. 

Asortyment CLASSIC – profesjonalne  
maszyny do prac porządkowych i innych  
prac ogrodniczych 
Duże powierzchnie, które wymagają gruntownego sprzątania? Do tego inne 
wymagające prace w ogrodzie? Dla nas to oczywiste, że potrzebne są wydajne 
i wytrzymałe maszyny. Potrzebne są profesjonalne maszyny z linii Cramer 
Classic.

System narzędzi akumulatorowych 82 V – 
idealny do bardzo dużych ogrodów i dla 
profesjonalistów.
Nawet ogromny ogród, nie musi oznaczać poświęcania mnóstwa czasu na jego 
pielęgnację. Potrzebne są narzędzia o najwyższej wydajności. Potrzebny jest 
system narzędzi akumulatorowych 82 V Cramer.
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System RM – doskonały system automatycznego 
koszenia 
Czy marzą Państwo o posiadaniu pięknej murawy w swoim ogrodzie, ale brak 
czasu nie pozwala właściwie o nią zadbać? Rozwiązaniem jest ogrodowy 
pomocnik, który wykona za Państwa całą pracę i dostarczy pożądanych 
rezultatów. Pomocnik, który jest znakomicie wyposażony, pracuje bardzo 
cicho i którym można sterować przy pomocy smartfona. To robot koszący 
Cramer RM.

ASORTYMENT DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
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Czas pożegnać się z przewodowymi narzędziami ogrodniczymi! Oferta bezprzewodowych 
produktów z bateriami 40 V Cramer zapewnia osiągi i żywotność nie niższe niż konwencjonalne 
narzędzia, oferując przy tym wiele dodatkowych korzyści. Przekonajcie się Państwo sami.

Ciche, bezemisyjne i przyjazne 
dla środowiska

Czy posiadają Państwo średni lub duży ogród i potrzebują lekkich i łatwych w obsłudze narzędzi? Czy poszukują 
Państwo solidnych narzędzi bez kabli i konieczności uzupełniania paliwa? Czy chcą Państwo uzyskać pożądany 
rezultat bez konieczności studiowania instrukcji obsługi i spędzania czasu na przygotowaniu narzędzia do 
pracy. System Cramer 40 V – nie ma potrzeby szukać dalej!

+ NATYCHMIASTOWY START
  Bez konieczności wczytywania się w długie 

instrukcje obsługi przed rozpoczęciem pracy, 
napełniania paliwem, czy rozplątywania kabla, 
wystarczy wyjąć z opakowania i rozpocząć 
pracę.

+ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
  Silniki elektryczne pracują bezemisyjnie. Koniec 

wdychania trujących substancji. Korzystnie 
wpływa to na Państwa zdrowie i otoczenie.

+ SWOBODA RUCHU
  Można zapomnieć o problematycznych kablach, 

o które można się potknąć lub przypadkowo 
przeciąć. Zamiast tego bezproblemowy 
i swobodny dostęp do trudno dostępnych miejsc.

+ WYGODNE W OBSŁUDZE
  Ergonomiczny design urządzeń Cramer z baterią 

40 V zapewnia łatwą obsługę i bezproblemowy 
dostęp do wszystkich funkcji. Ponadto wszystkie 
nasze produkty mają niski poziom wibracji, 
co chroni ramiona i plecy.

+ MNIEJ HAŁASU
  Dzięki swojej konstrukcji silniki elektryczne są 

dużo cichsze od silników spalinowych. Państwa 
uszy to pokochają! Tak, jak i Państwa sąsiedzi.

+ DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ
  Urządzenia bezprzewodowe Cramer gwarantują 

doskonały stosunek jakości do ceny. W dodatku 
prawie w ogóle nie ma kosztów użytkowania. 
To spora ulga dla Państwa portfela!

+ MNIEJSZA WAGA
  Używamy kompaktowych silników, lżejszych 

baterii i tak projektujemy obudowy, aby nasze 
urządzenia były jak najbardziej praktyczne 
i lekkie. Naturalnie bez uszczerbku dla mocy.

+  BRAK POTRZEBY 
SERWISOWANIA SILNIKA

  W odróżnieniu od spalinowych urządzeń,  
nie trzeba wymieniać filtrów paliwa, świec 
zapłonowych, gaźników lub innych 
zużywających się elementów. Oznacza to 
oszczędność nie tylko pieniędzy, ale także 
oszczędność czasu.

Zalety produktów Cramer z baterią 40 V 

W sam raz dla każdego, kto lubi proste rozwiązania

SYSTEM 40 V ZALETY
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Któregokolwiek narzędzia Cramer zasilanego baterią 40 V chcą Państwo użyć, potrzebna jest ta sama bateria,  
więc także ta sama ładowarka. Mocne i wytrzymałe baterie Cramer znakomicie radzą sobie z każdą pracą w ogrodzie. 
Rekomendujemy korzystać z dwóch baterii – jedna w narzędziu, druga w ładowarce. Gdy pierwsza się rozładuje, 
wystarczy zastąpić ją w pełni naładowaną drugą baterią i momentalnie wróć do wykonywania pracy. Baterie 40 V 
posiadają port USB, mogą więc służyć także jako przenośny power bank!

JEDNA BATERIA DO KAŻDEJ PRACY!

NOŻYCE DO  
ŻYWOPŁOTU

PODKASZARKI

DMUCHAWY

KOSIARKI

Jakość Cramer dostępna tylko u autoryzowanych Dealerów!
Wszystkie urządzenia Cramer zasilane baterią 40 V to produkty najwyższej jakości. Doświadczony personel w salonach naszych dealerów 
(rzetelnie przeszkolonych przez Cramer) pomoże Państwu upewnić się, że wybrali Państwo właściwy produkt do swoich potrzeb. Jeśli będą 
Państwo mieli więcej pytań dotyczących narzędzi Cramer lub jeśli będą Państwo chcieli złożyć reklamację wystarczy skontaktować się 
z najbliższym Dealerem Cramer. Z tych powodów nasze produkty z baterią 40 V dostępne są jedynie poprzez sieć autoryzowanych Dealerów.

Znak firmowy i logo Bluetooth są zarejestrowanymi symbolami firmy Bluetooth SIG, INC.

PILARKI 
ŁAŃCUCHOWE 
I PILARKI NA 
WYSIĘGNIKU

GreenGuide – zawsze aktualne informacje o stanie akumulatora
Czy chcą Państwo wiedzieć, jaki jest poziom naładowania Państwa baterii? Wystarczy pobrać aplikację Cramer GreenGuide na swój smartfon 
i połączyć się ze swoją baterią przez Bluetooth. Dzięki aplikacji można także pobrać instrukcje obsługi oraz informacje na temat innych produktów 
Cramer zasilanych baterią 40 V. Wszystko jest łatwo dostępne online przy pomocy smartfona.

Przez Bluetooth, GreenGuide umożliwia 
pełną kontrolę nad każdą z Państwa baterii 
Cramer 40 V w promieniu 50 m. 

GreenGuide dostarcza takich informacji jak 
status baterii, temperatura, ilość cykli 
ładowania i kiedy należy wymienić baterię. 
Umożliwia także zablokowanie baterii, 
aby zabezpieczyć ją przed niepożądanym 
użyciem.

Można sprawdzić na mapie, gdzie znajduje 
się aktualnie Państwa bateria. W menu 
szczegółowym, można sprawdzić wszystkie 
numery seryjne i oznaczenia modeli, 
a także aktualizować oprogramowanie 
swoich baterii. 

Aplikacja zawiera też instrukcje obsługi 
wszystkich urządzeń Cramer zasilanych 
baterią 40 V. Przy pomocy aplikacji mogą 
Państwo również, przekazać nam swoją 
opinię. Wszystkie te funkcje działają także 
bez zasięgu Bluetooth.
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Czyste i równe cięcie
SYSTEM 40 V KOSIARKI

Napęd Pchany
Opcja koszenia 3 w 1
Funkcja boost Tak
Regulacja wysokości koszenia Centralna 20–70 mm, 5 stopni
Waga (bez baterii) 17,8 kg

DANE TECHNICZNE

Szer. koszenia

41 cm

Powierzchnia

650 m2

Poj. kosza

50 l

DANE TECHNICZNE
Napęd Pchany
Opcja koszenia 2 w 1
Funkcja boost Tak
Regulacja wysokości koszenia Centralna 20–70 mm, 5 stopni
Waga (bez baterii) 15 kg

Szer. koszenia

35 cm

Powierzchnia

450 m2

Poj. kosza

40 l

Cała rodzina doceni pięknie skoszony trawnik. Cicha, wolna od emisji kosiarka z pewnością 
przekona też do siebie sąsiadów. To dlatego kosiarki Cramer zasilane baterią 40 V to 
najlepszy wybór dla Państwa ogrodu. Te trwałe kosiarki zapewniają niezwykle równe 
cięcie i dokładne zbieranie trawy. Państwa trawnik zasługuje na to, co najlepsze.

Kosz na trawę jest wyposażony w osłonę 
przed kurzem, która zapobiega 
wydostawaniu się kurzu podczas zbierania 
trawy. 

Oszczędność miejsca podczas 
przechowywania dzięki składanemu 
uchwytowi.

Centralna, pięciostopniowa regulacja 
wysokości koszenia w zakresie od 
20-70 mm.

+  Wydajny i łatwy do uruchomienia silnik  
zapewnia długi czas pracy.

40LM41
EAN: 6952909027456 | Nr art.: 2501286

Uchwyt Ergo zapewnia niższy poziom wibracji  |  
Centralna regulacja wysokości koszenia 
z wygodną dźwignią  |  Oszczędność  
miejsca podczas przechowywania  
– wystarczy złożyć i postawić w pozycji 
pionowej  |  Opcja koszenia 3 w 1:  
zbieranie, mulczowanie i wyrzut tylny

+  Wydajny i łatwy do uruchomienia silnik  
zapewnia długi czas pracy.

40LM35
EAN: 6952909027449 | Nr art.: 2501186

Uchwyt Ergo zapewnia niższy poziom wibracji  |  
Centralna regulacja wysokości koszenia 
z wygodną dźwignią  |  Oszczędność  
miejsca podczas przechowywania  
– wystarczy złożyć i postawić w pozycji 
pionowej  |  Opcja koszenia 2 w 1:  
zbieranie i mulczowanie
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Chwasty i zarośla bez szans
SYSTEM 40 V PODKASZARKI

Przerastające krawędzie trawnika? Narożniki pełne chwastów i zarośli? Podkaszarki 40 V 
Cramer szybko poradzą sobie z tym problemem. System podwójnej żyłki koszącej i duża 
szerokość koszenia gwarantują błyskawiczny efekt. Bezstopniowa regulacja obrotów (VARIO) 
pozwala dopasować właściwą moc i w krótkim czasie przywrócić blask Państwa ogrodu.

Możliwość indywidualnej regulacji uchwytu 
i dopasowania do użytkownika zapewnia 
komfortową pracę, bez obciążenia dla pleców.

Koniec ze schylaniem się. Przedłużanie żyłki 
przez delikatne stuknięcie głowicą w podłoże.

Bezstopniowa regulacja obrotów pozwala 
uzyskać idealną szybkość cięcia, 
zwiększając zarówno precyzję, jak i czas 
działania baterii.

Moc 0,7 kW
Uchwyt Pętla, regulowany
Teleskopowy drążek -
Grubość żyłki 2,0 mm
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 3 kg

Szer. koszenia

30 cm

Wyłączynik

VARIO
Żyłka

DUAL

+  Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia więcej 
mocy i dłuższy czas pracy oraz nie wymaga      
serwisowania.

40T07
EAN: 6952909027258 | Nr art.: 2100986

Wygodna pozycja pracy dzięki regulowanemu 
uchwytowi  |  Regulowana moc dzięki przełącznikowi 
VARIO  |  Komfortowa praca dzięki niskiemu 
poziomowi wibracji  |  Duża wydajność cięcia  
dzięki systemowi podwójnej żyłki  |  Wygodne  
w użyciu dzięki lekkiej konstrukcji

DANE TECHNICZNE
Moc 0,5 kW
Uchwyt Pętla, regulowany
Teleskopowy drążek Tak
Grubość żyłki 1,6 mm
Wyłącznik Single
Waga (bez baterii) 2,2 kg

Szer. koszenia

30 cm

Wyłączynik

SINGLE
Żyłka

DUAL

+  Wygodna pozycja pracy dzięki możliwości 
indywidualnego ustawienia uchwytu.

+ Teleskopowy drążek.

40T05
EAN: 6952909027241 | Nr art.: 2100886

Regulowana moc dzięki przełącznikowi VARIO  |   
Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi  
wibracji  |  Duża wydajność cięcia dzięki  
systemowi podwójnej żyłki  |  Wygodne  
w użyciu dzięki lekkiej konstrukcji

DANE TECHNICZNE
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Żywopłot w formie
SYSTEM 40 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Regulacja kąta ostrzy -45° do 90°
Długość 2,8 m
Prędkość cięcia 3000 cięć/min.
Wyłącznik Single
Waga (bez baterii) 4,3 kg

DANE TECHNICZNE

Listwa tnąca

50 cm

Średnica cięcia

18 mm

Ilość cięć/min.

3000

DANE TECHNICZNE
Obrotowy uchwyt tylny Tak
Osłona antyuderzeniowa Tak
Prędkość cięcia 3000 cięć/min.
Wyłącznik Single
Waga (bez baterii) 2,7 kg

Listwa tnąca

61 cm

Średnica cięcia

27 mm

Ilość cięć/min.

3000

+ Możliwość dostosowania do cięcia zarówno 
niskich, jak i wysokich żywopłotów.

40PHA
EAN: 6952909027265 | Nr art.: 2300486

Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  
Wszechstronne i praktyczne: długi zasięg z teleskopowym 
przedłużeniem  |  Regulowany kąt nachylenia ostrzy  |  
Wygodne w użyciu dzięki lekkiej budowie

+  Bezszczotkowy silnik zapewnia dużą wydajność 
i nie wymaga serwisowania.

+  Obrotowy uchwyt gwarantuje komfort pracy.

40HD61
EAN: 6952909027326 | Nr art.: 2200286

Specjalne zabezpieczenie gwarantuje mniejsze zużycie ostrza  |  
Solidna konstrukcja zapewnia wyjątkową wytrzymałość  |  
Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  
Wygodne w użyciu dzięki lekkiej budowie

Czy państwa żywopłot wymyka się lekko spod kontroli? Nożyce do żywopłotu Cramer 40 V 
pomogą odzyskać kontrolę. Długa listwa tnąca i wysoka prędkość są idealne do przycinania 
dużych żywopłotów. Duży zasięg nożyc pozwala też z łatwością przycinać wysokie 
żywopłoty bez użycia drabiny. Można pracować bez wysiłku również na koronie.

Doskonałe rezultaty przycinania dzięki 
wytrzymałym, wycinanym laserowo 
stalowym ostrzom.

Niski poziom wibracji generowanych przez 
silnik elektryczny umożliwia długotrwałą 
i efektywną pracę bez obciążenia dla 
ramion.

Dzięki prędkości cięcia aż 3000 suwów na 
minutę łatwe cięcie także dużych 
żywopłotów.
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Usuwanie liści z prędkością 
światła

SYSTEM 40 V DMUCHAWY

Siła wydmuchu (na końcu rury) 8,3 N
Regulacja prędkości Tak
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 1,9 kg

DANE TECHNICZNE

Przepływ

730 m3/h

Wyłącznik

VARIO
Prędkość powietrza

51 m/s

DANE TECHNICZNE
Siła wydmuchu (na końcu rury) 7 N
Regulacja prędkości Tak
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 1,9 kg

Przepływ

660 m3/h

Wyłącznik

VARIO
Prędkość powietrza

49 m/s

+  Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy 
czas pracy i nie wymaga serwisowania.

+  Regulacja prędkości umożliwia dłuższą pracę 
przy zachowaniu wydajności.

40B730
EAN: 6952909027319 | Nr art.: 2400486

Niski poziom hałasu dzięki silnikowi elektrycznemu  |  
Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  
Bezstopniowa regulacja mocy  |  Wygodne w użyciu dzięki  
lekkiej budowie 

+   Regulacja prędkości umożliwia dłuższą pracę  
przy zachowaniu wydajności.

40B660
EAN: 6952909027302 | Nr art.: 2400386

Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  
Bezstopniowa regulacja mocy  |  Wydajny silnik bezszczotkowy 
nie wymaga serwisowania  |  Wygodne w użyciu dzięki lekkiej 
budowie 

Państwa ogród i wszystkie znajdujące się w nim ścieżki mogą być wolne od irytujących liści 
dzięki dmuchawom Cramer 40 V! Bezstopniowa regulacja pozwala kontrolować moc 
urządzenia: te dmuchawy o dużej mocy mogą generować podmuchy o prędkości do 51 m/s. 
To odpowiada huraganowi 3 kategorii. Takiemu uderzeniu  powietrza nic się nie oprze.

Obudowa wykonana z lekkich materiałów 
powoduję, że praca naszymi dmuchawami 
nie jest męcząca.

Bezstopniowa regulacja – optymalnie 
dopasowana moc do każdego zadania.
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Szybkie cięcie
SYSTEM 40 V PILARKI ŁAŃCUCHOWE I PILARKI NA WYSIĘGNIKU

Czy Państwa ogród potrzebuje światła słonecznego? Czy może potrzebują Państwo drewna do swojego kominka? Zasilane 
baterią 40 V pilarki Cramer to narzędzia, którym można zaufać. Długie (35 lub 40 cm) prowadnice i bezszczotkowy silnik 
o wysokich osiągach pozwolą z łatwością ciąć nawet grube gałęzie i pnie. Z pilarką na wysięgniku nie potrzeba już drabiny, 
żeby przycinać drzewa. Można te prace wykonywać z ziemi, co jest znacznie szybsze i bardziej bezpieczne.

Ze swoją małą wagą, niskim poziomem 
wibracji i zmniejszonym poziomem hałasu 
te narzędzia umożliwiają pracę przez wiele 
godzin bez wysiłku. 

Teleskopowy wysięgnik w pilarce 40PS 
umożliwia przycinanie na wysokości. Bez 
wydłużenia wysięgnika, można przycinać 
niższe gałęzie unikając konieczności 
pochylania się.

Beznarzędziowy system napinania łańcucha 
(40PS) pozwala łatwo napinać łańcuch 
poprawiając bezpieczeństwo i obniżając 
zużycie. 

Bezszczotkowy, niewymagający 
serwisowania silnik pomaga oszczędzać 
czas i pieniądze. Szybki i skuteczny sposób, 
żeby utrzymać ogród w należytej kondycji. 

+   Kombinacja prędkości łańcucha 20 m/s 
i dużej mocy gwarantuje doskonałe  
efekty cięcia.

40CS15
EAN: 6952909027340 | Nr art.: 2000286

Wydajny i niewymagający serwisowania silnik 
bezszczotkowy  |  Komfortowa praca dzięki niskiemu 
poziomowi wibracji i hałasu  |  Wygodna w użyciu dzięki 
lekkiej konstrukcji

+  Kombinacja prędkości łańcucha 20 m/s 
i dużej mocy gwarantuje doskonałe  
efekty cięcia.

40CS12
EAN: 6952909027333 | Nr art.: 2000186

Wydajny i niewymagający serwisowania silnik 
bezszczotkowy  |  Komfortowa praca dzięki niskiemu 
poziomowi wibracji i hałasu  |  Wygodna w użyciu dzięki 
lekkiej konstrukcji

Hamulec łańcucha Tak
Automatyczne smarowanie łańcucha Tak
Podziałka łańcucha 3/8“
Pojemność zbiornika oleju 150 ml
Szerokość rowka 1,1 mm
Waga (bez baterii) 3,6 kg

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE
Hamulec łańcucha Tak
Automatyczne smarowanie łańcucha Tak
Podziałka łańcucha 3/8“
Pojemność zbiornika oleju 150 ml
Szerokość rowka 1,1 mm
Waga (bez baterii) 3,5 kg

Moc

1,2 kW

Prędkość łańcucha

20 m/s

Długość prowadnicy 

35 cm

+  Pilarka na wysięgniku  
o całkowitej długości 
2,5 m.

40PS
EAN:6952909027272 | Nr art.: 1400286

Precyzyjnie przycinanie dzięki  
znakomitemu wyważeniu pilarki  
i zintegrowanemu hakowi do gałęzi  |   
Wszechstronna i praktyczna pilarka 
 o dużym zasięgu  |  Komfortowa w użyciu  
dzięki niskiemu poziomowi wibracji

Hak do gałęzi Tak
Teleskopowy wysięgnik Tak
Podziałka łańcucha 3/8“
Pompa oleju Tak
Pojemność zbiornika oleju 150 ml
Waga (bez baterii) 3,3 kg

DANE TECHNICZNE

Moc

1,5 kW

Prędkość łańcucha

20 m/s

Długość prowadnicy 

40 cm

Dł. całkowita

2,5 m

Prędkość łańcucha

8 m/s

Długość prowadnicy 

20 cm
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Wystarczająca moc do wykonania  
każdej pracy

SYSTEM 40 V AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Baterie 40 V Cramer posiadają wbudowane gniazdo USB. To praktyczne rozwiązanie 
pozwalające np. naładować telefon.

Jaki jest poziom naładowania baterii? Aby to sprawdzić wystarczy połączyć się 
z GreenGuide przez Bluetooth!

Nasze baterie 40 V to kompaktowe jednostki mocy: zasilają wszystkie urządzenia 40 V Cramer potrzebną im energią 
i zapewniają długi czas pracy. Umożliwiają wykonanie każdego zadania szybko i za jednym podejściem. 

Znak firmowy i logo Bluetooth są zarejestrowanymi symbolami firmy Bluetooth SIG, INC.

+  Łączność przez Bluetooth. Kompatybilna z 
aplikacją GreenGuide

+  Prawdziwie wszechstronna bateria. Port 
USB sprawia, że może służyć również jako 
power bank.

40V110
EAN: 6952909026961 | Nr art.: 2903786

DANE TECHNICZNE
Pojemność znamionowa 3 Ah
Bluetooth Tak
Port USB Tak (5 V, 0,5–2,0 A)
Waga 0,85 kg

Pojemność

110 Wh

Moc maksymalna

1,1 kW

Waga

0,85 kg

+  Łączność przez Bluetooth. Kompatybilna 
z aplikacją GreenGuide.

+  Prawdziwie wszechstronna bateria. Port 
USB sprawia, że może służyć również jako 
power bank.

40V220
EAN: 6952909026978 | Nr art.: 2903886

DANE TECHNICZNE
Pojemność znamionowa 6 Ah
Bluetooth Tak
Port USB Tak (5 V, 0,5–2,0 A)
Waga 1,3 kg

Pojemność

220 Wh

Moc maksymalna

1,6 kW

Waga

1,3 kg

40V110 40V220

Lekkie warunki Ciężkie warunki Lekkie warunki Ciężkie warunki

40LM35 30 min. 15 min. 60 min. 30 min.

40LM41 26 min. 13 min. 52 min. 26 min.

40T05 30 min. 20 min. 60 min. 40 min.

40T07 30 min. 20 min. 60 min. 40 min.

40HD61 60 min. 40 min. 120 min. 80 min.

40PHA 60 min. 40 min. 120 min. 80 min.

40B660 20 min. 15 min. 40 min. 30 min.

40B730 18 min. 13 min. 36 min. 26 min.

40CS12 20 min. 15 min. 40 min. 30 min.

40CS15 18 min. 13 min. 36 min. 26 min.

40PS 25 min. 15 min. 50 min. 30 min.

CZASY PRACY BATERII
PRODUKT 40V110 40V220

Ładowarka 40C60
65 min. (80%)

82 min. (100%)

131 min. (80%)

164 min. (100%)

Ładowarka 40C120
36 min. (80%)

45 min. (100%)

72 min. (80%)

90 min. (100%)

CZASY ŁADOWANIA

Wszystkie podane czasy to wartości maksymalne i zostały zmierzone podczas pracy 
wykonywanej w normalny i bezpieczny sposób. Żaden z produktów nie był poddawany 
ekstremalnym obciążeniom. Lekkie warunki oznaczają, że urządzenie pracuje przy 60–80% 
swojej maksymalnej liczby obrotów na minutę. Ciężkie warunki oznaczają, że urządzenie 
pracuje przy 80–100% swojej maksymalnej liczby obrotów na minutę. Stan urządzeń tnących 
i sposób pracy mają kluczowy wpływ na czas pracy baterii. Niezwykle istotne jest zatem aby 
wszelkie elementy tnące były zawsze dobrze naostrzone.

Wszystkie podane czasy zakładają, że bateria znajduje się w odpowiedniej temperaturze 
i jest ładowana zgodnie z wszystkimi zaleceniami instrukcji obsługi. 

EAN: 6952909027364 | Nr art.: 2904286

40C60

DANE TECHNICZNE
Gniazda ładowania 1
Prąd ładowania 2,2 A
System chłodzący -
Dodatkowe akcesoria Kabel EU + UK

Gniazda

1
Prąd ładowania

2,2 A

+  Zintegrowany system chłodzenia 
pozwala przyspieszyć proces 
ładowania.

EAN: 6952909026985 | Nr art.: 2903986
40C120

DANE TECHNICZNE
Gniazda ładowania 1
Prąd ładowania 4 A
System chłodzący Tak
Dodatkowe akcesoria Kabel EU + UK

Gniazda

1
Prąd ładowania

4 A

Wentylator

CHŁODZENIE
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SYSTEM CRAMER 40 V 
PRZEGLĄD ASORTYMENTU
KOSIARKI PODKASZARKI
PRODUKT/FUNKCJA 40LM35 40LM41 PRODUKT/FUNKCJA 40T05 40T07
Silnik Szczotkowy Szczotkowy Silnik Szczotkowy Bezszczotkowy

Napęd Pchany Pchany Moc 0,5 kW 0,7 kW

Szerokość koszenia 35 cm 41 cm Uchwyt Pętla, możliwy do dopasowania Pętla, możliwy do dopasowania

Opcje koszenia 2 w 1 (zbieranie i mulczowanie) 3 w 1 (zbieranie, mulczowanie 
i wyrzut tylny) Funkcja teleskopowa Tak -

Pojemność kosza 40 l 50 l Szerokość cięcia Ø 30 cm 30 cm

Zbieranie trawy Kosz materiałowy z ochroną 
przed kurzem

Kosz materiałowy z ochroną 
przed kurzem System podwójnej żyłki Tak Tak

Regulacja wysokości koszenia Centralna, 20–70 mm, 5 stopni Centralna, 20–70 mm, 5 stopni Przedłużanie żyłki Bump feed Bump feed

Regulacja uchwytu Jedna pozycja Jedna pozycja Grubość żyłki 1,6 mm 2,0 mm

Przechowywanie W pozycji pionowej W pozycji pionowej Wyłącznik Single VARIO

Waga (bez baterii) 15 kg 17,8 kg RPM 6000 6000

Wibracje < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² Wibracje < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nr art. 2501186 2501286 Nr art. 2100886 2100986

EAN 6952909027449 6952909027456 EAN 6952909027241 6952909027258

DOSTĘPNE AKCESORIA DOSTĘPNE AKCESORIA
Nóż zapasowy 41 cm
Nr art. 2907086

▲ Głowica tnąca 40T07 
Nr art. 2906886

▲

Nóż zapasowy 35 cm
Nr art. 2906986

▲ Głowica tnąca 40T05 
Nr art. 2907786

▲

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU DMUCHAWY
PRODUKT/FUNKCJA 40HD61 40PHA PRODUKT/FUNKCJA 40B660 40B730
Silnik Bezszczotkowy Bezszczotkowy Silnik Szczotkowy Bezszczotkowy

Długość ostrza 61 cm 50 cm Prędkość powietrza (na końcu dyszy) 49 m/s 51 m/s

Regulacja kąta głowicy tnącej - -45° do 90° Przepływ powietrza (w obudowie) 660 m³/h 730 m³/h

Długość - 2,8 m Siła wydmuchu (na końcu dyszy) 7 N 8.3 N

Średnica cięcia 27 mm 18 mm Wyłącznik VARIO VARIO

Osłona Tak Tak Regulacja prędkości Tak Tak

Obrotowy uchwyt z tyłu Tak - Waga (bez baterii) 1,9 kg 1,9 kg

Wyłącznik Single Single Wibracje < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Szybkość cięcia 3000 ilość cięć/min. 3000 ilość cięć/min. Nr art. 2400386 2400486

Waga (bez baterii) 2,7 kg 4,3 kg EAN 6952909027302 6952909027319

Wibracje < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nr art. 2200286 2300486

EAN 6952909027326 6952909027265

DOSTĘPNE AKCESORIA DOSTĘPNE AKCESORIA
Przedłużka trzonka 
Nr art. 2907886

▲ Dysza okrągła 
Nr art. 2907686 ▲ ▲

PILARKI  
NA WYSIĘGNIKU

PILARKI  
ŁAŃCUCHOWE

PRODUKT/FUNKCJA 40PS 40CS12 40CS15
Silnik Szczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy

Moc - 1,2 kW 1,5 kW

Prędkość łańcucha 8 m/s 20 m/s 20 m/s

Hak do gałęzi Tak - -

Długość prowadnicy 20 cm 35 cm 40 cm

Wyłącznik Single Single Single

Hamulec łańcucha - Tak Tak

Możliwe wydłużenie Tak - -

Długość 2,5 m - -

Automatyczne smarowanie łańcucha Tak Tak Tak

Podziałka łańcucha 3/8“ 3/8“ 3/8“

Napinanie łańcucha Przy pomocy narzędzia Przy pomocy narzędzia Przy pomocy narzędzia

Szerokość rowka 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Zbiornik oleju 150 ml 150 ml 150 ml

Pompa oleju Tak - -

Waga (bez baterii) 3,3 kg  
(w tym 20 cm ostrze i łańcuch) 3,5 kg 3,6 kg

Wibracje < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nr art. 1400286 2000186 2000286

EAN 6952909027272 6952909027333 6952909027340

DOSTĘPNE AKCESORIA
Prowadnica 41 cm 
Nr art. 2907286 ▲ ▲

Prowadnica 36 cm 
Nr art. 2907186 ▲ ▲

Prowadnica 20 cm 
Nr art. 2907386 ▲

Łańcuch do prowadnicy 41 cm 
Nr art. 2908086 ▲ ▲

Łańcuch do prowadnicy 36 cm 
Nr art. 2907986 ▲ ▲

Łańcuch do prowadnicy 20 cm 
Nr art. 2908186 ▲

Przedłużka trzonka 
Nr art. 2907886 ▲

BATERIE ŁADOWARKI
PRODUKT/FUNKCJA 40V110 40V220 PRODUKT/FUNKCJA 40C60 40C120
Pojemność 110 Wh 220 Wh Gniazda ładowania 1 1

Pojemność znamionowa 3 Ah 6 Ah Prąd ładujący 2,2 A 4 A

Moc maksymalna 1,1 kW 1,6 kW Wentylator - Tak

Bluetooth Tak Tak Akcesoria w wyposażeniu Kabel zasilający EU + UK Kabel zasilający EU + UK

Port USB Tak Tak Nr art. 2904286 2903986

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

Nr art. 2903786 2903886

EAN 6952909026961 6952909026978
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SYSTEM AUTOMATYCZNEGO KOSZENIA RM

Jeżeli nie uznają Państwo kompromisów w sprawie automatycznego koszenia powinni Państwo wybrać 
jeden z dwóch nowych robotów koszących Cramer. Modele RM1000 i RM1500 oferują znacznie więcej 
niż inne porównywalne kosiarki automatyczne. Łatwa instalacja i niezawodne działanie. Wbudowany 
moduł GSM umożliwiający sterowanie przy pomocy telefonu z bezpłatną, pięcioletnią subskrypcją. 
Klasa wodoszczelności IPX5 pozwala na łatwe czyszczenie. Czujniki deszczu i mrozu pomagające 
chronić trawnik. Swobodnie obracające się podwójne noże. To jedne z najlepiej wyposażonych 
i najcichszych kosiarek automatycznych w swojej klasie. 

DLA TYCH, KTÓRZY 
OCZEKUJĄ WIĘCEJ
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SYSTEM RM ROBOTY KOSZĄCE 

Panel kontroli dla manualnego sterowania  |  Ostre jak brzytwa 
podwójne noże  |  Wydajna i niewymagająca serwisu dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi  |  Bezpieczeństwo i ochrona przed 
kradzieżą ze smartfona

NOWOŚĆRM1000

Panel LED dla manualnego sterowania  |  Ostre jak brzytwa podwójne 
noże  |  Wydajna i niewymagająca serwisu dzięki bezszczotkowemu 
silnikowi  |  Bezpieczeństwo i ochrona przed kradzieżą ze smartfona

+ Wbudowany moduł GSM umożliwia lokalizację  
 GPS i połączenie z aplikacją.
+  Czujniki deszczu i mrozu dla ochrony trawnika.
+ Zdalne sterowanie przy pomocy aplikacji:  
 ochrona przed kradzieżą, status urządzenia  
 i spersonalizowane ustawienia.
+ Zdejmowalna obudowa i łatwe czyszczenie  
 (klasa wodoszczelności IPX5).

RM1500

+ Wbudowany moduł GSM umożliwia lokalizację  
 GPS i połączenie z aplikacją.
+  Czujniki deszczu i mrozu dla ochrony trawnika.
+ Zdalne sterowanie przy pomocy aplikacji:  
 ochrona przed kradzieżą, status urządzenia  
 i spersonalizowane ustawienia.
+ Zdejmowalna obudowa i łatwe czyszczenie  
 (klasa wodoszczelności IPX5).

NOWOŚĆ

Szerokość koszenia 22 cm
Wysokość koszenia 2–6 cm
Regulacja wysokości koszenia Manualna
Silnik Bezszczotkowy
Wodoszczelność IPX 5
Waga 10 kg

Maks. powierzchnia

1000 m2

Poziom głośności

60 dB

Maks. nachylenie 

35 %

DANE TECHNICZNE
Szerokość koszenia 22 cm
Wysokość koszenia 2–6 cm
Regulacja wysokości koszenia Manualna
Silnik Bezszczotkowy
Wodoszczelność IPX 5
Waga 10 kg

Maks. powierzchnia

1500 m2

Poziom głośności

60 dB

Maks. nachylenie 

35 %

DANE TECHNICZNE

Proste, wydajne i kompletnie 
wyposażone
Cramer oferuje innowacyjne roboty koszące, które ułatwią znakomicie wejście w erę 
automatycznego koszenia: Cramer RM1000 i RM1500. Te całkowicie nowe modele są bardzo 
łatwe w instalacji i proste w obsłudze. Zawierają też nadzwyczajną gamę specjalnych 
dodatków oraz najnowszą technologię i pomysłową funkcjonalność dla doskonałych osiągów 
za każdym razem. Wszystko to w cenach, które mile zaskakują!

EAN: 6952909027852 | Nr art.: 2501586 EAN: 6952909027869 | Nr art.: 2501686
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ŁATWA OBSŁUGA I STEROWANIE PRZY 
UŻYCIU GSM I APLIKACJI
Cramer RM1000 i RM1500 łączą najnowszą technologię z nadzwyczajnie inteligentnym działaniem. Oba modele należą do 
nielicznych kosiarek automatycznych z modułem GSM w standardowym wyposażeniu! To rozwiązanie oferuje wiele korzyści 
i odkrywa wiele możliwości. Na przykład aplikacja Cramer GreenGuide umożliwia swobodny dostęp do wszystkich funkcji 
kosiarki RM ze smartfona, z dowolnego miejsca na świecie! Oprócz tego aplikacja pozwala także kontrolować wszystkie 
baterie systemu Cramer 40 V.

NIEZRÓWNANE KORZYŚCI

5-letnie GSM w pakiecie 
Od informacji o statusie urządzenia przez ustawienia, 
śledzenie sprzętu, ochronę przed kradzieżą,  
aż po aktualizacje, to wszystko zapewnia aplikacja 
GreenGuide. 5 lat bez dodatkowych kosztów GSM*! 
Po upływie tego czasu istnieje możliwość odnowienia 
subskrypcji niewielkim kosztem.

Lokalizacja GPS 
Natychmiastowa informacja o aktualnej lokalizacji 
Państwa kosiarki Cramer RM.

Ochrona przed kradzieżą 
Gdy tylko Państwa kosiarka Cramer RM opuści 
wcześniej ustalony obszar pracy uruchomi się głośny 
dźwięk alarmu. W tym samym czasie otrzymają 
Państwo wiadomość na swojego smartfona. 

Polecenia i status
Ustawianie sposobu koszenia 
według własnych życzeń. 
Wysyłanie poleceń takich jak 
„Pauza” lub takie jak „Kontynuuj” 
i otrzymywanie powiadomień 
o statusie swojej kosiarki 
automatycznej.

Lokalizacja i bezpieczeństwo
Śledzenie aktualnej pozycji swojej 
kosiarki Cramer przez wbudowany 
GPS i sprawdzanie historii 
koszenia.  

Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania 
swojej kosiarki, zawsze gdy 
pojawią się nowe wersje.

PEŁNA KONTROLA Z APLIKACJĄ CRAMER GREENGUIDE
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GŁÓWNE KORZYŚCI:

+  WSZYSTKO W PAKIECIE – GOTOWE DO PRACY 
Gdy kupują Państwo robota koszącego Cramer wszystko, co jest potrzebne do instalacji 
znajdą Państwo w opakowaniu: przewód ograniczający, szpilki i zapasowe noże. 
Oczywiście istnieje możliwość zakupu dodatkowych elementów, jeśli są potrzebne.

+  PRZYJEMNIE CICHE 
Ze swoimi bezszczotkowymi silnikami i bateriami najnowszej generacji, modele Cramer 
plasują się wśród najcichszych na rynku. Poziom hałasu to zaledwie 60 dB - można 
więc kosić o każdej porze, nie przeszkadzając przy tym sąsiadom.

+  DOSKONAŁY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY 
Roboty koszące Cramer oferują najnowszą technologię, prostą obsługę i doskonałe 
osiągi dla trawnika Państwa marzeń - wszystko w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Swobodnie obracające się 
noże
Ostre jak brzytwa podwójne noże 
swobodnie poruszają się. Oznacza 
to, że automatycznie wycofają się, 
gdy napotkają na przeszkody, 
takie jak małe kamienie czy 
korzenie przykryte trawą.

Czujnik szronu
Modele Cramer RM są jednymi 
z nielicznych automatycznych 
kosiarek wyposażonych w czujnik 
szronu. Automatycznie wykrywają, 
kiedy trawa może być koszona.  
To zapobiega uszkodzeniom.

Czujnik deszczu
Gdy mocno pada Cramer RM 
automatycznie wróci do stacji 
ładowania i wznowi koszenie 
dopiero gdy warunki pogodowe 
ulegną poprawie.

Łatwe w czyszczeniu
Wystarczy zdjąć obudowę 
i rozpocząć czyszczenie kosiarki. 
Cramer RM1000 i Cramer RM1500, 
posiadają klasę wodoszczelności 
IPX5 – można je czyścić przy 
użyciu wody pod ciśnieniem. 

Doskonale zbalansowane
Lekki system cięcia i lekkie 
materiały zapewniają dobrze 
zbalansowany rozkład wagi. 
Pomaga to nie przy przenoszeniu 
kosiarki, ale także oszczędzać 
baterię i unikać śladów kół na 
trawie – mniejsza waga to 
mniejszy nacisk.

Łatwość pokonywania 
wąskich pasaży
Specjalny kabel sterujący 
(w zestawie) pozwala kosiarce 
Cramer RM radzić sobie nawet 
z pasażami węższymi niż 60 cm.

Serwis po sprzedaży
Dealerzy Cramer oferują nie tylko 
doradztwo i sprzedaż, ale także 
fachowy montaż, serwis zimowy, 
przeglądy i wiele więcej.

Nigdy więcej śladów kół
Niektóre kosiarki automatyczne 
zawsze korzystają z tej samej 
drogi do stacji ładującej. Roboty 
Cramer podążają wzdłuż przewodu 
ograniczającego zachowując różne 
odległości, aby nie zostawiać 
śladów kół na trawie. 

ZNIEWALAJĄCE KORZYŚCI DLA 
WŁAŚCICIELA I TRAWNIKA

PRODUKT/FUNKCJA CRAMER 10 CRAMER 15
Maksymalna długość pętli 800 m 800 m

Minimalna szerokość przejścia 60 cm 60 cm

Wodoszczelność kosiarki IPX5 IPX5

Wodoszczelność stacji ładującej IPX1 IPX1

Wodoszczelność zasilacza IPX67 IPX67

Pojemność baterii 2100 mAh 2100 mAh

System cięcia Noże obracające się Noże obracające się

Maksymalne nachylenie stoku  
poza obszarem pracy

15% 15%

Maksymalne nachylenie stoku  
w obrębie instalacji

35% 35%

Nawigacja Losowa Losowa

Metoda odnajdywania portu ładującego Przewód ograniczający/
przewód doprowadzający

Przewód ograniczający/
przewód doprowadzający

Śledzenie GPS Tak Tak

Możliwa wymiany baterii przez 
użytkownika Tak Tak

Ustawienia timera W pełnym zakresie W pełnym zakresie

Punkty startowe do wyboru 5 5

Czujnik deszczu Tak Tak

Czujnik szronu Tak Tak

Metoda zdalnej kontroli GSM GSM

DODATKOWE AKCESORIA
Przewód w zestawie 100 m 200 m

Szpilki w zestawie 200 sztuk 400 sztuk

Złącza w zestawie 3 3

Zapasowe ostrza w zestawie 9 sztuk 9 sztuk
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Wielu profesjonalistów wciąż trwa przy narzędziach z silnikiem spalinowym. Dlaczego  
tak się dzieje? Ponieważ są przekonani, że narzędzia spalinowe są mocniejsze, bardziej 
wytrzymałe i bardziej praktyczne niż te zasilane baterią? A może po prostu nie znają  
jeszcze zalet nowej technologii akumulatorowej? System 82V Cramer to zmieni! 

Moc silnika spalinowego
SYSTEM 82 V ZALETY

Czy zajmują się Państwo regularnie pielęgnacją dużych terenów zieleni? Czy uważają się Państwo za 
ambitnych ogrodników lub profesjonalistów, którzy potrzebują mocnych i bardzo wytrzymałych narzędzi? 
Narzędzi stworzonych do profesjonalnych zastosowań, które dostarczają niezwykle wysokiej mocy w rozsądny 
i przyjazny dla środowiska sposób? W takim razie proszę wypróbować system 82 V Cramer. Czysta moc! 

Zalety s    ystemu Cramer 82 V

+ PROFESJONALNE OSIĄGI
  Dzięki swojej ekstremalnej wydajności baterie 

Cramer 82 V dostarczają wystarczającej mocy  
do zasilania wymagających, profesjonalnych 
narzędzi przez długi czas.

+ KOMFORT PRACY
 Narzędzia Cramer 82 V łączą ergonomię i niski  
 poziom wibracji, pozwalając pracować bez 
 wysiłku przez wiele godzin.

+ PERFEKCYJNE ZARZĄDZANIE  
 MOCĄ
  Baterie 82 V Cramer dopasowują się idealnie do 

wymagań energetycznych każdego narzędzia, 
optymalizując moc i wydłużając żywotność 
baterii.

+ MOŻLIWE DO UŻYCIA WSZĘDZIE
  Narzędzia zasilane baterią 82 V Cramer 

wyposażono w ciche, bezszczotkowe silniki. To 
sprawia, że można pracować bez przerwy, nawet 
w miejscach wrażliwych na hałas, takich jak na 
przykład szpitale.

+ DŁUGI CZAS PRACY
  Ogniwa baterii są w stanie zmagazynować 

ogromną dawkę energii, która zapewnia długi 
czas pracy. 

+ PRACA BEZ EMISJI
  Silniki elektryczne nie produkują spalin i nie 

emitują żadnych toksycznych substancji. 
Ponadto  korzystanie z baterii wielokrotnego 
ładowania to przyjazne dla środowiska 
i zorientowane na przyszłość gospodarowanie 
zasobami.

+ ABSOLUTNA KONTROLA
  Platforma IT Cramer GreenFleet pozwala 

kontrolować status baterii w czasie 
rzeczywistym przy pomocy smartfona lub 
komputera. Zapewnia pełną kontrolę nad całą 
flotą baterii w dowolnym momencie. 

+ GOTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ
  Baterie Cramer 82 V są gotowe już dziś do 

obsługi narzędzi, które w przyszłości 
dysponować będą jeszcze większą wydajnością. 

Dedykowane dla Profesjonalistów
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Baterie Cramer 82 V zasilają wszystkie narzędzia z systemu 82 V. Już nie trzeba sprawdzać, czy bateria pasuje do narzędzia, 
którego zamierzamy użyć, ponieważ bateria 82 V pasuje zawsze!  Nie są potrzebne różne typy ładowarek i nie trzeba martwić 
się, czy zabraliśmy ze sobą właściwą baterię. To zdecydowanie ułatwia korzystanie ze swoich narzędzi.

JEDNA BATERIA – 24 NARZĘDZIA 

DMUCHAWY DO 
LIŚCI

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

WYKASZARKI

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

WÓZEK OGRODOWY

SEKATOR

ZAMIATARKA

KOSIARKI

PILARKI ŁAŃCUCHOWE

PILARKI NA WYSIĘGNIKU 

82 V BATERIA – PLECAK
Cramer oferuje też 82 V baterię plecakową 
z 12 Ah dla zmniejszenia wagi każdego 
narzędzia i wydłużenia czasu pracy. 
W połączeniu się z wygodnym ErgoAssist, 
można pracować przez długie godziny bez 
zmęczenia.

SYSTEM NOŚNY ERGOASSIST
Nasz ergonomiczny system wsparcia  
jest niezwykle wszechstronny i może być 
adaptowany do wielu różnych potrzeb. 
Umożliwia optymalne rozłożenie ciężaru 
w zależności od rodzaju pracy i znakomicie 
ułatwia jej wykonywanie.

BATERIA 82 V
Baterie 82 V Cramer są dostępne w wielu 
wersjach: w wersji 3 Ah dla minimalnej 
wagi, czy w wersji 6 Ah dla dłuższego  
czasu pracy.

Niezależnie od tego, którą z 3 baterii 82 V Cramer Państwo wybiorą, zawsze otrzymają Państwo pakiet energii zaprojektowany do najtrudniejszych 
zadań. Baterie 82 V Cramer są w 100% odporne na warunki pogodowe i wytrzymują wiatr i deszcz. Są też kompatybilne z Cramer GreenFleet – 
innowacyjnym systemem IT, który na bieżąco informuje o statusie Państwa baterii i pozwala szybko i łatwo uzyskać potrzebne informacje.  
Aby ułatwić codzienną pracę polecamy Cramer ErgoAssist – ergonomiczny, wielozadaniowy system nośny.

Pakiety mocy na najcięższe dni pracy
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82 V – OPTYMALNA MOC DLA 
PROFESJONALISTÓW
Cramer świadomie wykorzystuje napięcie 82 V w systemach baterii do profesjonalnych zastosowań. Napięcie 82 V pozwala 
uzyskać większą moc przy mniejszym natężeniu prądu niż powszechnie dostępne na rynku systemy baterii o niższym 
napięciu. Dzięki niższemu natężeniu, ogniwa baterii nie są zmuszone do ciągłej pracy na granicy swoich możliwości. Pozwala 
to obniżyć temperaturę pracy, co przekłada się na dłuższą żywotność i większą wydajność baterii. Zmniejsza również ryzyko 
nagłego zatrzymania z powodu przegrzania ogniw czy silników. Z systemem Cramer 82 V macie Państwo pewność, że baterie 
dostarcza odpowiedniej mocy nie tylko dla potężnej 2,5 kW pilarki, ale są przygotowane już dziś na trudniejsze wyzwania 
w przyszłości. W przeciwieństwie do systemów wykorzystujących niższe napięcie 82 V gwarantuje zawsze wysoka moc.
82 V – optymalna moc na dziś i na jutro.

38 

WYMAGANA 
WYDAJNOŚĆ

ROZWIĄZANIE 
CRAMER 

82CS25 

82TB16 

100-160 CC 
(4-stroke)

82 LM 61S 

40-50 CC 82 B1300 

15-25 CC 82 PHT 

45-55 CC

30-40 CC
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Uwaga: wszystkie ceny to szacunkowe średnie ceny europejskie.

Dla profesjonalnych użytkowników koszt pozyskania i utrzymania, 
a także osiągalna wydajność to najważniejsze parametry. Dlatego 
najlepszym wyborem są narzędzia zasilane baterią 82 V. Nasze narzędzia 
82 V są zdecydowanie tańsze niż narzędzia o napędzie spalinowym. 
Oszczędności mogą sięgać nawet 75% dla jednej jednostki! Koszty 

SZYBKO SIĘ SPŁACA

Ładowanie jest dużo tańsze niż tankowanie!

serwisowania są również wyjątkowo niskie – w konkretnym przypadku 
to zaledwie jedna trzecia w porównaniu do narzędzia z silnikiem 
spalinowym. Ponieważ przykład znaczy więcej niż tysiąc słów 
poniżej prezentujemy wyliczenia na przykładzie nożyc do żywopłotu 
Cramer 82 V. 

Serwis to znacząca składowa bieżących kosztów operacyjnych. 
Diagnostyka, dostępność części i czas naprawy zmniejszają też 
wydajność profesjonalnie użytkowanych narzędzi. Zupełnie inaczej  
jest, jeżeli używamy profesjonalnych narzędzi zasilanych baterią 82 V, 

takich jak na przykład nożyce do żywopłotu Cramer, które praktycznie 
nie wymagają serwisowania, co znacząco zwiększa wydajność. Pozwala 
to zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, które z pewnością potrafią 
Państwo lepiej wykorzystać.

Oszczędź 100 € of kosztów serwisowania dla jednej jednostki rocznie!

ZATANKUJ 
1000 RAZY 
w ciągu życia produktu

Jedno tankowanie = 2,29 €

2290 € 
Koszt energii

DOŁADUJ BATERIĘ 
1000 RAZY
w ciągu życia produktu

Jednokrotne doładowanie = 0,035 €

35 € 
Koszt energii

SPALINOWE
Serwis gaźnika: 20 € + Filtr oleju: 20 €
+ Filtr paliwa: 20 € + Filtr powietrza: 20 €
+ Świeca: 20 € + Wymiana układu tnącego: 50 € 
+ Ostrzenie noży/łańcucha: 5 €

     155 € Koszt całkowity rocznie

AKUMULATOROWE
Wymiana układu tnącego: 50 €
+ Ostrzenie noży/ łańcucha: 5 €

     55 € Koszt całkowity rocznie

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Cramer 82 V pozwalają 
zaoszczędzić i osiągnąć break even w bardzo krótkim czasie. 

Motogodziny

Ko
sz

ty

€
CRAMER spłaca się po zaledwie  
90 godzinach użytkowania

Porównanie kosztów dla nożyc do żywopłotu o zbliżonej wydajności cięcia 
i żywotności

SPALINOWE 
Narzędzie: 600 €*

Paliwo: 2290 €

€ 2890 
Koszt całkowity

AKUMULATOROWE 
Narzędzie: 300 €
Baterie: 2 x 160 €** 
Ładowarka: 100 €
Koszty doładowania: 35 € 

€ 755
Koszt całkowity

VS

Uwaga: wszystkie ceny to szacunkowe średnie ceny europejskie.

* Dodatkowe koszty świec zapłonowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, filtrów paliwa, regulacji  

 gaźnika itp. zwiększają znacząco koszt całkowity.

**By pracować bez przerw, potrzeba dwóch baterii. Z naładowaną w pełni baterią 3,0 Ah lub pełnym 0,5 l 

 bakiem, można osiągnąć porównywalny czas pracy (ok 60 min.). Wydajność jest porównywalna, choć 

 stosunek mocy do wagi jest lepszy w wypadku akumulatorowych nożyc do żywopłotu 82 V Cramer.
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Każda firma, nawet najlepiej zorganizowana, musi stawiać czoła różnym wyzwaniom. W Cramer jesteśmy przekonani,  
że inteligentny system IT pomoże pokonać wiele powszechnych problemów w profesjonalnym środowisku. Nasze 
rozwiązanie nazywa się: GreenFleet.

MIEĆ OKO NA WSZYSTKO

Aktualny status baterii
Korzystając ze swoich smartfonów Państwa pracownicy mogą 
sprawdzać status baterii, pozostały czas pracy, temperaturę i ilość cykli 
ładowania z dowolnego miejsca.

Państwa pracownicy są ze sobą połączeni
Mogą wspierać się wzajemnie i wymieniać wskazówkami i pomysłami, 
gdy zajdzie taka potrzeba, aby sprawnie i bez opóźnień wykonywać 
swoją pracę.

Monitoring najważniejszych danych
Wszystkie dane są przechowywane w chmurze, są więc dostępne cały 
czas - nawet gdy baterii nie ma w pobliżu. Łatwy dostęp do danych 
o aktualnym stanie całej Państwa floty urządzeń zasilanych baterią, 
na przykład status baterii i ilość cykli ładowania.

Zero kosztów
Platforma GreenFleet jest całkowicie bezkosztowa.

Rozszerzona gwarancja*

Rok gwarancji extra po zarejestrowaniu Państwa baterii lub narzędzi 
w GreenFleet. Więcej informacji znajdą Państwo w aplikacji GreenFleet.

GreenFleet – platforma IT dla większej efektywności

Aplikacja wysyła dane baterii 
do chmury
Status baterii przechowywany w aplikacji 
GreenFleet jest przesyłany do chmury 
GreenFleet przez smartfon.

Dostęp do danych z dowolnego 
miejsca
Korzystając z aplikacji GreenFleet na 
swoim smartfonie mają Państwo pełną 
kontrolę nad swoją flotą baterii.

Wystarczy połączyć smartfon 
z baterią
Po otwarciu aplikacji GreenFleet, Państwa 
pracownicy mogą łączyć się z bateriami 
82 V Cramer (82V220, 82V430 i 82V860) 
przez Bluetooth i sprawdzać status 
i historię pracy.

Znak firmowy i logo Bluetooth są zarejestrowanymi symbolami firmy Bluetooth SIG, INC.

GreenFleet nieustannie się rozwija
Wciąż dodajemy nowe funkcje do naszego innowacyjnego systemu IT, pozwalając łączyć się ze wszystkimi produktami Cramer 82 V na coraz więcej 
sposobów. Po to, żeby ułatwić pracę Państwu i Państwa pracownikom.

GreenFleet*: przyjazna dla użytkownika

* Dostępne od 2020 roku* Dostępne od 2020 roku
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Używając zamiatarki Cramer 82 V można szybko, skutecznie i bardzo dokładnie posprzątać. 
W dodatku jest ona przyjazna dla środowiska. To dlatego, że zaawansowany technologicznie 
napęd akumulatorowy dostarcza takiej samej mocy jak silnik spalinowy – ale bez hałasu 
i szkodliwych emisji.

Usuwać brud i śmieci w ciszy 
przez cały rok

SYSTEM 82 V ZAMIATARKA

Silnik Bezszczotkowy
Moc 1,5 kW
Średnica szczotki 30 cm
Prędkość szczotki Stała
Rozmiar koła 4,00–4“
Waga (bez baterii) 66 kg

Szerokość pracy

70 cm

Prędkość 

2,4 km/h 360°
Koło sterujące

Obrotowe dla 
optymalnego 

dopasowania szczotek 
do powierzchni.

Optymalna prędkość 
pozwala z łatwością 

wykonywać 
długotrwałą pracę.

Doskonała do 
oczyszczania 

wąskich ścieżek.

+  Możliwość używania o każdej porze roku dzięki wymiennym szczotkom.
+  Niski poziom hałasu pozwala na cichą pracę i używanie w miejscach 

wrażliwych na hałas jak np. szkoły, placówki opiekuńcze czy obiekty 
gastronomiczne.

KM DOMUS 82 V
EAN: 4031747905323 | Nr art.: 1490532

Ergonomiczna i oszczędzająca przestrzeń – składany uchwyt 
kierowniczy  |  Wydajna i niewymagająca serwisu dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi  |  Wygodna nawet podczas długich godzin 
pracy dzięki stałej prędkości poruszania się ok. 2,4 km/h  |  Szybkie 
i łatwe sprzątanie dzięki dużej szerokości roboczej 70 cm

Nr art.: 1490533  
ZESTAW ZIMOWY

Specjalna osłona przeciwpogodowa 
chroni silnik  |  Uniwersalne białe 
szczotki do odśnieżania

Lemiesz do śniegu – Nr art.: 1490480

DANE TECHNICZNE
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+  Dłuższy czas pracy dzięki możliwości używania dwóch baterii jednocześnie. 
+  Większa wydajność dzięki ogromnej szerokości koszenia – 61 cm.
+  Automatyczna funkcja boost zwiększy liczbę obrotów silnika przy  

wjechaniu w wyższą trawę.

82LM61S

Akumulatorowe kosiarki Cramer 82 V zapewniają najwyższe osiągi połączone z doskonałą 
jakością koszenia dla idealnie zadbanej powierzchni trawnika. Możliwość stosowania dwóch 
baterii dwukrotnie wydłuża czas pracy. Zoptymalizowany system zbierania gwarantuje,  
że na trawniku nie pozostaną żadne ścinki. W skrócie: Cramer pozwala kosić szybko,  
cicho i doskonale.

Szybkie i wydajne koszenie

EAN: 6952909025711 | Nr art.: 2500386

SYSTEM 82 V KOSIARKI

Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  Design 
oszczędzający przestrzeń – wystarczy złożyć uchwyt i postawić 
w pozycji pionowej  |  3 opcje koszenia: zbieranie, wyrzut tylny, 
mulczowanie  |  Wydajne i niewymagające serwisu dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi  |  Dodatkowa moc na żądanie  
dzięki automatycznej funkcji boost  |  Bezpieczna obsługa  
dzięki przełącznikowi on/off  |  Regulowany 3-stopniowo  
uchwyt umożliwia indywidualne dopasowanie

DANE TECHNICZNE
Napęd Reg. prędkość, 1,8–5,4 km/h
Funkcja boost Automatyczna

3 w 1 Zbieranie, wyrzut tylny, 
mulczowanie

Rodzaj kosza Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Reg. wysokości koszenia Centralna, 25–80 mm, 7 stopni
Pojemność kosza 70 l

Szer. koszenia

61 cm

Napęd

VARIO DUAL
Bateria

Używając dwóch 
baterii jednocześnie 

można znacznie 
wydłużyć czas pracy.

Łatwe dostosowanie 
prędkości do 

warunków koszenia.

Dzięki ogromnej 
szerokości koszenia 

można szybko 
wykonać pracę.

Regulowana centralnie wysokość koszenia 
7-stopniowniowa w zakresie 25–80 mm.

Podwójne noże dla większej wydajności 
koszenia.

Specjalny uchwyt przedni ułatwia 
manewrowanie. 
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Używając swojej bezprzewodowej kosiarki 
Cramer 82 V z dwiema bateriami 
maksymalizują Państwo czas pracy. 

EAN: 6952909025698 | Nr art.: 2500186 
82LM46S

Napęd Reg. prędkość, 1,8–5,4 km/h
Funkcja boost Automatyczna

3 w 1 Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Rodzaj kosza Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Reg. wysokości koszenia Centralna, 25–80 mm, 7 stopni
Pojemność kosza 55 l

Bateria

DUAL
Napęd

VARIO46 cm

Szer. koszenia

Automatyczna funkcja boost zwiększy liczbę obrotów silnika przy 
wjechaniu w wyższą trawę  |  Można wydłużyć znacznie czas pracy 
używając dwóch baterii jednocześnie  |  3 opcje koszenia: zbieranie,  
wyrzut boczny, mulczowanie  |  Regulowany uchwyt

SYSTEM 82 V KOSIARKI

EAN: 6952909025704 |Nr art.: 2500286 
82LM51S SPECIFICATIONS

Napęd Reg. prędkość, 1,8–5,4 km/h
Boost feature Automatyczna

3 w 1 Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Rodzaj kosza Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Reg. wysokości koszenia Centralna, 25–80 mm, 7 stopni
Pojemność kosza 60 l

Bateria

DUAL
Napęd

VARIO51 cm

Szer. koszenia

Automatyczna funkcja boost zwiększy liczbę obrotów silnika przy 
wjechaniu w wyższą trawę  |  Można wydłużyć znacznie czas pracy 
używając dwóch baterii jednocześnie  |  3 opcje koszenia: zbieranie,  
wyrzut boczny, mulczowanie  |  Regulowany uchwyt

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Automatyczna funkcja boost zwiększy liczbę obrotów silnika przy 
wjechaniu w wyższą trawę  |  Można wydłużyć znacznie czas pracy 
używając dwóch baterii jednocześnie  |  3 opcje koszenia: zbieranie,  
wyrzut boczny, mulczowanie  |  Regulowany uchwyt

EAN: 6952909025681 | Nr art.: 2500086 
82LM46

Napęd Pchany
Funkcja boost Automatyczna

3 w 1 Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Rodzaj kosza Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Reg. wysokości koszenia Centralna, 25–80 mm, 7 stopni
Pojemność kosza 55 l

Bateria

DUAL
Napęd

PCHANY46 cm

Szer. koszenia

DANE TECHNICZNE

Kosz na trawę jest wyposażony w osłonę 
przed kurzem, która zapobiega 
wydostawaniu się kurzu przy zbieraniu 
trawy. 

Możliwość założenia deflektora dla opcji 
wyrzutu bocznego.

Wentylator dla lepszego chłodzenia silnika 
i zwiększenia skuteczności zbierania trawy.

Składany uchwyt pozwala oszczędzać 
miejsce podczas przechowywania.

Mocowanie uchwytu z magnezu zapewnia 
lepszą stabilność.

Aluminiowa obudowa napędu gwarantuje 
większą wytrzymałość i dłuższą 
żywotność.

PRODUKT/FUNKCJA 82LM46 82LM46S 82LM51S 82LM61S

Silnik Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy

Akumulator DUAL DUAL DUAL DUAL

Moc 1,0 kW 1,0 kW 1,2 kW 1,5 kW

Napęd Pchany Reg. prędkość, 1,8–5,4 km/h Reg. prędkość, 1,8–5,4 km/h Reg. prędkość, 1,8–5,4 km/h

Szerokość koszenia 46 cm 46 cm 51 cm 61 cm (2 x 30,5)

Opcje koszenia 3 w 1 Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Zbieranie, mulczowanie, wyrzut 
boczny

Pojemność kosza 55 l 55 l 60 l 70 l

Rodzaj kosza Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Materiałowy z funkcją ochrony 
przed kurzem

Prowadnica kosza Tak Tak Tak Tak

Regulacja wysokości koszenia Centralna, 25–80 mm, 7 stopni Centralna, 25–80 mm, 7 stopni Centralna, 25–80 mm, 7 stopni Centralna, 25–80 mm, 7 stopni

Regulacja uchwytu 3-stopniowa 3-stopniowa 3-stopniowa 3-stopniowa

Przechowywanie W pozycji pionowej W pozycji pionowej W pozycji pionowej W pozycji pionowej

Funkcja boost Automatyczna Automatyczna Automatyczna Automatyczna

Kluczyk Tak Tak Tak Tak

Waga (bez baterii) 27,5 kg / 28,5 kg 31 kg / 31,9 kg 33,2 kg / 34,2 kg 34,5 kg

Poziom wibracji < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Nr art. 2500086 (Podwójne gniazdo 
baterii)

2500186 (Podwójne gniazdo 
baterii)

2500286 (Podwójne gniazdo 
baterii) 2500386

EAN 6952909025681 6952909025698 6952909025704 6952909025711
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Do transportu ciężkich i nieporęcznych przedmiotów polecamy stabilny uniwersalny wózek 
akumulatorowy Cramer 82 V. Dzięki swoim czterem kołom jest niezwykle stabilny i świetnie 
odciąży Państwa ramiona i plecy, zwłaszcza podczas pokonywania pagórków i wzniesień.  
Dla zwiększenia komfortu i ułatwienia pracy skrzynię ładunkową można przechylać przy 
pomocy siłownika gazowego. Bezszczotkowy, mocny silnik napędzany akumulatorem 
gwarantuje, że wózek Cramer 82 V przewiezie wszystko bez hałasu i spalin.

Pracowity pomocnik do wielu 
zadań

SYSTEM 82 V WÓZEK OGRODOWY

Silnik Bezszczotkowy
Prędkość Wysoka 5,2 km/h – Niska 3,0 km/h
Bieg wsteczny Tak
Ładowność 100 kg
Funkcja wywrotki Tak – siłownik gazowy
Wibracje < 2,5 m/s2

DANE TECHNICZNE

Prędkość maks.

5,2 km/h

Pojemność

106 l KIPP
Funkcja wywrotki

Płynna regulacja 
prędkości.

Dwa obrotowe koła tylne z możliwością 
zablokowania sprawiają, że wózek 
zachowuje stabilność zarówno podczas 
jazdy, jak również podczas za i rozładunku.

Łatwo dostępny panel sterowania pozwala 
bezstopniowo regulować prędkość.

Wbudowany siłownik gazowy umożliwia 
łatwy i kontrolowany rozładunek skrzyni.

Duża pojemność to 
szybsza praca.

Chroni kręgosłup 
przy rozładunku.

82UC
EAN: 6952909025216 | Nr art.: 7400086

Bezpieczne użytkowanie dzięki wyjmowanemu kluczykowi  |  Mocny 
i niewymagający serwisowania bezszczotkowy silnik  |   
Wyjątkowo stabilny dzięki czterem kołom

+  Możliwość załadunku i przewożenia ładunków 
o ciężarze do 100 kg.

+  IPX4 – odporne na każdą pogodę.
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+  Wysoka moc i najwyższy moment obrotowy 
w swojej klasie zapewniają maksymalną wydajność 
nawet w najtrudniejszych warunkach.

+  Funkcja biegu wstecznego ułatwia pozbycie się 
zablokowanej wokół głowicy tnącej trawy.

+  4-stopniowy regulator prędkości umożliwia 
dopasowanie obrotów głowicy tnącej do warunków 
pracy i wydłuża żywotność baterii.

+  ErgoAssist zapewnia najwyższy komfort pracy. 
Wszechstronny system nośny może być używany 
z wieloma różnymi produktami.

82TB16

Cramer oferuje pięć modeli podkaszarek i kos zasilanych baterią 82 V, które ułatwią znacznie 
pracę bez konieczności wdychania szkodliwych spalin. Nasze topowe modele 82T16 
i 82TB16 zapewniają znakomitą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Cztery 
modele wyposażone zostały w 4-stopniowy regulator prędkości, który umożliwia precyzyjne 
dopasowanie obrotów głowicy tnącej do warunków pracy, zwiększając wydajność 
i wydłużając czas pracy.

Łatwe wykaszanie w trudno 
dostępnych miejscach

EAN: 6952909025070 | Nr art.: 2100386

SYSTEM 82 V PODKASZARKI I KOSY

VARIO system pozwala kontrolować moc  |  Bezpieczne użytkowanie 
dzięki wyjmowanemu kluczykowi  |  Pokryta gumą dolna część 
obudowy zwiększa odporność na uszkodzenia i wydłuża żywotność  |  
Wydajny i niewymagający serwisu bezszczotkowy silnik  |  
Zwiększona wytrzymałość dzięki profilowi z magnezu  |  Komfortowa 
praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  Znakomita ergonomia 
dzięki optymalnemu kątowi nachylenia głowicy tnącej  |  Niezwykle 
stabilna dzięki średnicy wałka 28 mm

Moment obrotowy 1,8 Nm
Typ uchwytu Kierownica
System nośny w zestawie ErgoAssist
Nóż do trawy w zestawie Trójzębny (średnica 300 mm)
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 5,5 kg

DANE TECHNICZNE

Szerokość cięcia

46 cm 158 m/s

Prędkość żyłkiMoc

1,6 kW

Jeden z najpotężniejszych 
modeli na rynku, 

gwarantuje wydajną pracę 
w każdych warunkach.

Pozwala na 
efektywne koszenie 
dużych powierzchni 
zapewniając świetne 

rezultaty.

4-stopniowa regulacja 
prędkości pozwala 
dostosować się do 
każdych warunków.

TOP-MODEL

Zwiększona wytrzymałość dzięki 
elementom obudowy wykonanym 
z magnezu.

W zestawie nóż do trawy. Wykonane z magnezu mocowanie uchwytu 
gwarantuje stabilność.
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Wysoka moc i moment obrotowy dla najlepszych osiągów nawet w 
najtrudniejszych warunkach  |  Funkcja biegu wstecznego ułatwia 
pozbycie się zablokowanej wokół głowicy tnącej trawy  |  4-stopniowy 
regulator prędkości umożliwia dopasowanie obrotów głowicy tnącej 
do warunków pracy i wydłuża żywotność baterii

EAN: 6952909025049 | Nr art.: 2100086
82T10

Moment obrotowy 1,2 Nm
Typ uchwytu Kierownica
System nośny w zestawie BasicAssist
Nóż do trawy w zestawie -
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 3,5 kg

Prędkość żyłki

136 m/s

Szerokość cięcia

40 cm1,0 kW

Moc

DANE TECHNICZNE

EAN: 6952909025063 | Nr art.: 2100286
82T16

Moment obrotowy 1,8 Nm
Typ uchwytu Pętla
System nośny w zestawie BasicAssist
Nóż do trawy w zestawie -
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 4,5 kg

Prędkość żyłki

158 m/s

Szerokość cięcia

46 cm1,6 kW

Moc

DANE TECHNICZNE

Wysoka moc i moment obrotowy dla najlepszych osiągów nawet w 
najtrudniejszych warunkach  |  Funkcja biegu wstecznego ułatwia 
pozbycie się zablokowanej wokół głowicy tnącej trawy  |  4-stopniowy 
regulator prędkości umożliwia dopasowanie obrotów głowicy tnącej 
do warunków pracy i wydłuża żywotność baterii

EAN: 6952909026886 | Nr art.: 2100586
82T

Moment obrotowy 1,1 Nm
Typ uchwytu Pętla
System nośny w zestawie BasicAssist
Nóż do trawy w zestawie -
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 4,7 kg

Prędkość żyłki

125 m/s

Szerokość cięcia

40 cm0,9 kW

Moc

Wygodny uchwyt w kształcie pętli  |  Wysoko wydajna 
i ergonomiczna dzięki optymalnemu kątowi nachylenia głowicy

DANE TECHNICZNE

EAN: 6952909025056 | Nr art.: 2100186
82TB10

Moment obrotowy 1,2 Nm
Typ uchwytu Kierownica
System nośny w zestawie ErgoAssist
Nóż do trawy w zestawie Trójzębny (średnica 255 mm)
Wyłącznik VARIO
Waga (bez baterii) 4,5 kg

Prędkość żyłki

136 m/s

Szerokość cięcia

40 cm1,0 kW

Moc

Wysoka moc i moment obrotowy dla najlepszych osiągów nawet w 
najtrudniejszych warunkach  |  Funkcja biegu wstecznego ułatwia 
pozbycie się zablokowanej wokół głowicy tnącej trawy  |  4-stopniowy 
regulator prędkości umożliwia dopasowanie obrotów głowicy tnącej 
do warunków pracy i wydłuża żywotność baterii  |  ErgoAssist 
zapewnia najwyższy komfort pracy. Wszechstronny system nośny 
może być używany z wieloma różnymi produktami.

DANE TECHNICZNE

4-stopniowy regulator prędkości (bez 82T) 
umożliwia dopasowanie obrotów głowicy 
tnącej do warunków pracy i wydłuża 
żywotność baterii.

ZALETY 82 V PODKASZARKI 
I KOSY

ErgoAssist zapewnia najwyższy komfort 
pracy. Wszechstronny system nośny (dla 
modeli 82TB16 i 82TB10) może być 
używany z wieloma różnymi produktami.

Bezszczotkowy silnik i wykonana 
z magnezu smukła obudowa gwarantują 
wysoką wydajność i wytrzymałość.

PRODUKT/ FUNKCJA 82T 82T10 82TB10 82T16 82TB16
Silnik Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy

Moc 0,9 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,6 kW 1,6 kW

Moment obrotowy 1,1 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,8 Nm 1,8 Nm

Prędkość żyłki 125 m/s 136 m/s 136 m/s 158 m/s 158 m/s

Kąt nachylenia głowicy 30° 30° 30° 30° 30°

Typ uchwytu Pętla Pętla Kierownica Pętla Kierownica

Szerokość cięcia 40 cm 40 cm 40 cm 46 cm 46 cm

Grubość żyłki 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Wyłącznik VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO

Regulacja prędkości - 4-stopniowa 4-stopniowa 4-stopniowa 4-stopniowa

Liczba obrotów na minutę 6000 4500–5500–6000–6500 4500–5500–6000–6500 4500–5500–6000–6500 4500–5500–6000–6500

Kluczyk on/off - Tak Tak Tak Tak

System nośny w zestawie BasicAssist BasicAssist ErgoAssist BasicAssist ErgoAssist

Nóż do trawy w zestawie - - Trójzębny (średnica 255 mm) - Trójzębny (średnica 300 mm)

Średnica wałka 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 28 mm 28 mm

Waga (bez baterii) - 3,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 5,5 kg

Wibracje 25,4 mm < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Nr art. 2100586 2100086 2100186 2100286 2100386

EAN 6952909026886 6952909025049 6952909025056 6952909025063 6952909025070
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Profesjonalne prace ogrodnicze niosą ze sobą zróżnicowany zakres zadań i mogą być 
męczące. Dlatego dobrze jest mieć asystenta, który wykona za Państwa część pracy. 
Z Cramer ErgoAssist, otrzymują Państwo wielofunkcyjny system nośny, który można 
zaadaptować do każdego rodzaju wykonywanej pracy. 

Ułatwia pracę 
SYSTEM 82 V ERGONOMICZNY SYSTEM NOŚNY

AKCESORIA
PRODUKT EAN Nr art.
ErgoAssist (z płytą biodrową do wykaszarek i kieszenią na narzędzia) 6952909025322 2900886
Plecak 6952909025339 2900986
Pas biodrowy (z kablem, adapterem baterii, uchwytem na baterię i kieszenią 
na baterie)

6952909025346 2901086

Kabel 6952909025551 2902886
Adapter baterii 6952909025353 2901186
Płyta biodrowa do wykaszarek 6952909025360 2901286
Uchwyt na baterię 6952909025377 2901386
Kieszeń na baterię 6952909025384 2901486
Kieszeń na narzędzia 6952909025391 2901586

Ulga dla kręgosłupa i mniej siły potrzebnej do wykonania pracy
dzięki ruchomej płycie biodrowej. Wyposażona w bezpieczny system 
szybkiego mocowania umożliwia łatwe podłączenie i wymianę 
narzędzi.

Pewne połączenie
Dzięki kablowi  
łączącemu baterię 
z narzędziem.

ErgoAssist – wszechstronny 
i ergonomiczny
Szelki, które zakłada się 
niezwykle łatwo i szybko. 
Szeroki wachlarz 
zastosowań.

Ważne narzędzia pod ręką
Montowane do pasa kieszenie  
na narzędzia mogą być 
wykorzystywane do noszenia 
niezbędnych narzędzi lub na 
przykład smartfona.

Większa swoboda ruchu
z baterią umieszczoną 
w kieszeni na pasie.

Modularna budowa
Pas biodrowy można 
odłączyć od systemu 
nośnego. Razem z torbą na 
baterie znakomicie nadaję 
się do użycia z nożycami do 
żywopłotu lub dmuchawą.

Ułatwia noszenie
Praktycznego plecaka można używać do 
bezpiecznego przechowywania różnych 
przedmiotów lub zamocować plecak 
z baterią do tylnej szyny ErgoAssist.
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Zamiast dźwigać pięć narzędzi do miejsca pracy można zabrać jedno z pięcioma 
przystawkami. To pozwoli oszczędzić przestrzeń ładunkową w samochodzie nie ograniczając 
przy tym żadnych możliwości. Zasilane akumulatorem narzędzie wielofunkcyjne Cramer 82 V 
może być podkaszarką, nożycami do żywopłotu, kultywatorem, pilarką na wysięgniku lub 
krawędziarką. Odłączany silnik dostarcza odpowiedniej mocy dla każdego z podłączonych 
narzędzi.

5 w 1 – po co nosić więcej?
SYSTEM 82 V NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

Zastosowanie

5 w 1
Moc

1,0 kW PĘTLA
BasicAssist

Zamiast dźwigać pięć 
różnych wystarczy 

podłączyć potrzebne 
narzędzie.

Wystarczająca 
moc dla 

wszystkich pięciu 
narzędzi.

Bezpieczna, 
komfortowa 

i przyjazna dla 
kręgosłupa praca.

EAN: 6952909025087 | Nr art.: 2100486

+  Wszechstronne dzięki pięciu wymiennym 
narzędziom. Można używać jako podkaszarki,  
nożyc do żywopłotu, kultywatora, pilarki na 
wysięgniku czy krawędziarki.

82TX10

VARIO system pozwala kontrolować moc  |  Bezpieczne 
użytkowanie dzięki funkcji on/off  |  Pokryta gumą dolna część 
obudowy zwiększa odporność na uszkodzenia i wydłuża 
żywotność  |  Wydajny i niewymagający serwisu bezszczotkowy 
silnik  |  Zwiększona wytrzymałość dzięki profilowi z magnezu  |  
Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji  |  
Znakomita ergonomia dzięki optymalnemu kątowi nachylenia 
głowicy tnącej  |  Solidny wał napędowy

Silnik Bezszczotkowy
Moc 1,0 kW
Moment obrotowy 1,2 Nm
Wyłącznik VARIO
Funkcja on/off Tak
System nośny w zestawie BasicAssist
Średnica wałka 25,4 mm
Waga (z podkaszarką) 4,7 kg

DANE TECHNICZNE

Teleskopowe nożyce do 
żywopłotu do przycinania 

bez wspinania się na 
drabinę.

Kultywator do 
bezwysiłkowego 
uprawiania gleby.

Pilarka na wysięgniku do 
przycinania rosnących 

wysoko gałęzi.

Krawędziarka do 
precyzyjnego 

wyrównywania 
brzegów trawnika 

i pięknego wyglądu.

Podkaszarka do 
szybkiego 

podkaszania brzegów 
trawnika i trudno 

dostępnych miejsc.
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Żywopłot w doskonałej formie 
bez wysiłku

SYSTEM 82 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Cramer oferuje akumulatorowe nożyce do żywopłotu do różnych zastosowań. Doskonale 
zbalansowane ze świetnymi osiągami i bez szkodliwych spalin. Modele 82HD66 lub 82HD 
idealne do przycinania żywopłotów średniej wysokości. Jeżeli trzeba wyjść trochę wyżej,  
nie tracąc przy tym na komforcie pracy, proponujemy nożyce do żywopłotu Cramer 
posiadające wysięgnik: teleskopowy lub stały.

Wysięgnik teleskopowy 
przedłużenie -

Ostrze cc/Średnica cięcia 38 mm/30 mm
Ilość cięć 2800–3200–3600–4000 na min.
System nośny w zestawie BasicAssist
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 5,4 kg

Długość

2,41 m

Długość ostrza

50 cm

Regulacja kąta

-45° do 90°

82PHA
EAN: 6952909025261 | Nr art.: 2300086

DANE TECHNICZNE

+  Funkcja obrotów wstecznych pozwala łatwo 
odblokować ostrza.

Zwiększona wytrzymałość dzięki elementom 
z magnezu  |  Wydajny i niewymagający 
serwisowania bezszczotkowy silnik  |  Pokryta 
gumą obudowa odporna na uszkodzenia  |  
System VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  
Ergonomiczna i wydajna praca dzięki 
optymalnemu kątowi głowicy 30°  |  
Komfortowa praca dzięki niskiemu  
poziomowi wibracji  |  Solidny wał  
napędowy  |  Poręczna i lekka  
konstrukcja  |  Bezpieczne  
w użyciu dzięki funkcji on/off

82PHT
EAN: 6952909025285 | Nr art.: 2300286

Wysięgnik teleskopowy 
przedłużenie Tak

Ostrze cc/Średnica cięcia 38 mm/30 mm
Ilość cięć 2800–3200–3600–4000 na min.
System nośny w zestawie BasicAssist
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 6,3 kg

Długość

2,7 do 3,4 m

Długość ostrza

50 cm

Regulacja kąta

-45° do 90°

DANE TECHNICZNE

+  Funkcja obrotów wstecznych pozwala  
łatwo odblokować ostrza.

+ Regulacja zasięgu dzięki wysięgnikowi  
 teleskopowemu, największy zasięg na  
 rynku aż do 3,40 m.

Zwiększona wytrzymałość dzięki elementom 
z magnezu  |  Wydajny i niewymagający 
serwisowania bezszczotkowy silnik  |  Pokryta 
gumą obudowa odporna na uszkodzenia  |   
System VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  
Ergonomiczna i wydajna praca dzięki 
optymalnemu kątowi głowicy 30°  |  
Komfortowa praca dzięki niskiemu  
poziomowi wibracji  |  Solidny wał  
napędowy  |  Poręczna i lekka  
konstrukcja  |  Bezpieczne  
w użyciu dzięki funkcji on/off

TOP-MODEL

Tylny zderzak, pokryty gumą spód 
i magnezowe elementy obudowy 
gwarantują wysoką wytrzymałość.

4-stopniowy regulator prędkości i funkcja 
obrotów wstecznych zapewniają łatwe 
odblokowanie ostrzy.

Przegubowa głowica tnąca dla efektywnej 
pracy z niskimi i wysokimi żywopłotami.
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PRODUKT/FUNKCJA 82HD 82HD66 82PHT 82PHA
Silnik Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy

Regulacja kąta głowicy - - –45° do 90°, co 22° –45° do 90°, co 22°

Regulowany uchwyt tylny Tak Tak - -

Wysięgnik teleskopowy przedłużenie - - Tak -

Długość - - 2,70–3,40 m 2,41 m

Długość ostrza 66 cm 66 cm 50 cm 50 cm

Ostrze cc/Średnica cięcia 40 mm/33 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm

Przełącznik VARIO VARIO VARIO VARIO

Regulacja prędkości - 4-stopniowa 4-stopniowa 4-stopniowa

Szybkość cięcia 4000 cięć/min. 2800–3200–3600–4000  
cięć/min.

2800–3200–3600–4000  
cięć/min.

2800–3200–3600–4000  
cięć/min.

Funkcja on/off Tak Tak Tak Tak

Funkcja obrotów wstecznych Tak Tak Tak Tak

Obudowa przekładni Magnezowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa

System nośny w zestawie - - BasicAssist BasicAssist

Osłona antyuderzeniowa Tak Tak Tak Tak

Zderzak - - Tak Tak

Waga (bez baterii) 4,2 kg 3,6 kg 6,3 kg 5,4 kg

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

Nr art. 2200086 2200486 2300286 2300086

EAN 6952909025209 6952909033419 6952909025285 6952909025261 

EAN: 6952909033419 | Nr art.: 2200486
82HD66

Wysoce ergonomiczne dzięki regulowanemu tylnemu uchwytowi  |  
System VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  Regulowana szybkość 
ciecia: 2800–3200–3600–4000 cięć/min.  |  Niski poziom wibracji 
gwarantuje komfort pracy  |  Funkcja obrotów wstecznych  
ułatwia odblokowanie ostrzy  |  Obudowa przekładni  
z magnezu  |  Potrójnie szlifowane ostrza dla  
lepszych efektów cięcia

+  Niska waga na dłuższe dni pracy. Można pracować tylko w zestawie 
z baterią plecakową lub zamocowaną na pasie biodrowym.

Regulowany uchwyt tylny 45°/90° lewo/prawo
Ostrze cc/Średnica cięcia 38 mm/30 mm
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 3,6 kg

Cięć/min.

4000
Długość ostrza

66 cm3 stopnie

Regulacja  
uchwytu

NOWOŚĆ SPECIFICATIONS

Cięć/min.

4000

EAN: 6952909025209 | Nr art.: 2200086
82HD

Regulowany uchwyt tylny 45°/90° lewo/prawo
Ostrze cc/Średnica cięcia 40 mm/33 mm
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 4,2 kg

Długość ostrza

66 cm5 stopni

Regulacja  
uchwytu

DANE TECHNICZNE

Wysoce ergonomiczne dzięki regulowanemu tylnemu uchwytowi  |  
System VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  Gładkie cięcie dzięki 
częstotliwości 4000 cięć na minutę  |  Niski poziom wibracji 
gwarantuje komfort pracy  |  Możliwość zastosowania kabla  
i adaptera baterii aby zmniejszyć wagę urządzenia

Dostępne od 2020

82P
EAN: 6952909025575  | Nr art.: 1600086

Cięcie gałęzi o grubości do 40 mm bez wysiłku  |  Specjalny panel kontrolny informuje  
na bieżąco o statusie akumulatora i narzędzia  |  Serwis wymagany tylko raz w sezonie  |  
W zestawie system umożliwiający bezpieczne przechowywanie

SYSTEM 82 V SEKATOR DO GAŁĘZI

Bateria noszona na plecach powoduję,  
że sekator jest niezwykle lekki i poręczny.

Elastyczne połączenie za pomocą kabla 
gwarantuje bezpieczny przepływ energii 
między sekatorem a baterią.

Szybsze cięcie: nożyce otwieramy 
pierwszym naciśnięciem spustu do 
wymaganej szerokości i zamykamy 
naciskając spust ponownie.

W mgnieniu oka można przycinać nawet 
bardzo przerośnięte rośliny. Gałęzie 
o grubości 40 mm nie sprawiają żadnego 
problemu. 

+  Sekator do winorośli i drzew owocowych Cramer 
82P działa w połączeniu z dedykowanym systemem 
nośnym. Ponieważ bateria jest noszona na plecach 
narzędzie staje się lżejsze i w mniejszym stopniu 
obciąża ramiona.

+  Jedna bateria 82V220 dostarcza wystarczająco 
dużo mocy do 15000, a nawet 18000 cięć – 
pozwalając pracować przez 2 dni.

Silnik Bezszczotkowy
Liczba cięć na jednym ładowaniu (3,0 Ah) 15000–18000
Mocowanie głowicy tnącej Łożyska kulkowe
Otwieranie ostrzy VARIO
System nośny w zestawie Tak (1,5 kg)
Waga (bez baterii i systemu nośnego) 945 g

Połączenie z baterią

FLEXI
Otwieranie ostrzy

VARIO40 mm

Średnica cięcia

DANE TECHNICZNE

Łatwe i szybkie przycinanie gałęzie 
i winorośli
Sekator akumulatorowy Cramer 82 V do winorośli i drzew owocowych jest niezwykle poręczny i lekki dzięki oddzielnie 
noszonej baterii. Wydajny napęd akumulatorowy sprawia, że sekator staje potężnym narzędziem, które pozwala szybko 
przycinać nawet mocno przerośnięte rośliny. 
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+  Osiągi najwyższej klasy. Niesamowicie wysoka prędkość i siła 
nadmuchu pozwala czyścić duże powierzchnie jak parkingi, boiska 
sportowe czy inne przestrzenie publiczne w mgnieniu oka. 

+  Wszechstronna w użyciu bateria  
plecakowa. Wykorzystując adapter  
baterii i kabel można do niej  
podłączyć dowolne urządzenie  
Cramer 82 V.

82B1300

Łatwe usuwanie liści, resztek trawy, piachu, kurzu i innych śmieci ze ścieżek i dużych 
powierzchni w tym samym czasie. Trzy zasilane baterią 82V dmuchawy do liści Cramer 
znakomicie ułatwią tę pracę. Czy trzeba oczyścić duże powierzchnie jak parkingi, obiekty 
sportowe lub inne przestrzenie miejskie czy tylko posprzątać ścinki po przycinaniu 
żywopłotu na małej powierzchni – z Cramer zawsze znajdą Państwo odpowiednią maszynę.

Błyskawicznie usuwają śmieci 
i liście

EAN: 6952909025177 | Nr art.: 2400186

SYSTEM 82 V DMUCHAWY

Używanie dwóch baterii jednocześnie 
wydłuża czas pracy  |  Łatwa obsługa 
dzięki kontrolerowi prędkości  |  Wydajna 
i niewymagająca serwisu dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi  |  Więcej 
mocy na żądanie dzięki funkcji boost  |  
System VARIO pozwala kontrolować moc  |  
Niski poziom wibracji zwiększa komfort 
pracy

Przepływ powietrza (w dyszy) 1060 m3/h
Siła nadmuchu (na końcu dyszy) 24 N
Kontrola prędkości Tak
Funkcja boost Tak
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 7,2 kg

DANE TECHNICZNE

Prędkość powietrza

69 m/s

Przepływ powietrza

1300 m3/h DUAL
Bateria

Używając dwóch 
baterii jednocześnie 

wydłużamy 
znacząco czas 

pracy.

Szybko usuwa 
liście, resztki trawy, 

piach oraz 
kamienie i śmieci. 

Jedna 
z najlepszych 

dmuchaw na rynku. 
Idealna do dużych 

powierzchni.

TOP-MODEL

Używanie dwóch baterii jednocześnie 
znacznie wydłuża czas pracy.

Funkcja boost gwarantuje więcej mocy na 
żądanie.

Regulator prędkości ułatwia obsługę – nie 
trzeba ciągle naciskać spustu.
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EAN: 6952909025100 | Nr art.: 2400086
82B900

Przepływ powietrza  
(w dyszy) 650 m³/h

Siła nadmuchu  
(na końcu dyszy) 12 N

Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 2,5 kg

Przepływ powietrza

870 m3/h

Bateria

SINGLE56 m/s

Prędkość powietrza

Idealna do krótszej pracy i mniejszych powierzchni, np. do usuwania 
resztek po koszeniu trawy lub przycinaniu gałęzi  |  System VARIO 
umożliwia kontrolę mocy  |  Niski poziom wibracji zwiększa komfort 
pracy

DANE TECHNICZNE

SYSTEM 82 V DMUCHAWY

PRODUKT/FUNKCJA 82B900 82B1000 82B1300
Silnik Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy

Prędkość powietrza (na końcu dyszy) 56 m/s 65 m/s 69 m/s

Przepływ powietrza (w dyszy) 650 m³/h 750 m³/h 1060 m³/h

Przepływ powietrza (w obudowie) 870 m³/h 970 m³/h 1300 m³/h

Siła nadmuchu (na końcu dyszy) 12 N 16 N 24 N

Przełącznik VARIO VARIO VARIO

Kontrola prędkości - Tak Tak

Funkcja boost - - Tak

Praca tylko z baterią plecakową (z kablem) - Tak -

Waga (bez baterii) 2,5 kg 2,1 kg 7,2 kg

Wibracje 1,0 m/s² 1,6 m/s² <2,5m/s²

Nr art. 2400086 2400286 2400186

EAN 6952909025100 6952909026992 6952909025177

EAN: 6952909026992 | Nr art.: 2400286
82B1000

Przepływ powietrza  
(w dyszy) 750 m³/h

Siła nadmuchu  
(na końcu dyszy) 16 N

Kontrola prędkości Tak

Praca tylko z baterią 
plecakową Tak

Przełącznik VARIO
Waga 2,1 kg

Doskonała do dłuższej pracy i większych powierzchni, takich jak 
parkingi, obiekty sportowe i inne przestrzenie miejskie  |  System 
VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  Wygodna obsługa dzięki kontroli 
prędkości  |  Niska waga zwiększa komfort pracy i pozwala wydłużyć  
czas pracy  |  Pracuje jedynie w połączeniu z baterią plecakową lub 
zamocowaną na pasie biodrowym

DANE TECHNICZNE

Kontrola prędkości dla wygodnej, długiej 
pracy bez konieczności ciągłego wciskania 
przełącznika.

Bezszczotkowy silnik nie wymaga 
serwisowania i generuje niewielkie wibracje. 
Pozwala to pracować dłużej bez obciążenia 
ramion i zmęczenia.

Pas biodrowy z dołączoną kieszenią na 
baterie dla lepszego zbalansowania ciężaru 
(dostępny jako akcesoria).

Możliwość podłączenia baterii przy użyciu 
kabla w modelu 82B1000.

Przepływ powietrza

970 m3/h

Bateria

PLECAKOWA65 m/s

Prędkość powietrza
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Profesjonalne ciecie drzewa bez 
wdychania szkodliwych spalin

SYSTEM 82 V PILARKI I PILARKI NA WYSIĘGNIKU

Podczas tradycyjnej pielęgnacji drzew pracownicy muszą nie tylko stawiać czoła surowej 
pogodzie, ale także zmagać się ze szkodliwymi spalinami, wysokim poziomem hałasu 
i wibracji. Alternatywą jest wybór pilarki łańcuchowej Cramer, zasilanej baterią 82 V. Pilarki 
Cramer oferują świetne osiągi, nie spalając przy tym benzyny. Nasz Top-Model 82CS25,  
to lider na rynku pod względem mocy, momentu obrotowego i wydajności cięcia. Jeśli 
konieczne jest cięcie na dużych wysokościach, nasza pilarka na wysięgniku teleskopowym 
82PST doskonale się spisze, wykonując tę pracę bezpiecznie z poziomu gruntu.

+  Idealna dla każdego, komu zależy na świetnych 
osiągach przy zachowaniu niskiej wagi.

+ Wysoki moment obrotowy pozwala na łatwe  
 cięcie nawet grubych kłód.
+ Niska waga zwiększa komfort pracy.

Poręczna dzięki lekkiej konstrukcji  |  Bezpieczna dzięki funkcji on\off  |  
System VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  Wydajna i niewymagająca 
serwisowania dzięki bezszczotkowemu silnikowi  |  Niezwykle 
wytrzymała dzięki elementom obudowy z magnezu  |  Możliwość 
stosowania dłuższych prowadnic: do wyboru 14“/36 cm lub 16“/40 cm

Prowadnica 12“/30 cm (14"/36 cm i 16"/40 cm 
dostępne jako akcesoria)

Zbiornik oleju 180 ml
Przełącznik VARIO

Waga (bez baterii, z prowadnicą 
12” i łańcuchem) 3,3 kg

Moc

1,5 Kw

Moment obrotowy

1,6 Nm

Prędkość łańcucha

20 m/s

NOWOŚĆ82CS15
EAN: 6952909033440 | Nr art.: 2000586

DANE TECHNICZNE

Poręczna dzięki lekkiej konstrukcji  |  Bezpieczna dzięki funkcji on\off  |  
System VARIO umożliwia kontrolę mocy  |  Wydajna i niewymagająca 
serwisowania dzięki bezszczotkowemu silnikowi  |  Niezwykle 
wytrzymała dzięki elementom obudowy z magnezu  |  Możliwość 
stosowania dłuższych prowadnic: do wyboru 14“/36 cm lub 16“/40 cm

+  Najpotężniejsza pilarka łańcuchowa Cramer 82 V 
o mocy 2,5 kW – znakomita do najcięższych prac.

+  Potężny moment obrotowy sprawia, że nawet grube 
pnie przecina z łatwością.

+  Wysoka prędkość łańcucha zwiększa wydajność 
i ułatwia wykonanie pracy.

Prowadnica 13“/33 cm (15“/38 cm i 18“/46 cm  
dostępne jako akcesoria)

Zbiornik oleju 250 ml
Przełącznik VARIO

Waga (bez baterii, z prowadnicą 
12” i łańcuchem) 4,8 kg

Moc

2,5 Kw

Moment obrotowy

2,6 Nm

Prędkość łańcucha

24 m/s

82CS25
EAN: 6952909025094 | Nr art.: 2000086

DANE TECHNICZNE

TOP-MODEL

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Wszystkie 
pilarki łańcuchowe Cramer 82 V wyposażone 
są w wyłącznik bezpieczeństwa.

Dolna część obudowy wykonana z magnezu 
gwarantuje większą wytrzymałość (82CS25).

Metalowa ostroga dla zwiększenia 
przyczepności i wytrzymałości.

Dostępne od 2020
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ZALETY 82 V PILARKI NA WYSIĘGNIKU

Hak do przyciągania gałęzi z drzewa 
ułatwiający pracę.

System VARIO umożliwia kontrolę mocy 
i wydłuża czas pracy baterii.

Wykonana z magnezu smukła obudowa 
głowicy tnącej ułatwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach.

Wersja z wysięgnikiem teleskopowym 
82PST oferuje największy zasięg na rynku!

PRODUKT/FUNKCJA 82CS15 82CS25 82PS 82PST
Silnik Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy

Moc 1500 W 2500 W 800 W 800 W

Moment obrotowy 1,6 Nm 2,6 Nm 0,63 Nm 0,63 Nm

Prędkość łańcucha 20 m/s 24 m/s 18 m/s 18 m/s

Hak do gałęzi - - Tak Tak

Przełącznik VARIO VARIO VARIO VARIO

Wysięgnik teleskopowy - - - Tak

Długość - - 2,15 m 2,7–3,9 m

Zbiornik oleju 180 ml 250 ml 150 ml 150 ml

Korek zbiornika Zatyczka Zatyczka Zatyczka Zatyczka

Napinanie łańcucha Z narzędziem Z narzędziem Z narzędziem Z narzędziem

Podziałka łańcucha 3/8 ” 0,325 ” 1/4 ” 1/4 ”

Szerokość rowka 1,1 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm

System nośny w zestawie - - BasicAssist BasicAssist

Wyłącznik bezpieczeństwa on/off Tak Tak Tak Tak

Waga (bez baterii, z prowadnicą
i łańcuchem) 3,3 kg 4,8 kg 4,1 kg 5,6 kg

Wibracje < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nr art. 2000586 2000086 1400486 1400086

EAN 6952909033440 6952909025094 6952909033426 6952909025032 

EAN: 6952909033426 | Nr art.: 1400486
82PS

Hak do gałęzi Tak
Wysięgnik teleskopowy -
System nośny w zestawie BasicAssist
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 4,1 kg

Prędkość łańcucha

18 m/s

Prowadnica

25 cm2,15 m

Długość

Zwiększona stabilność i wytrzymałość dzięki elementom obudowy 
wykonanym z magnezu  |  Wydajna i niewymagająca serwisowania dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi  |  Pokryta gumową powłoką dolna część 
obudowy zmniejsza ryzyko uszkodzeń  |  System VARIO umożliwia 
kontrolę mocy  |  Wbudowany hak do gałęzi ułatwia pracę  |  Niski poziom 
wibracji zwiększa komfort pracy  |  Specjalna osłona dla rąk  |   
Poręczna dzięki lekkiej konstrukcji  |  Bezpieczna dzięki funkcji on\off

+ Aluminiowy wysięgnik dla lepszej stabilności i większej precyzji 
 w pracy.

DANE TECHNICZNE

EAN: 6952909025032 | Nr art.: 1400086
82PST

Hak do gałęzi Tak
Wysięgnik teleskopowy Tak
System nośny w zestawie BasicAssist
Przełącznik VARIO
Waga (bez baterii) 5,6 kg

Prędkość łańcucha

18 m/s

Prowadnica

25 cm2,7–3,9 m

Długość

Zwiększona stabilność i wytrzymałość dzięki elementom obudowy 
wykonanym z magnezu  |  Wydajna i niewymagająca serwisowania dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi  |  Pokryta gumową powłoką dolna część 
obudowy zmniejsza ryzyko uszkodzeń  |  System VARIO umożliwia 
kontrolę mocy  |  Wbudowany hak do gałęzi ułatwia pracę  |  Niski poziom 
wibracji zwiększa komfort pracy  |  Specjalna osłona dla rąk  |  Poręczna 
dzięki lekkiej konstrukcji  |  Bezpieczna dzięki funkcji on\off  |  Zasięg do 
3,9 m  |  Solidna wykonana z magnezu obudowa głowicy tnącej  |  
Wbudowany odbojnik zwiększa wytrzymałość

+  Teleskopowy wysięgnik wykonany z aluminium dla lepszej 
stabilności i większej precyzji w pracy.

+ Moc silnika i wysoki moment obrotowy generują prędkość 
 łańcucha 18 m/s zapewniając doskonałe rezultaty cięcia.

DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ

Dostępne od 2020
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+  Z połączeniem Bluetooth i kompatybilne z GreenFleet, innowacyjną platformą IT do 
profesjonalnego zarządzania flotą narzędzi. Stworzone, aby ułatwiać pracę profesjonalistom.

82V860 | 82VH860

Cramer oferuje dwa różne systemy baterii. Pierwszy to cztery poręczne i mocne baterie 
do wykorzystania we wszystkich narzędziach Cramer 82 V. Drugi to bateria plecakowa 
o wysokiej wydajności, która w połączeniu z ergonomicznym systemem nośnym ErgoAssist 
jest idealnym rozwiązaniem, gdy potrzeba dużo energii do wykonywania długotrwałej pracy. 
Większość baterii Cramer posiada klasę IPX4, dzięki czemu jest całkowicie odporna na 
warunki pogodowe i może być używana także w najtrudniejszych, deszczowych warunkach.

Źródło energii dla wydajnej 
pracy bez szkodliwych spalin

82V860: EAN: 6952909026879 | Nr art.: 2903686
82VH860: EAN: 6952909026862 | Nr art.: 2903586

SYSTEM 82 V AKUMULATORY

Zintegrowany uchwyt ułatwia transport  |  Zawsze aktualne informacje o statusie baterii  |   
Możliwość przechowywania w pozycji pionowej dzięki solidnej podstawie  |  Najwyższa wydajność

PRODUKT 82V860 82VH860
Napięcie 82 V 82 V
Pojemność znamionowa 12 Ah 12 Ah
Bluetooth Tak Tak
System nośny w zestawie - ErgoAssist
Waga 5,6 kg 6,8 kg

DANE TECHNICZNE

Pojemność

860 Wh

Moc maksymalna

3,2 kW IPX4
Klasa odporności

Bateria plecakowa została zaprojektowana 
do używania z systemem nośnym Cramer 
ErgoAssist. Można zakupić baterię z lub bez 
systemu ErgoAssist, w zależności od tego, 
czy posiadają Państwo już system 
ErgoAssist czy jeszcze nie.

Wystarczająca moc 
nawet do najbardziej 

wymagających 
zadań.

Najpotężniejsza 
bateria 82 V Cramer  

do prac wymagających 
ogromnej ilości 

energii.

Znak firmowy i logo Bluetooth są zarejestrowanymi symbolami firmy Bluetooth SIG, INC.

Bryzgoszczelna 
obudowa baterii 

gwarantuje bezpieczną 
pracę w każdych 

warunkach.
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Napięcie 82 V
Pojemność znamionowa 6 Ah
Bluetooth Tak
Waga 3,1 kg

Moc  
maksymalna

3,2 kW

Klasa  
odporności

IPX4430 Wh

Pojemność

EAN: 6952909025148 | Nr art.: 2900286
82V430

Większa wytrzymałość dzięki solidnej obudowie z magnezu  |   
Odporna na warunki pogodowe (klasa IPX4)  |  Niska waga 
pomimo wysokiej mocy maksymalnej  |  Kompatybilna 
z GreenFleet przez Bluetooth

DANE TECHNICZNE

EAN: 6952909025124 | Nr art.: 2900086
82V220

Napięcie 82 V
Pojemność znamionowa 3 Ah
Bluetooth Tak
Waga 1,9 kg

Moc  
maksymalna

2,1 kW

Klasa  
odporności

IPX4220 Wh

Pojemność

Większa wytrzymałość dzięki solidnej obudowie z magnezu  |   
Odporna na warunki pogodowe (klasa IPX4)  |  Niska waga 
pomimo wysokiej mocy maksymalnej  |  Kompatybilna 
z GreenFleet przez Bluetooth

DANE TECHNICZNE

Napięcie 82 V
Pojemność znamionowa 6 Ah
Bluetooth -
Waga 2,6 kg

Moc  
maksymalna

3,2 kW430 Wh

Pojemność

EAN: 6952909027432 | Nr art.: 2905886
82V430G

Niezwykle wysoka moc maksymalna

DANE TECHNICZNE

Napięcie 82 V
Pojemność znamionowa 3 Ah
Bluetooth -
Waga 1,5 kg

Moc  
maksymalna

2,1 kW220 Wh

Pojemność

EAN: 6952909027425 | Nr art.: 2905786
82V220G

Niska waga mimo dużej mocy

DANE TECHNICZNE

PRODUKT/FUNKCJA 82V220G 82V220 82V430G 82V430 82V860 82VH860
Napięcie 82 V 82 V 82 V 82 V 82 V 82 V

Pojemność znamionowa 3 Ah 3 Ah 6 Ah 6 Ah 12 Ah 12 Ah

Pojemność 220 Wh 220 Wh 430 Wh 430 Wh 860 Wh 860 Wh

Moc maksymalna 2,1 kW 2,1 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW

Bluetooth - Tak - Tak Tak Tak

System nośny w zestawie - - - - - ErgoAssist

Odporne na warunki atmosferyczne - Tak - Tak Tak Tak

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

Nr art. 2905786 2900086 2905886 2900286 2903686 2903586

EAN 6952909027425 6952909025124 6952909027432 6952909025148 6952909026879 6952909026862 

ZALETY 82 V AKUMULATORY

Wystarczy połączyć baterie z aplikacją 
GreenFleet przez Bluetooth, aby kontrolować 
poziom naładowania, pozostały czas pracy, 
temperaturę i ilość cykli ładowania ze 
swojego smartfona.

Akumulatory Cramer 82 V oferują najwyższą 
na rynku moc maksymalną. Dzięki 
akumulatorom 82 V Cramer mają Państwo 
gwarancję wystarczającej ilości energii 
do każdego rodzaju pracy.

Z bateriami 82 V Cramer można pracować 
nawet w deszczu bez żadnych problemów. 
Nasze baterie posiadają certyfikat IPX4  
i są całkowicie odporne na warunki 
atmosferyczne. 

Wykonana z magnezu obudowa zapewnia 
lepsze chłodzenie i dłuższą żywotność baterii 
(w modelach 82V430 i 82V220).
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SYSTEM 82 V ŁADOWARKI

Baterie mogą być ładowane bezpośrednio 
po użyciu, jako że wbudowany wentylator 
zapewnia chłodzenie w trakcie procesu 
ładowania. To pozwala zaoszczędzić sporo 
cennego czasu.

EAN: 6952909025162 | Nr art.: 2900486
82C2 TECHNISCHE DATEN

Prąd ładowania

4 A2
Gniazda

DANE TECHNICZNE

Sekwencyjnie ładuje baterie do pełnego naładowania  |   
Dzięki dwóm gniazdom ładowania potrzeba mniejszej ilości 
ładowarek

EAN: 6952909025179 | Nr art.: 2900586
82C6 TECHNISCHE DATEN

Prąd ładowania

4–12 A

Klasa odporności

IPX46
Gniazda

DANE TECHNICZNE

Złącze USB do ładowania innych urządzeń, na przykład 
komórki  |  Ładuje też baterię plecakową

+  Ładuje trzy baterie jednocześnie.
+  Szybka ładowarka do wielu baterii!
+  Sześć gniazd to mniej ładowarek i mniejsza 

częstotliwość wymiany baterii.
+  Klasa ochrony IPX4 pozwala używać tej 

ładowarki w każdych warunkach pogodowych.

EAN: 6952909027418 | Nr art.: 2905686
82C1G TECHNISCHE DATEN

Prąd ładowania

4 A1
Gniazda

DANE TECHNICZNE

Dostępna od 2020

Dzięki klasie ochronności IPX4, ładowarka 
82C6 może być używana w każdych 
warunkach pogodowych.

Baterie Cramer 82 V dostarczają wystarczającą ilość energii dla każdego narzędzia z serii 82 V. Dzięki temu można profesjonalnie pracować, nawet 
w najcięższych i najtrudniejszych warunkach. Ładowarki Cramer 82 V zapewnią niezwykle szybkie ponowne naładowanie baterii. Zamieszczone 
poniżej tabele pozwolą Państwu łatwiej zaplanować czas pracy dla każdego narzędzia z poszczególnymi modelami baterii i tym samym zapewnić 
nieprzerwaną pracę. 

CZAS PRACY (W MINUTACH)

CZASY ŁADOWANIA Wszystkie podane czasy to wartości maksymalne i zostały 
zmierzone podczas pracy wykonywanej w normalny i bezpieczny 
sposób. Żaden z produktów nie był poddawany ekstremalnym 
obciążeniom. Lekkie warunki oznaczają, że urządzenie pracuje  
przy 60-80% swojej maksymalnej liczby obrotów na minutę.  
Ciężkie warunki oznaczają, że urządzenie pracuje przy 80-100% 
swojej maksymalnej liczby obrotów na minutę. Stan urządzeń 
tnących i sposób pracy mają kluczowy wpływ na czas pracy baterii. 
Niezwykle istotne jest zatem aby wszelkie elementy tnące były 
zawsze dobrze naostrzone.

Wszystkie podane czasy zakładają, że bateria znajduje się 
w odpowiedniej temperaturze i jest ładowana zgodnie  
z wszystkimi zaleceniami instrukcji obsługi.

82V220G /  
82V220

82V430G / 
82V430

82VH860 / 
82V860

Lekkie warunki pracy Trudne warunki pracy Lekkie warunki pracy Trudne warunki pracy Lekkie warunki pracy Trudne warunki pracy

82T 50 30 100 60 200 120

82T10 50 30 100 60 200 120

82TB10 50 30 100 60 200 120

82T16 45 25 90 50 180 100

82TB16 45 25 90 50 180 100
82TX10  
(z podkaszarką) 50 30 100 60 200 120

82HD 100 60 200 120 400 240

82HD66 100 60 200 120 400 240

82PHT 100 60 200 120 400 240

82PHA 100 60 200 120 400 240

82P 10 godzin 8 godzin - - - -

82CS15 25 18 50 36 100 72

82CS25 20 15 40 30 80 60

82PS 60 35 120 70 240 140

82PST 60 35 120 70 240 140
82LM46  
(z dwoma akumulatorami) 100 70 200 140 - -

82LM46S  
(z dwoma akumulatorami) 90 60 180 120 - -

82LM51S  
(z dwoma akumulatorami) 90 60 180 120 - -

82LM61S  
(z dwoma akumulatorami) 110 70 220 140 - -

82B900 45 25 90 50 180 100

82B1000 40 20 80 40 160 80
82B1300  
(z dwoma akumulatorami) 50 30 100 60 - -

82UC 90 90 180 180 - -

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

Ładowarka 82C1G
36 min. (80%)

45 min. (100%)

72 min. (80%)

90 min. (100%)

144 min. (80%)

180 min. (100%)

Ładowarka 82C2
36 min. (80%)

45 min. (100%)

72 min. (80%)

90 min. (100%)

144 min. (80%)

180 min. (100%)

Ładowarka 82C6
36 min. (80%)

45 min. (100%)

72 min. (80%)

90 min. (100%)

144 min. (80%)

180 min. (100%)

SYSTEM 82 V CZAS DZIAŁANIA BATERII I ŁADOWANIA

Długi czas pracy i szybkie ładowanie

Czasy ładowania są podawane dla jednej baterii. 82C6 może ładować trzy baterie na raz.
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SYSTEM 82 V AKCESORIA

PRODUKT/FUNKCJA NR ART. EAN
PRODUKTY W ZESTAWIE/ DODATKOWE 
INFORMACJE

Nóż do trawy 3–255 2902486 6952909025483 Nóż do trawy trójzębny, 255 mm, 
do 82TB10

Nóż do trawy 3–300 2902586 6952909025490 Nóż do trawy trójzębny, 300 mm,  
do 82TB16

Głowica do 82T10/16 i 82TB10/16 2902686 6952909025506 Głowica do 82T10/16 i 82TB10/16

Głowica do 82TX10/82T 2902786 6952909025513 Głowica do 82TX10/82T

Narzędzie wielofunkcyjne – nożyce do żywopłotu 2902986 6952909025520 Przystawka nożyce do żywopłotu do 82TX10

Narzędzie wielofunkcyjne – pilarka na wysięgniku 2903286 6952909025568 Przystawka pilarka na wysięgniku do 82TX10

Narzędzie wielofunkcyjne – kultywator 2903086 6952909025537 Przystawka kultywator do 82TX10

Narzędzie wielofunkcyjne – krawędziarka 2903186 6952909025544 Przystawka krawędziarka do 82TX10

Prowadnica 10" 2906686 6952909031590 Do 82PST i 82PS

Prowadnica 13" 2901886 6952909025421 Do 82CS25

Prowadnica 15" 2901986 6952909025438 Do 82CS25

Prowadnica 18" 2902086 6952909025445 Do 82CS25

Łańcuch 10”, podziałka 1/4”, 1,1 mm szerokość rowka 2906786 6952909031606 Do 10" prowadnicy w 82PST i 82PS

Łańcuch 13", podziałka 0,325", 1,3 mm szerokość rowka 2902186 6952909025452 Do 13" prowadnicy w 82CS25

Łańcuch 15", podziałka 0,325", 1,3 mm szerokość rowka 2902286 6952909025469 Do 15" prowadnicy w 82CS25

Łańcuch 18", podziałka 0,325", 1,3 mm szerokość rowka 2902386 6952909025476 Do 18" prowadnicy w 82CS25

Prowadnica 12" 2908486 6952909053240 Do 82CS15

Prowadnica 14" 2907186 6952909031644 Do 82CS15

Prowadnica 16" 2907286 6952909031651 Do 82CS15

Łańcuch 12", podziałka 3/8", szerokość rowka 1,1mm 2908586 6952909053257 Do 12" prowadnicy w 82CS15

Łańcuch 14", podziałka 3/8", szerokość rowka 1,1mm 2907986 6952909031941 Do 14" prowadnicy w 82CS15

Łańcuch 16", podziałka 3/8", szerokość rowka 1,1mm 2908086 6952909031958 Do 16" prowadnicy w 82CS15

Dysza płaska 2906086 6952909031538 Do 82B1000

Dysza okrągła 2907486 6952909031736 Do 82B900

Dysza okrągła 2905986 6952909031521 Do 82B1000

Dysza okrągła 2907586 6952909031750 Do 82B1300

Noże do kosiarki 31 cm 2906586 6952909031583 Do 82LM61S / 82LMS61S (z podwójnymi nożami)

Noże do kosiarki 46 cm 2906386 6952909031569 Do 82LM46 / 82LMS46 i 82LM46S / 82LMS46S

Noże do kosiarki 51 cm 2906486 6952909031576 Do 82LM51S / 82LMS51S

Bateria plecakowa 82V860 12 Ah 2903686 6952909026879 860 Wh, bez systemu nośnego

BasicAssist 2900786 6952909025315 Pas nośny

ErgoAssist 2900886 6952909025322 Płyta do montażu wykaszarek, kieszeń na narzędzia 
w zestawie

Plecak 2900986 6952909025339 Do ErgoAssist

Pas biodrowy 2901086 6952909025346 Adapter baterii, kabel, kieszeń na baterie, kieszeń na baterie 
z podłączeniem w zestawie

Kabel 2902886 6952909025551 Kabel podłączeniowy

Adapter baterii 2901186 6952909025353 Adapter baterii do połączenia za pomocą kabla

Płyta do wykaszarek 2901286 6952909025360 Uchwyt do wykaszarek

Kieszeń na baterie 2901386 6952909025377 Tylko do noszenia, bez możliwości podłączenia

Kieszeń na baterie 2901486 6952909025384 Z podłączeniem za pomocą kabla

Kieszeń na narzędzia 2901586 6952909025391 Np. na apteczkę, telefon itp.
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+  Niemal całkowicie bezgłośny silnik elektryczny z przekładnią 
hydrostatyczną i bezstopniową regulacją prędkości.

+  Pracuje bez emitowania szkodliwych substancji dzięki czemu  
może być używany również w zamkniętych pomieszczeniach.

LS 5000 ESW Z NAPĘDEM AKUMULATOROWYM

Odkurzacze uniwersalne Cramer zapewniają ogromną moc ssącą przy bardzo niskim poziomie 
hałasu. Osiem modeli i szeroki wybór akcesoriów pozwala używać ich do wielu różnych 
zadań: do zbierania liści i innych śmieci – od niedopałków po puszki po piwie. Odkurzacze 
Cramer nie pozostawiają za sobą niczego. Dla profesjonalistów i do użytku prywatnego.

Mało hałasu, dużo mocy

Nr art.: 1429458

CRAMER ODKURZACZE UNIWERSALNE

Silnik elektryczny 3 kW/36 V (odpowiada 4 KM)  |  Czas pracy (zależny  
od prędkości) do 2 godzin  |  Ładowarka: czas ładowania około 8 godzin  |  
Akumulator: Optima, spiralny, żelowy  |  Wyświetlacz stanu naładowania 
akumulatora  |  Bezstopniowa regulacja prędkości od 0 do 3150 obr./min.  |  
Specjalna osłona zamontowana nad koszem kieruje kurz i hałas turbiny 
w kierunku ziemi  |  Przekładnia hydrostatyczna  |  Ochrona przed 
całkowitym rozładowaniem akumulatora  |  Koła z łożyskami  
igiełkowymi  |  Hamulec postojowy  |  Łatwo dostępna regulacja  
wysokości  |  Specjalne osłony na bokach  |  Liczne opcje kosza  
do różnych zastosowań (szczegóły w tabeli akcesoriów)

Silnik Enermot 36 V PMDC,  
3 kW, 3200/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 195/80/118 cm
Waga 205 kg 
Hamulec postojowy Tak
Napęd Tak

DANE TECHNICZNE

Moc

3,0 kw

Szer. robocza

80 cm 240 l

Kosz
Duży kosz = mniejsza 

częstotliwość 
opróżniania = 

oszczędność czasu.

Pozwala na 
odkurzanie dużych 

powierzchni 
w krótkim czasie. 

Dostarcza 
maksymalnej mocy 
ssania przy niskim 
poziomie hałasu.

Wystarczy rozsunąć zamek błyskawiczny 
kosza, aby zwiększyć przepływ powietrza 
i moc ssania.

CRAMER CECHY SZCZEGÓLNE  
ODKURZACZE UNIWERSALNE

Możliwe do używania na nieutwardzonych 
nawierzchniach dzięki bardzo ciężkim 
rolkom i szerokim profilom kół 
napędzających i sterujących.

Koła posiadają mechanizm różnicowy 
i stalowe felgi dzięki czemu odkurzacz 
porusza się zawsze płynnie 
i bezproblemowo.
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LS Compact, LS 3500 i LS 5000 zostały wyposażone w turbinę o wysokiej wydajności, napędzaną silnikiem Honda z serii GX 
z funkcją easy start. Wszystkie posiadają aerodynamiczne dysze o szerokości roboczej 80 cm i 240 l kosz z filtrem 
przemysłowym. 

Nr art.: 1429435
LS COMPACT

Silnik HONDA GX 120 / 2,6 kW / 
3,5 KM / 3600/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 163/82/105 cm
Waga 67 kg 

Kosz

240 l

Szer. robocza

80 cm2,6 kw

Moc

Nr art.: 1429415
LS 3500

Silnik HONDA GX 120 / 2,6 kW /
3,5 KM / 3600/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 163/82/119 cm
Waga 67 kg
Hamulec postojowy Tak

Kosz

240 l

Szer. robocza

80 cm2,6 kw

Moc

Silnik HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 KM / 3600/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 163/82/119 cm
Waga 70 kg
Hamulec postojowy Tak
Napęd Tak

Kosz

240 l

Szer. roboczaMoc

80 cm3,6 kw

+  Obrotowe koła sterujące zapewniają świetną 
zwrotność.

+  Regulacja wysokości dyszy ssącej z pulpitu operatora.

Nr art.: 1429416
LS 5000

LS COMPACT, LS 3500 I LS 5000: TRZY MODELE Z TURBINAMI 
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Koła z łożyskami igiełkowymi  |  Hamulec postojowy  |  
Hamulec postojowy  |  Liczne opcje kosza do różnych 
zastosowań (szczegóły w tabeli akcesoriów)

Koła z łożyskami igiełkowymi  |  Hamulec postojowy  |  
Hamulec postojowy  |  Liczne opcje kosza do różnych 
zastosowań (szczegóły w tabeli akcesoriów)

+  Napęd z mechanizmem różnicowym ułatwia  
manewrowanie na zakrętach.

Bardzo trwała stalowa konstrukcja (zamiast plastiku) 
gwarantuję długą żywotność  |  Wysoka moc ssąca już 
w niskim zakresie obrotów zapewnia zmniejszone zużycie 
paliwa i niższy poziom hałasu

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Niezwykle wysoką moc ssącą tych modeli zawdzięczamy naszej 
turbinie „Starbuck”. Już przy 2800 obr./min. osiąga ona pełną moc 
ssania co wpływa na znaczne obniżenie poziomu hałasu. W dodatku 
turbina ta jest zbudowana ze specjalnej stali Qst 690, co sprawia,  
że jest wyraźnie lżejsza od powszechnie stosowanych innych turbin.  
To odciąża silnik i zwiększa jego żywotność.

Nr art.: 1429432
LS 5000 HSW

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 KM / 3600/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 157/80/105 cm
Waga 70 kg
Hamulec postojowy Tak

Kosz

240 l

Szer. robocza

80 cm3,6 kw

Moc

LS 4000 SW I LS 5000 HSW: Z TURBINĄ „STARBUCK”  
WYSOKA MOC JUŻ W NISKIM ZAKRESIE OBROTÓW 

Koła z łożyskami igiełkowymi  |  Hamulec postojowy  |  Łatwo 
dostępna regulacja wysokości  |  Turbina „Starbuck” = optymalna 
moc  |  Liczne opcje kosza do różnych zastosowań (szczegóły 
w tabeli akcesoriów)

Koła z łożyskami igiełkowymi  |  Hamulec postojowy  |  Łatwo 
dostępna regulacja wysokości  |  Turbina „Starbuck” = optymalna 
moc  |  Liczne opcje kosza do różnych zastosowań (szczegóły 
w tabeli akcesoriów)

Nr art.: 1429463
LS 4000 SW

Silnik HONDA GX 160 / 3,6 kW/ 
4,8 KM / 3600/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 163/82/119 cm
Waga 70 kg
Hamulec postojowy Tak

Kosz

240 l

Szer. robocza

80 cm3,6 kw

Moc

+  Specjalne osłony chronią obudowę i inne elementy 
przed uderzeniami kamieni.

2800 obr./min.  |  Poziom ciśnienia akustycznego 81,4 dB  |  Poziom mocy akustycznej 94 dB

Turbina „Starbuck" wyznacza nowe 
standardy wydajności:

+ 100 % mocy   
+ 75 % mniej hałasu  
+ 25 % mniejsze zużycie paliwa

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

+  Bezstopniowy napęd hydrostatyczny, obsługiwany przy pomocy 
obrotowej manetki.

+  Szeroki profil kół sterujących i napędowych zapobiega zapadaniu 
na grząskim podłożu. 

+  Wzmocnione uchwyty prowadzące dla profesjonalnego 
użytkowania.
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Nr art.: 1429447
LS 5000 XP

Silnik HONDA GX 160 / 3,6 kW /  
4,8 KM / 3600/min.

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 186/80/110 cm

Waga 118 kg

LS 5000 XP: WYDAJNY I PROSTY W OBSŁUDZE DZIĘKI 
OPATENTOWANEJ TECHNICE OPRÓŻNIANIA KOSZA

LS 5000 XP wyposażony jest w bezstopniowy napęd hydrostatyczny i turbinę „Starbuck”. Zapewnia maksymalną moc przy niskim poziomie hałasu! 
Niezwykle praktyczny, łatwo działający system opróżniania kosza, który wysuwa się jak szufladę i opróżnia. Szybciej i prościej już nie można.

Można opróżniać kosz bez konieczności 
wyłączania silnika.

Aby opróżnić kosz należy przestawić 
dźwignię z lewej strony. W ten sposób 
zmniejszymy obroty silnika i zablokujemy 
kanał wyrzutowy. 

Następnie należy przestawić dźwignię po 
prawej stronie i można wyciągnąć i 
opróżnić kosz.

Kosz

180 l

Szer. robocza

80 cm3,6 kw

Moc

DANE TECHNICZNE

+  Bezstopniowy napęd hydrostatyczny pozwala dostosować 
prędkość do każdej sytuacji.

+  Top – wyposażenie: Turbina „Starbuck”, koła sterujące i napędowe 
o szerokim profilu, specjalne osłony chroniące przed uderzeniami 
kamieni i osłona chroniąca przed kurzem i hałasem.

Koła z łożyskami igiełkowymi  |  Hamulec postojowy  |  Łatwo 
dostępna regulacja wysokości  |  Turbina „Starbuck” = optymalna 
moc  |  Liczne opcje kosza do różnych zastosowań (szczegóły 
w tabeli akcesoriów)

Nr art.: 1429470

Nr art.: 1428060

LB 8000

LEAF BLOWER FOR  
TOURNO KING SIZE

LS 4000 VLG: GENIALNY ODKURZACZ Z WYRZUTEM DO TYŁU  
UŁATWIA PRACĘ

LGB 8000 I DMUCHAWA DO LIŚCI DO TOURNO KING SIZE:  
MOCNE JAK JESIENNY WICHER

LS 4000 VLG to uniwersalny odkurzacz, który można podłączyć do pojazdów typu pikap, przyczep lub najlepiej do Cramer leaf box (zbieracz liści). 
Umożliwia to bezpośredni załadunek odpadów do skrzyni ładunkowej lub pojemnika/zbieracza liści. 

Wyposażone w koła dmuchawy do liści Cramer to idealne narzędzia do szybkiego usuwania liści i śmieci ze ścieżek i powierzchni zielonych. 
Do wyboru dwie wersje: jedna do zamontowania do TOURNO King Size, druga to samodzielna, pchana maszyna. Oba modele wyposażone 
w bardzo wydajną turbinę, która wytwarza tak silny strumień powietrza, że z pewnością nie pozostawią za sobą żadnych liści czy śmieci. 

Silnik HONDA GX 390
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 83/66/66 cm
Waga 72 kg
Hamulec postojowy Tak

Regulacja strumienia 
powietrza

40°
Prędkość powietrzaMoc

217  km/h

Prędkość powietrza Regulacja strumienia 
powietrza

217  km/h 180°

8,7 kW

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 75/111/48 cm
Waga 50 kg

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

+ Szczególnie przyjazna dla użytkownika dzięki ergonomicznie 
zaprojektowanych elementach sterujących i prostemu prowadzeniu.

Turbina Ventis  |  Udoskonalona konstrukcja turbiny 
zapewnia lepszą cyrkulację powietrza i większą wydajność  |  
Maksymalna prędkość obwodowa turbiny 217 km/h  |  Koło 
sterujące

 

Silnik HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 KM / 3600/min.

Zawieszenie Solidna płyta ochronna  
z powłoką gumową

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 87/53/112 cm
Waga 73 kg

Wąż ssący

5 m3,6 kw

Moc

Nr art.: 1429468
LS 4000 VLG 

+ Specjalny adapter umożliwia bezpośrednie 
podłączenie do pojazdów skrzyniowych (Pickup).

Bezpośredni załadunek pojazdów skrzyniowych  |  Koła 
z łożyskami igiełkowymi  |  Idealnie współpracuje 
z 1429469 (leaf box) i 1428074 (przyczepa dwuosiowa)

DANE TECHNICZNE

+ Wysoka wydajność turbiny – usuwa nawet 
 najbardziej uporczywe zabrudzenia z łatwością.
+ Prosty i łatwy montaż do TOURNO King Size.
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PRODUKT/FUNKCJA LS COMPACT LS 3500 LS 5000 LS 4000 SW
Silnik HONDA GX 120 HONDA GX 120 HONDA GX 160 HONDA GX 160

Moc 2,6 kW 2,6 kW 3,6 kW 3,6 kW

Szerokość robocza 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Pojemność kosza 240 l 240 l 240 l 240 l

Koła przednie 1 x 180/50 mm 2 x 180/50 mm 2 x 180/50 mm 2 x 180/80 mm 

Koła tylne 2 x 300/100  mm 2 x 300/100 mm 2 x 300/100 mm 2 x 320/120 mm

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 163/82/105 163/82/119 163/82/119 163/82/119 

Waga 67 kg 67 kg 70 kg 70 kg 

Nr art. 1429435 1429415 1429416 1429463

Łożyska igiełkowe/ kulkowe
Koła kopiujące i główne Tak Tak Tak Tak

Znak GS - Tak Tak Tak

Hamulec postojowy - Tak Tak Tak

Podwójne łożyska oporowe w kołach 
przednich - Tak Tak Tak

Centralna regulacja wysokości - Tak Tak Tak

Napęd - - Tak -

Wolnobieg - - Tak -

Manetka gazu na kierownicy - - Tak Tak

Płynna regulacja prędkości - - - -

Turbina Starbuck - - - Tak

Wzmocniony uchwyt prowadzący - - - -

Szerokie koła sterujące - - - -

Szerokie koła napędowe - - - -

AKCESORIA LS COMPACT LS 3500 LS 5000 LS 4000 SW
Osłony
Nr art. 1429424

▲ ▲ ▲ ●

Osłona przed kurzem i hałasem
Nr art. 1429428

▲ ▲ ▲ ●

Worek na odpady gęsty, zamek 
błyskawiczny  Nr art. 1429437

● ● ● ▲

Worek zbierający, zgrubny, zapinany 
na guzik  Nr art. 1429431 

▲ ▲ ▲ ●

Worek na odpady, zgrubny, zamek 
błyskawiczny  Nr art. 1429429

▲ ▲ ▲ ▲

Worek na odpady mokre, zamek 
błyskawiczny  Nr art. 1429418

▲ ▲ ▲ ▲

Worek na odpady mokre, zapinany na guzik
Nr art. 1429426

▲ ▲ ▲ ▲

Wąż ssący (3 m)
Nr art. 1429417

▲ ▲ ▲ ▲

Szczotka boczna
Nr art. 1429446

▲

PRODUKT/FUNKCJA LS 5000 HSW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG
Silnik HONDA GX 160 Enermot 36V PMDC HONDA GX 160 HONDA GX 160

Moc 3,6 kW 3 kW 3,6 kW 3,6 kW

Szerokość robocza 80 cm 80 cm 80 cm -

Pojemność kosza 240 l 240 l 180 l -

Koła przednie 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm Ø 125 mm

Koła tylne 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm Ø 330 (13 x 5,00-6) mm Ø 180 x 50 mm

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 163/82/119 195/80/118 186/80/110 87/53/112 

Waga 72 kg 205 kg 118 kg 73 kg 

Nr art. 1429432 1429458 1429447 1429468 

Łożyska igiełkowe/ kulkowe
Koła kopiujące i główne Tak Tak Tak -

Znak GS Tak - Tak Tak

Hamulec postojowy Tak Tak Tak -

Podwójne łożyska oporowe w kołach 
przednich Tak Tak Tak -

Centralna regulacja wysokości Tak Tak Tak -

Napęd Tak Tak Tak -

Wolnobieg Tak Tak Tak -

Manetka gazu na kierownicy Tak - Tak -

Płynna regulacja prędkości Tak Tak Tak -

Turbina Starbuck Tak Tak Tak Tak

Wzmocniony uchwyt prowadzący Tak Tak - -

Szerokie koła sterujące Tak Tak Tak -

Szerokie koła napędowe Tak Tak Tak -

ACCESSORIES LS 5000 HSW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG
Osłony
Nr art. 1429424

● ● ● ●

Osłona przed kurzem i hałasem
Nr art. 1429428

● ●

Osłona przed kurzem XP
Nr art. 1429455

●

Worek na odpady, drobny, zamek 
błyskawiczny  Nr. art. 1429437

▲ ●

Worek na odpady, zgrubny, zapinany 
na guzik  Nr art. 1429431 

● ●

Worek na odpady zgrubny, zamek 
błyskawiczny  Nr art. 1429429

▲ ▲

Worek na odpady XP 
Nr art. 1429454

●

Worek na odpady mokre, amek 
błyskawiczny  Nr art. 1429418

▲ ▲

Worek na odpady mokre, zapinany na guzik
Nr art. 1429426

▲ ▲

Worek na odpady mokre XP
Nr art. 1429450

▲

Rama do worka XP
Nr art. 1429456

●

Wąż ssący (3 m)
Nr art. 1429417

▲ ▲ ▲ ●

Szczotka boczna
Nr art. 1429446

▲

Szczotka boczna XP
Nr art. 1429462

▲

● Akcesoria standardowe w zestawie 
▲ Akcesoria dostępne jako opcja

● Akcesoria standardowe w zestawie 
▲ Akcesoria dostępne jako opcja
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Szybkie i dokładne sprzątanie 
dużych powierzchni

CRAMER ZAMIATARKI

Obszary zastosowań i wymagania w stosunku do zamiatarek są bardzo różne. Dlatego 
oferujemy Państwu szeroką gamę różnorodnych produktów. Jakkolwiek indywidualne 
funkcje naszych maszyn mocno się różnią, dwie rzeczy pozostają niezmienne dla 
wszystkich zamiatarek Cramer: są niezwykle łatwe w obsłudze i bardzo dokładnie 
sprzątają.

Duże koła napędowe   
Szerokie koła z głębokim bieżnikiem 
zapewniają solidny napęd i umożliwiają 
pracę na śniegu i mokrym terenie.

Antypoślizgowa uchwyty 
Specjalna powłoka sprawia, że kierownica 
pewnie leży w dłoni, a prowadzenie 
zamiatarki jest niezwykle precyzyjne.  

Potężne silniki  
Mocne silniki renomowanych producentów 
zawsze dostarczają odpowiednią moc do 
każdej pracy.

Solidne szczotki   
Szczotki wykonane są ze specjalnego 
tworzywa, które gwarantuje doskonałe 
efekty i długą żywotność.

Koło sterujące 
Bardzo ułatwia manewrowanie i umożliwia 
odpowiednie ustawienie szczotki, nawet na 
nierównych powierzchniach.

Solidna konstrukcja ze stali   
Zdecydowanie bardziej wytrzymała niż 
plastik. Znacznie wydłuża żywotność 
maszyny.

CRAMER CECHY SZCZEGÓLNE ZAMIATARKI



  9190 

Nr art.: 1490532
KM DOMUS Z AKUMULATOREM 82 V

Silnik Bezszczotkowy
Średnica szczotki 300 mm
Prędkość szczotki Stała
Koło sterujące/ kopiujące 360°
Waga (bez baterii) 66 kg

Prędkość

2,4 km/h

Szer. roboczaMoc

70 cm1,5 kW

DANE TECHNICZNE

+  Różne rodzaje szczotek umożliwiają całoroczne użytkowanie maszyny.
+  Generujący niezwykle mało hałasu napęd pozwala na cichą pracę np. 

w szkołach, szpitalach czy lokalach gastronomicznych.

Ergonomiczna i oszczędzająca przestrzeń, kierownicę można 
składać do przodu  |  Wydajna i niewymagająca serwisowania 
dzięki bezszczotkowemu silnikowi  |  Wygodna nawet w trakcie 
długich godzin pracy dzięki prędkości około 2,4 km/h  |  
Szybkie sprzątanie nawet dużych powierzchni dzięki 
szerokości roboczej 70 cm

Nr art.: 1490531

Nr art.: 1490520

KM DOMUS X

KM DOMUS E

Silnik HONDA GCV 135  
2,6 kW / 3,5 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 300 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 86/70/79 cm
Napęd szczotki VF 44
Napęd kół Przekładnia ślimakowa
Waga 63 kg

Silnik B&S Motor  
2,8 kW / 3,8 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 300 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 86/70/79 cm
Napęd szczotki VF 44
Napęd kół Przekładnia ślimakowa
Waga 62 kg

Prędkość

Prędkość

2,4 km/h

2,4 km/h

Szer. robocza

Szer. robocza

Moc

Moc

70 cm

70cm

3,1 kW

2,6 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

+ Zawsze pewny rozruch z silnikiem Honda easy start.

+ Natychmiastowy start po naciśnięciu przycisku dzięki 
 elektrycznemu zapłonowi.

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  |  
Obrotowe koło sterujące 360°  |  Mocny silnik Honda  |  Łatwa 
regulacja kąta szczotki  |  Zabezpieczenia  |  Wytrzymałe 
gumowe koła  |  Duży wybór osprzętu

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  |  
Obrotowe koło sterujące 360°  |  Mocny silnik B&S z zapłonem 
elektrycznym  |  Łatwa regulacja kąta szczotki  |  Zabezpieczenia  |  
Wytrzymałe gumowe koła

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby 
natychmiastowo uruchomić silnik. W pełni 
naładowana bateria pozwala na ponad 
50 uruchomień silnika.

Uchylny lemiesz do śniegu jest dostępny 
jako akcesorium i bardzo przydatny przy 
dużych ilościach śniegu.

KM DOMUS:  
LEKKIE, ZWROTNE I BARDZO PORĘCZNE

Kompaktowe zamiatarki KM Domus są idealne do używania w prywatnych posiadłościach, zarówno jako maszyna do sprzątania jak i odśnieżarka. 
Przy wadze niewiele ponad 60 kg, można je łatwo prowadzić przy pomocy ergonomicznej, składanej do przodu kierownicy. Zamontowany w kołach 
napędowych wolnobieg znacznie ułatwia manewrowanie, powalając łatwo omijać przeszkody. Koło kopiujące jest wyposażone w hamulec.

KM Domus E standardowo wyposażona jest 
w technologię Instart. Silnik uruchamiany 
jest przy pomocy zamontowanej baterii.

CRAMER KM 70 G, KM 80 G I KM 100 G:  
NAPRZÓD ZE STAŁYM NAPĘDEM!

Nr art.: 1490441
KM 70 G

Nr art.: 1490442
KM 80 G

+  Dwusprzęgłowa przekładnia zapewnia płynną, w pełni 
automatyczną zmianę biegów.

+  Spoiler chroni świece zapłonowe przed wilgocią, wodą i kurzem.

Nr art.: 1490477
KM 100 G

Plastikowa osłona szczotki zabezpiecza 
obudowę przed zarysowaniem.

Kosz można regulować w zależności od 
stopnia zużycia szczotki, dzięki czemu 
odpady są zawsze dokładnie zbierane.

Sprzęgło szczotki, obsługiwane 
bezpośrednio z kierownicy, umożliwia łatwe 
włączanie i odłączanie szczotki.

Spoiler chroni świece zapłonowe przed 
wilgocią, wodą i kurzem.

+  Dwusprzęgłowa przekładnia zapewnia płynną, w pełni 
automatyczną zmianę biegów.

+  Spoiler chroni świece zapłonowe przed wilgocią, wodą i kurzem.

+  Dwusprzęgłowa przekładnia zapewnia płynną, w pełni 
automatyczną zmianę biegów.

+  Spoiler chroni świece zapłonowe przed wilgocią, wodą i kurzem.

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  
|  Obrotowe koło sterujące 360°  |  Solidna i wytrzymała 
konstrukcja stalowa  |  Mocny silnik Honda  |  Łatwa regulacja 
kąta szczotki  |  Zabezpieczenia  |  Wytrzymałe gumowe koła

Silnik HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 300 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 89/71/76 cm
Napęd szczotki VF 44
Napęd kół Przekładnia ślimakowa
Waga 68 kg

Prędkość

2,4 km/h

Szer. roboczaMoc

70 cm2,6 kW

DANE TECHNICZNE

Silnik HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 300 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 89/81/76 cm
Napęd szczotki VF 44
Napęd kół Przekładnia ślimakowa
Waga 70 kg

Silnik HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 300 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 89/101/76 cm
Napęd szczotki VF 44
Napęd kół Przekładnia ślimakowa
Waga 72 kg

Prędkość

Prędkość

2,4 km/h

2,4 km/h

Szer. robocza

Szer. robocza

Moc

Moc

80 cm

100 cm

3,3 kW

3,3 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Trzy zamiatarki 70 G, 80 G i 100 G z szerokościami roboczymi od 70 do 100 cm poruszają się ze stałą prędkością 2,4 km/h. Wolnobieg w kołach 
napędowych powoduje, że maszyny są bardzo zwrotne. Szczotka może być ustawiona w 3 pozycjach: centralnie, aby odgarniać brud przed siebie 
albo wychylona w prawo lub lewo, żeby zgarniać brud na bok.

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  |  
Obrotowe koło sterujące 360°  |  Solidna i wytrzymała konstrukcja 
stalowa  |  Mocny silnik Honda  |  Łatwa regulacja kąta szczotki  |  
Zabezpieczenia  |  Wytrzymałe gumowe koła

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  
|  Obrotowe koło sterujące 360°  |  Solidna i wytrzymała 
konstrukcja stalowa  |  Mocny silnik Honda  |  Łatwa regulacja 
kąta szczotki  |  Zabezpieczenia  |  Wytrzymałe gumowe koła
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KM 80 H I 100 H:
Z BEZSTOPNIOWO REGULOWANYM NAPĘDEM

Nr art.: 1490511
KM 80 H

+ Napęd hydrostatyczny dla najlepszych rezultatów w każdych 
 warunkach pracy.
+ Blokowane koło sterujące dla łatwej i precyzyjnej kontroli 
 kierunku jazdy.

Nr art.: 1490512
KM 100 H

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  
|  Obrotowe koło sterujące 360°  |  Solidna i wytrzymała 
konstrukcja stalowa  |  Mocny silnik Honda  |  Zabezpieczenia

Szczotka (obrotowa): regulowana (lewo, środek, prawo)  
|  Obrotowe koło sterujące 360°  |  Solidna i wytrzymała 
konstrukcja stalowa  |  Mocny silnik Honda  |  Zabezpieczenia

+ Napęd hydrostatyczny dla najlepszych rezultatów w każdych 
 warunkach pracy.
+ Blokowane koło sterujące dla łatwej i precyzyjnej kontroli 
 kierunku jazdy.

Silnik HONDA GCV 160
3,3 kW / 4,4 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 350 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 172/80/115 cm
Waga 111 kg

Silnik HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 KM / 3000/min.

Średnica szczotki 350 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 172/100/115 cm
Waga 113 kg

Prędkość

Prędkość

0-4 km/h

0-4 km/h

Szer. robocza

Szer. robocza

Moc

Moc

80 cm

100 cm

3,3 kW

3,3 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Szybkość samobieżnych, napędzanych hydrostatycznie KM 80 H i 100 H może być regulowana bezstopniowo przy pomocy kciuka i palca 
wskazującego dzięki funkcji tempomatu. Niespotykane w tej klasie cenowej!

PRODUKT/FUNKCJA KM DOMUS X KM DOMUS E KM DOMUS AKKU KM 70 G KM 80 G KM 100 G KM 80 H KM 100 H

Silnik HONDA GCV 135 B&S 675 EXi Bezszczotkowy HONDA GCV 160 HONDA GCV 160 HONDA GCV 160 HONDA GCV 160 HONDA GX 160

Moc 2,6 kW 2,8 kW 1,5 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Szerokość robocza 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm 100 cm 80 cm 100 cm

Średnica szczotki 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 350 mm 350 mm

Rozmiar opon 4,00-4 4,00-4 4,00-4 4,00-4 4,00-4 4,00-4 13 x 5,00-6 13 x 5,00-6

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 86/70/79 cm 86/70/79 cm 86/70/79 cm 89/71/76 cm 89/81/76 cm 89/101/76 cm 172/80/115 cm 172/100/115 cm

Waga 63 kg 62 kg 66 kg 68 kg 70 kg 72 kg 111 kg 113 kg

Napęd kół Przekładnia ślimakowa Przekładnia ślimakowa Przekładnia ślimakowa Przekładnia ślimakowa Przekładnia ślimakowa Przekładnia ślimakowa

Napęd szczotki VF 44 VF 44 VF 44 VF 44 VF 44 VF 44

Napęd Tak Tak Tak Tak Tak Tak Płynna regulacja 
prędkości 

Płynna regulacja 
prędkości 

Prędkość robocza 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 0–4 km/h 0–4 km/h

Szczotka (zakres wychylenia) Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Regulowany (lewo, 
środek, prawo)

Koło sterujące/kopiujące Obrotowe 360° Obrotowe 360° Obrotowe 360° Obrotowe 360° Obrotowe 360° Obrotowe 360° Obrotowe 360°,  
z blokadą

Obrotowe 360°,  
z blokadą

Prędkość szczotki 2 prędkości  
(śnieg/brud)

2 prędkości  
(śnieg/brud)

Nr art. 1490531 1490520 1490532 1490441 1490442 1490477 1490511 1490512

AKCESORIA KM DOMUS X KM DOMUS E KM DOMUS AKKU KM 70 G KM 80 G KM 100 G KM 80 H KM 100 H

Pojemnik na odpady domus 70 
Nr art. 1490499 ▲ ▲ ▲ ▲

Pojemnik na odpady 80 
Nr art. 1490482 ▲ ▲

Pojemnik na odpady 100 
Nr art. 1490483 ▲ ▲

Lemiesz do śniegu domus  
Nr art. 1490480 ▲ ▲ ▲

Lemiesz do śniegu 70/80  
Nr art. 1490449 ▲ ▲ ▲

Lemiesz do śniegu 100 
Nr art. 1490455 ▲ ▲

Łańcuchy śniegowe na koła  
domus/70G/80G  
Nr art. 1490440

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Łańcuchy śniegowe na koła 
80H/100H  Nr art. 1490448 ▲ ▲ ▲

Szczotka na każdą pogodę 
domus/70 G  Nr art. 1490462

● ● ▲ ●

Szczotka Comfort domus/70 G  
Nr art. 1490534 ▲ ▲ ● ▲

Szczotka na każdą pogodę 80 G  
Nr art. 1490463

●

Szczotka Comfort 80 G 
Nr art. 1490537 ▲

Szczotka na każdą pogodę 
100 G  Nr art. 1490478

●

Szczotka Comfort 100 G 
Nr art. 1490538 ▲

Szczotka na każdą pogodę 80 
350  Nr art. 1490515 ▲

Szczotka Comfort 80 350  
Nr art. 1490539 ▲

Szczotka twarda 80 350  
Nr art. 1490514

●

Szczotka nylonowa 80 350 
Nr art. 1490516 ▲

Szczotka na każdą pogodę 100 
350  Nr art. 1490518 ▲

Szczotka Comfort 100 350  
Nr art. 1490540 ▲

Szczotka twarda 100 350  
Nr art. 1490517

●

Szczotka nylonowa 100 350 
Nr art. 1490519 ▲

Osłona domus/70G 
Nr art. 1490486 ▲ ▲ ▲ ▲

Osłona 80 
Nr art. 1490487 ▲ ▲

Osłona 100 
Nr art. 1490489 ▲ ▲

● Akcesoria standardowe w zestawie 
▲ Akcesoria dostępne jako opcja
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KM HVR PLUS:  
KOMFORTOWE ZAMIATANIE DO PRZODU I DO TYŁU

Modele KM HVR Plus posiadają hydrostatyczny napęd z biegiem wstecznym. Wyposażono je w tempomat Easy-Drive, którym z łatwością steruje 
się przy pomocy kciuka i palca wskazującego. Wygodne w obsłudze obracające się kółko jest bardziej przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem 
niż tradycyjna manetka gazu. Z szerokością roboczą 80 do 140 cm i średnicą szczotki 40 cm, świetnie radzą sobie nawet z ogromnymi ilościami 
śniegu. Prędkość szczotki regulowana jest poprzez bezstopniową przekładnię. Mechanizm różnicowy zapewnia bezpieczne pokonywanie zakrętów, 
a sprzęgło umożliwia przemieszczanie maszyny nawet przy wyłączonym silniku.

EasyDrive:
Automatyczna przekładnia z bezstopniową regulacją prędkości (do przodu i na 
wstecznym biegu). Tempomat: Prędkość ustawiana przy pomocy kciuka i palca 
wskazującego. Seryjnie montowany mechanizm różnicowy gwarantuje bezpieczne 
pokonywanie zakrętów.

Tempomat  |  Bezstopniowa regulacja prędkości szczotki  |  Składana kierownica  |  
Bezstopniowo regulowany nacisk szczotki  |  Średnica szczotki: 400 mm  |  
Szerokość: 80 cm do 140 cm  |  Manualne sprzęgło kół umożliwia przemieszczanie 
przy wyłączonym silniku  |  HONDA GXV 340 8,9 KM  |  Prędkość jazdy regulowana 
bezstopniowo (również na biegu wstecznym)  |  Mechanizm różnicowy

+  Regulowana bezstopniowo prędkość szczotki pozwala 
wykorzystywać maszynę do różnych zadań, np.: na śniegu, 
do zamiatania śmieci czy innych prac w miejscach 
publicznych.

+ Manualne sprzęgło kół pozwala na łatwe przemieszczenie 
 maszyny przy wyłączonym napędzie.
+ Dołączony kanister pozwala szybko uzupełniać paliwo.

KM HVR PLUS

KM HVR PLUS:  
PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA CRAMER  
DLA UŁATWIENIA PRACY 

Zapadka
Dzięki mechanizmowi zapadkowemu lemiesz 
odchyla się automatycznie zawsze, gdy 
najedzie na przeszkodę.

Prędkość
Proste przełożenie paska klinowego 
zwiększa dwukrotnie prędkość szczotki: 
z wolnej do zamiatania śmieci na szybką do 
pracy w śniegu.

Bezstopniowa przekładnia
Płynna regulacja prędkości szczotki.

Koła napędowe  
Szerokie koła z głębokim bieżnikiem 
gwarantują mocny napęd i ułatwiają pracę 
na śniegu i grząskim podłożu.

Regulacja nacisku  
Łatwa regulacja nacisku szczotki 
zamiatającej przy pomocy korbki.

Lemiesz do śniegu 
4-stopniowa regulacja wysokości.

Koło sterujące
Ułatwia kierowanie. Zablokowane pomaga 
prowadzić maszynę podczas zmiatania na 
boki. Odblokowane obraca się swobodnie 
o 360°.

Szerokie podwozie, szerokie opony 
Optymalna trakcja i przyczepność nawet na 
śliskiej nawierzchni.

Kontrola jakości rozsiewania
Włączanie i regulacja ilości rozsiewanego 
materiału z siedzenia operatora.

Easy Worker: jednoczesne odśnieżanie i posypywanie
Do KM HVR Plus istnieje przyczepka z rozsiewaczem, który znajduje się za siedzeniem 

operatora. Rozsiewaczem steruje się z siedzenia operatora. Rozsiewa on sól lub granulat 

na szerokości jednego metra. Ładunek np. 35 kg soli wystarcza na posypanie ok. 4 km.
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Nr art.: 1490476

Nr art.: 1490488

KM HVR PLUS 100

Nr art.: 1490536
KM HVR PLUS 80

Nr art.: 1490479
KM HVR PLUS 120

KM HVR PLUS 140

Silnik HONDA GXV 340
Średnica szczotki 400 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 194/80/93 cm
Waga 136 kg

Silnik HONDA GXV 340
Średnica szczotki 400 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 194/100/93 cm
Waga 156 kg

Silnik HONDA GXV 340
Średnica szczotki 400 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 194/120/93 cm
Waga 158 kg

Silnik HONDA GXV 340
Średnica szczotki 400 mm
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 194/140/93 cm
Waga 160 kg

Prędkość

Prędkość

Prędkość

Prędkość

5,1 km/h

5,1 km/h

5,1 km/h

5,1 km/h

Szer. robocza

Szer. robocza

Szer. robocza

Szer. robocza

Moc

Moc

Moc

Moc

80 cm

100 cm

120 cm

140 cm

6,6 kW

6,6 kW

6,6 kW

6,6 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
+  Regulowana bezstopniowo prędkość szczotki pozwala 

wykorzystywać maszynę do różnych zadań, np.: na śniegu, 
do zamiatania śmieci czy innych prac w miejscach 
publicznych.

+ Manualne sprzęgło kół pozwala na łatwe przemieszczenie 
  maszyny przy wyłączonym napędzie.
+ Dołączony kanister pozwala szybko uzupełniać paliwo.

+  Regulowana bezstopniowo prędkość szczotki pozwala 
wykorzystywać maszynę do różnych zadań, np.: na śniegu, 
do zamiatania śmieci czy innych prac w miejscach 
publicznych.

+ Manualne sprzęgło kół pozwala na łatwe przemieszczenie 
  maszyny przy wyłączonym napędzie.
+ Dołączony kanister pozwala szybko uzupełniać paliwo.

+  Regulowana bezstopniowo prędkość szczotki pozwala 
wykorzystywać maszynę do różnych zadań, np.: na śniegu, 
do zamiatania śmieci czy innych prac w miejscach 
publicznych.

+ Manualne sprzęgło kół pozwala na łatwe przemieszczenie 
  maszyny przy wyłączonym napędzie.
+ Dołączony kanister pozwala szybko uzupełniać paliwo.

+  Regulowana bezstopniowo prędkość szczotki pozwala 
wykorzystywać maszynę do różnych zadań, np.: na śniegu, 
do zamiatania śmieci czy innych prac w miejscach 
publicznych.

+ Manualne sprzęgło kół pozwala na łatwe przemieszczenie 
  maszyny przy wyłączonym napędzie.
+ Dołączony kanister pozwala szybko uzupełniać paliwo.

Tempomat dla wygodnej obsługi  |  Napęd hydrostatyczny 
dla najlepszych rezultatów w każdych warunkach pracy 

Tempomat dla wygodnej obsługi  |  Napęd hydrostatyczny 
dla najlepszych rezultatów w każdych warunkach pracy 

Tempomat dla wygodnej obsługi  |  Napęd hydrostatyczny 
dla najlepszych rezultatów w każdych warunkach pracy

Tempomat dla wygodnej obsługi  |  Napęd hydrostatyczny 
dla najlepszych rezultatów w każdych warunkach pracy

Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

PRODUKT/FUNKCJA KM HVR PLUS 80 KM HVR PLUS 100 KM HVR PLUS 120 KM HVR PLUS 140
Silnik HONDA Motor GXV 340 HONDA Motor GXV 340 HONDA Motor GXV 340 HONDA Motor GXV 340

Moc 6,6 kW 6,6 kW 6,6 kW 6,6 kW

Szerokość robocza 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm

Średnica szczotki 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Rozmiar opon 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8

Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 194/80/93 cm 194/100/93 cm 194/120/93 cm 194/140/93 cm

Waga 136 kg 156 kg 158 kg 160 kg

Napęd Bezstopniowy (hydrostatyczny) Bezstopniowy (hydrostatyczny) Bezstopniowy (hydrostatyczny) Bezstopniowy (hydrostatyczny)

Prędkość robocza Do przodu 0-5,1 km/h,  
Do tyłu 0-3 km/h

Do przodu 0-5,1 km/h,  
Do tyłu 0-3 km/h

Do przodu 0-5,1 km/h,  
Do tyłu 0-3 km/h

Do przodu 0-5,1 km/h,  
Do tyłu 0-3 km/h

Szczotka (zakres wychyleń) Ustawiany (lewo, środek, prawo) Ustawiany (lewo, środek, prawo) Ustawiany (lewo, środek, prawo) Ustawiany (lewo, środek, prawo)

Koło sterujące/kopiujące Obrotowe 360°, z możliwością 
zablokowania

Obrotowe 360°, z możliwością 
zablokowania

Obrotowe 360°, z możliwością 
zablokowania

Obrotowe 360°, z możliwością 
zablokowania

Prędkość szczotki Bezstopniowo (śnieg/kurz) Bezstopniowo (śnieg/kurz) Bezstopniowo (śnieg/kurz) Bezstopniowo (śnieg/kurz)

Tempomat Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie

Nr art. 1490536 1490476 1490479 1490488

AKCESORIA KM HVR PLUS 80 KM HVR PLUS 100 KM HVR PLUS 120 KM HVR PLUS 140
Pojemnik na odpady HVR 80  
Nr art. 1490501

▲  

Pojemnik na odpady HVR 100  
Nr art. 1490484

▲

Lemiesz do śniegu HVR 80  
Nr art. 1490449

▲

Lemiesz do śniegu HVR 100  
Nr art. 1490455

▲  

Lemiesz do śniegu HVR 120  
Nr art. 1490485

▲

Zestaw łańcuchów na koła HVR  
Nr art. 1490470

▲ ▲ ▲ ▲

Szczotka na każdą pogodę HVR plus 80 
Nr art. 1490505

▲

Szczotka Comfort HVR plus 80  
Nr art. 1490541

▲

Szczotka twarda HVR plus 80  
Nr art. 1490503

●

Szczotka nylonowa HVR plus 80  
Nr art. 1490504

▲

Szczotka na każdą pogodę HVR plus 100  
Nr art. 1490475

▲

Szczotka Comfort HVR plus 100  
Nr art. 1490542

▲

Szczotka twarda HVR plus 100  
Nr art. 1490473

●

Szczotka nylonowa HVR plus 100  
Nr art. 1490474

▲

Szczotka na każdą pogodę HVR plus 120  
Nr art. 1490491

▲

Szczotka Comfort HVR plus 120  
Nr art. 1490543

▲

Szczotka twarda HVR plus 120  
Nr art. 1490490

●

Szczotka nylonowa HVR 120 
Nr art. 1490492

▲

Szczotka na każdą pogodę HVR plus 140  
Nr art. 1490494

▲

Szczotka Comfort HVR plus 140  
Nr art. 1490544

▲

Szczotka twarda HVR plus 140  
Nr art. 1490493

●

Szczotka nylonowa HVR plus 140  
Nr art. 1490495

▲

Easy Worker  
Nr art. 1490481

▲ ▲ ▲ ▲

Osłona HVR 80 
Nr art. 1490506

▲

Osłona HVR 100 
Nr art. 1490507

▲

● Akcesoria standardowe w zestawie 
▲ Akcesoria dostępne jako opcja
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KM WKB DO USUWANIA CHWASTÓW:  
CZYŚCI MOCNO I DOKŁADNIE

ZAMIATARKA EKM: KOMFORTOWE WYPEŁNIANIE FUG 
NA POWIERZCHNIACH BRUKOWANYCH

Zamiatarka do usuwania chwastów WKB 480 pomaga pozbyć się w wygodny sposób denerwującego zielska. Specjalne sploty drutu w otulinie 
z tworzywa sztucznego czyszczą mechanicznie i bardzo dokładnie. Dzięki regulacji przechyłu bocznego, zamiatarka radzi sobie również 
w miejscach trudno dostępnych.

Nasza nowa zamiatarka doskonale sprawdza się przy wypełnianiu spoin. Dzięki dwóm odpowiednio zamontowanym szczotkom maszyna idealnie 
wypełnia spoiny piaskiem lub cementem. Znacząco przyspiesza fugowanie nawet bardzo dużych powierzchni. Niska waga – 72 kg ułatwia 
manewrowanie i załadunek.

Nr art.: 1490546
EKM 800 

Silnik HONDA GCV 160

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)
(z uchwytami)

88/68/61 cm 
(139/68/111 cm)

Waga 57 kg

Motor HONDA GX 160
Silnik 2
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 76/83/71 cm (bez kierownicy)
Waga 72 kg

Waga

Waga

57 kg

72 kg

Szer. robocza

Szer. robocza

Moc

Regulacja wysokości

48 cm

80 cm

3,3 kW

10 stopni

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Mocny silnik Honda  |  10 pokrytych tworzywem splotów 
drutu z unikalnym systemem szybkiej wymiany  |  
Specjalna, składana osłona przed zachlapaniem  |  
Regulowane nachylenie boczne

+ Niezwykle funkcjonalna i przyjazna dla użytkownika.

+ Uniwersalne podłączenie węża zapewnia nieustanny 
dopływ wody przy zamulaniu.

Powlekane tworzywem specjalne 
sploty drutu są odporne na 
zużycie. Usuwają niepożądane 
chwasty mechanicznie w sposób 
przyjazny dla środowiska 
w przeciwieństwie do 
agresywnych chemikaliów.

Nr art.: 1490545
WKB 480 NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nowi praktyczni pomocnicy do dużych, 
brukowanych powierzchni

CRAMER ZAMIATARKI SPECJALISTYCZNE
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Otwór załadunkowy  
Duży otwór załadunkowy 19 cm łatwo 
radzi sobie z nieporęcznym materiałem.  

Szybkie otwieranie  
Jedno pokrętło.

Dysk tnący  
Duży dysk tnący, 2 noże wstępnego cięcia, 
2 strugające, żeliwne kowadło.

Transport  
Uchwyty w obudowie otworu załadunkowego 
dla łatwego transportowania.

TILLMANN 2100

Cramer oferuje szeroką gamę rozdrabniarek do wielu zastosowań. Poręczny Tillmann to 
doskonała maszyna do rozdrabniania gałęzi. Modele z serii Summertime i Kompostmeister, 
wyposażone w podwójny mechanizm rozdrabniający, to idealny wybór, jeżeli zmielone 
odpady ogrodowe przeznaczone są do szybkiego kompostowania. Modele Cut oferują 
najwyższą wydajność i znakomicie radzą sobie nawet przy bardzo wymagających zadaniach. 
Wybór należy do Państwa!

Szybkie i efektywne 
rozdrabnianie

Nr art.: 1429314

CRAMER ROZDRABNIARKI

Zasilanie 230 V
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 127/61/65 cm
Hamulec silnika Elektryczny
Noże 2
Waga 35 kg

Moc

2,1 kw

Wydajność

180 kg/h do 30 mm

Grubość gałęzi

DANE TECHNICZNE

Uchwyt do transportowania  |  Duży otwór załadunkowy 19 cm  |  
Twarde ostrza mogą mielić nawet 180 kg/h  |  Łatwa regulacja otwarcia 
otworu załadunkowego przy użyciu pojedynczej dźwigni  |  Koła do 
transportowania  |  Gałęzie prowadzone przez wklęsłe kowadło są cięte 
przy pomocy niezwykle ostrych noży na kawałki o grubości do 3 mm

Płynny system+ Kawałki drewna wyginane są w czasie mielenia pod kątem 
 30° ułatwiając penetrację mikroorganizmom  
 i przyspieszając proces kompostowania.

Roman




A

B
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SUMMERTIME: SZYBSZE KOMPOSTOWANIE DZIĘKI  
PODWÓJNEMU SYSTEMOWI MIELENIA

Rozdrabniarki Summertime dostępne są w dwóch wersjach wydajności 230 lub 370 kg/h. Dzięki procesowi cięcia w podwójnych komorach bez wysiłku 
obrabiają dowolny materiał ogrodowy – czy to drewniany, miękki, twardy, mokry czy suchy. Maszyny mielą nawet resztki warzyw i kwiatów z glebą 
wokół ich korzeni. Te urządzenia to doskonały wstęp do kompostowania.

Surowy materiał Po rozdrobnieniu Po trzech miesiącach Gotowy humus

Nr art.: 1429315
SUMMERTIME 2100

Nr art.: 1429364
SUMMERTIME 2300

Uchwyt do transportu  |  Duży otwór załadunkowy 19 cm  |  
Zsuwnia składana przy pomocy jednej dźwigni  |  4 wytrzymałe 
ostrza rozdrabniają do 280 kg/h  |  Koła do transportowania

Uchwyt do transportu  |  Duży otwór załadunkowy 19 cm  |  
Zsuwnia składana przy pomocy jednej dźwigni  |  6 wytrzymałych 
noży rozdrabnia do 370 kg/h  |  Koła do transportowania

Zasilanie 230 V
Hamulec silnika Mechaniczny
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 102/54/134 cm
Noże 4
Waga 48 kg

Zasilanie 400 V
Hamulec silnika Mechaniczny
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 102/54/134 cm
Noże 6
Waga 50 kg

Grubość gałęzi

Grubość gałęzi

do 40 mm

do 40 mm

Wydajność

Wydajność

Moc

Moc

280 kg/h

370 kg/h

2,1 kW

2,3 kW

SPECIFICATIONS

DANE TECHNICZNE

Zdjęcie poglądowe

Czarne złoto dla ogrodu
Rozdrabniacze Cramer z serii Summertime i Kompostmeister po mistrzowsku zamieniają uciążliwe odpady ogrodowe w cenny humus. 
A humus to najlepsze, co mogą Państwo ofiarować swoim roślinom – tym w doniczkach i tym na rabatach. Zmieniając ustawienie suwaka 
możemy zmielić np. liście tak drobno, że bardzo szybko zamienią się w humus. Po upływie około 3–4 miesięcy przechowywania, kompost 
jest dojrzały i może być ponownie przepuszczony przez rozdrabniarkę. W rezultacie otrzymujemy idealnie jednorodny kompost.

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.

KOMPOSTMEISTER: BEZPROBLEMOWE  
I NADZWYCZAJNIE CICHE MIELENIE 

Modele z linii Kompostmeister dostępne są w wariantach 350 lub 420 kg/h. Wyposażone w podwójne komory tnące z łatwością mielą dowolny materiał 
ogrodowy. Za niewielką dopłatą, modele Kompostmeister są także dostępne ze specjalnym izolatorem akustycznym „Silent”, który redukuje poziom 
hałasu nawet o 50%! 

Kompostmeister 2400 – Nr art.: 1429365
Kompostmeister 2400 Silent – Nr art.: 1429367

Kompostmeister 3500 – Nr art.: 1429366
Kompostmeister 3500 Silent – Nr art.: 1429368

KOMPOSTMEISTER 2400

KOMPOSTMEISTER 3500

Uchwyt do transportu  |  Duży otwór załadunkowy 19 cm  |  Suwak 
regulujący poziom mielenia zgrubnie/drobno, ułatwiający 
mielenie suchego lub mokrego materiału  |  6 wytrzymałych noży 
rozdrabnia do 420 kg/h

Uchwyt do transportu  |  Duży otwór załadunkowy 19 cm  |  Suwak 
regulujący poziom mielenia zgrubnie/drobno, ułatwiający 
mielenie suchego lub mokrego materiału  |  4 wytrzymałe noże 
rozdrabniają do 350 kg/h

Produkt Kompostmeister  
2400

Kompostmeister  
2400 Silent

Zasilanie 230 V 230 V
Hamulec silnika Mechaniczny Mechaniczny
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 102/54/134 cm 102/54/134 cm
System Silent - Tak
Regulacja zgrubnie/drobno Tak Tak
Noże 6 6
Waga 50 kg 52 kg

Produkt Kompostmeister  
3500

Kompostmeister  
3500 Silent

Zasilanie 400 V 400 V
Hamulec silnika Mechaniczny Mechaniczny
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 102/54/134 cm 102/54/134 cm
System Silent - Tak
Regulacja zgrubnie/drobno Tak Tak
Noże 6 6
Waga 50 kg 52 kg

Grubość gałęzi

do 40 mm

Grubość gałęzi

do 40 mm

Wydajność

350 kg/h

Wydajność

420 kg/h

Moc

2,4 kW

Moc

3,5 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

 Suwak „zgrubnie” / „mokre”
Kanał wyrzutowy może zostać szerzej 
otwarty przy użyciu pokrętła. Materiał 
po zmieleniu jest wtedy grubszy.

Suwak „drobne”
Gdy kanał wyrzutowy jest przymknięty, 
przemielony materiał będzie drobniejszy.

Pokrętło regulacji
Gałka nad wyrzutem ułatwia ustawienie 
żądanego poziomu mielenia.

Dysk tnący
Ciężkie dyski tnące z pionowo ustawionymi 
nożami mielącymi (A) i nożami 
strugającymi (B).

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.
+ Izolator akustyczny „Silent”, dostępny jako wyposażenie 
 dodatkowe, zmniejsza poziom hałasu o 50%.

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.
+ Izolator akustyczny „Silent”, dostępny jako wyposażenie 
 dodatkowe, zmniejsza poziom hałasu o 50%.



  105104 

TERRA CUT/COMBI CUT: OPTYMALNE ROZDRABNIANIE PRZY 
UŻYCIU NOŻY I MECHANIZMU BIJAKOWEGO

Modele Terra Cut i Combi Cut to niezwykle wszechstronne urządzenia. Wyposażone zostały w dwa różne współdziałające systemy tnące. Gałęzie 
podawane są przez boczny otwór załadunkowy na ciężki dysk tnący, który tnie gałęzie w poprzek włókien na plastry ok. 4 mm grubości. Wszystkie 
inne materiały podawane są prosto na mechanizm bijakowy z 12 ostrymi młotkami tnącymi przez główny otwór załadunkowy. W rezultacie materiał 
rozdrobniony jest w stopniu, który idealnie nadaje się do kompostowania i użyźniania gleby. 

Mechanizm bijakowy  
12 lub 28 zaostrzonych z jednej strony 
młotków tnących zostało zamontowanych 
z przesunięciem bocznym. 

Noże  
Zaostrzone z przodu ostrza noży zapewniają 
optymalne cięcie materiału. Po odwróceniu 
tylna część ostrza może służyć do 
preparowania gleby.  

Obudowa mechanizmu bijakowego  
Trzy dodatkowe listwy wspomagają 
rozdrabnianie.

Kowadło
Zamontowana przed mechanizmem 
bijakowym płyta zmniejsza zużycie 
i gwarantuje równe oraz czyste rozdrabnianie 
pomiędzy kowadłem i mechanizmem 
bijakowym.

Solidne w najdrobniejszych szczegółach

Nr art.: 1429374
TERRA CUT 2200

Zasilanie 230 V
Regulacja zgrubnie/drobno Tak
Noże 12
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 140/103/119 cm
Waga 75 kg

Zasilanie 400 V
Regulacja zgrubnie/drobno Tak
Noże 12
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 140/103/119 cm
Waga 77 kg

Grubość gałęzi

Grubość gałęzi

do 60 mm

do 60 mm

Wydajność

Wydajność

Moc

Moc

580 kg/h

640 kg/h

2,2 kW

3,5 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Dodatkowy otwór załadunkowy ułatwia rozdrabnianie 
ciężkich przedmiotów  |  Ustawienie „drobno”/ „zgrubnie” 
dla optymalnego mielenia mokrego i suchego materiału  |  
12 ostrzy zwiększa wydajność

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.

Nr art.: 1429385
TERRA CUT 3500

Dodatkowy otwór załadunkowy ułatwia rozdrabnianie 
ciężkich przedmiotów  |  Ustawienie „drobno”/ „zgrubnie” 
dla optymalnego mielenia mokrego i suchego materiału  |  
12 ostrzy zwiększa wydajność

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.

Zdjęcie poglądowe

Nr art.: 1429386

Nr art.: 1429409

TERRA CUT 4000

COMBI CUT 9600

Silnik HONDA GP 160
Napęd Spalinowy
Regulacja zgrubnie/drobno Tak
Noże 12
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 140/103/119 cm
Waga 80 kg

Silnik HONDA GX 390
Napęd Spalinowy
Regulacja zgrubnie/drobno Tak
Noże 28
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 139/139/136 cm
Waga 173 kg

Grubość gałęzi

Grubość gałęzi

do 60 mm

do 80 mm

Wydajność

Wydajność

Moc

Moc

650 kg/h

830 kg/h

3,6 kW

8,2 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Dodatkowy otwór załadunkowy ułatwia rozdrabnianie 
ciężkich przedmiotów  |  Ustawienie „drobno”/ „zgrubnie” 
dla optymalnego mielenia mokrego i suchego materiału  |  
12 ostrzy zwiększa wydajność

Dodatkowy otwór załadunkowy ułatwia rozdrabnianie 
ciężkich przedmiotów  |  Ustawienie „drobno”/ „zgrubnie” 
dla optymalnego mielenia mokrego i suchego materiału  |  
28 ostrzy zwiększa wydajność

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.

+ Podwójne komory rozdrabniania gwarantują bezproblemowe 
 mielenie dowolnego materiału i przyspieszają kompostowanie.
+ Cztery duże koła i dyszel sterujący umożliwiają transport 
 urządzenia nawet w trudnym terenie.

Zdjęcie poglądowe
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CRAMER CECHY SZCZEGÓLNE  
WERTYKULATORY CARA

Ustawienie ostrzy
Siła odśrodkowa (370 N), jaka działa 
na swobodnie zamontowane ostrza, 
automatycznie je centruje. Gdy napotkają 
opór odchylają się.

Sprzęgło wałka
Płynne działanie, natychmiastowa reakcja 
na nacisk dźwigni przez operatora. 

Ostrza
Wykonane ze specjalnej, hartowanej stali. 
Odporne na zużycie i wyjątkowo wytrzymałe. 

Regulacja wysokości
Głębokość wertykulacji można precyzyjnie 
ustawić przy pomocy skali. Optymalna 
głębokość pracy to 2–3 mm.

Klinowy pasek napędowy
Wałek ostrzy napędzany jest przez 
ząbkowany pasek klinowy. Rolki sprzęgła 
zamontowane w łożyskach kulkowych.

Stalowe koła
Niesamowicie wytrzymałe, zamontowane 
w podwójnych łożyskach kulkowych.

Kosz zbierający
Aby zamontować kosz wystarczy podnieść 
samozamykającą się klapę (chroni przed 
wyrzutem kamieni) i wsunąć kosz na swoje 
miejsce.

Stalowa obudowa
Bardzo stabilna obudowa wytrzymuje nawet 
największe naprężenia.

Aby Państwa trawnik był piękny i zielony trzeba go od czasu do czasu „przewietrzyć”. 
Wertykulatory Cramer Cara pozwolą to zrobić szybko i skutecznie. Jednocześnie 
wertykulują i usuwają mech.

CRAMER WERTYKULATORY

Oddech dla trawnika



  109108 

Nr art.: 1429400
CARA 38

Silnik HONDA GP 160
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 130/60/97 cm
Waga 48 kg

Ostrza robocze

27
Szer. roboczaMoc

33 cm3,6 kW

DANE TECHNICZNE

Nr art.: 1429401
CARA 47

Silnik HONDA GP 160
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 130/68/97 cm
Waga 55 kg

Ostrza robocze

33
Szer. roboczaMoc

41 cm3,6 kW

DANE TECHNICZNE

Nr art.: 1429402
CARA 60

Silnik HONDA GP 160
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 130/82/97 cm
Waga 59 kg

Ostrza robocze

42
Szer. roboczaMoc

53 cm3,6 kW

DANE TECHNICZNE

Dwustronnie utwardzane zęby zamocowane na sprężynie dla 
ochrony przed uderzeniem  |  Obustronnie ostrzone krawędzie 
noży – wystarczy odwrócić i można dalej pracować  |  25 mm 
odstępy pomiędzy ostrzami do usuwania mchu i resztek, 
50 mm do wertykulowania  |  Regulacja wysokości pracy przy 
pomocy pokrętła, ze specjalną śrubą blokującą

Dwustronnie utwardzane zęby zamocowane na sprężynie dla 
ochrony przed uderzeniem  |  Obustronnie ostrzone krawędzie 
noży – wystarczy odwrócić i można dalej pracować  |  25 mm 
odstępy pomiędzy ostrzami do usuwania mchu i resztek, 50 mm 
do wertykulowania  |  Regulacja wysokości pracy przy pomocy 
pokrętła, ze specjalną śrubą blokującą

Dwustronnie utwardzane zęby zamocowane na sprężynie dla 
ochrony przed uderzeniem  |  Obustronnie ostrzone krawędzie 
noży – wystarczy odwrócić i można dalej pracować  |  25 mm 
odstępy pomiędzy ostrzami do usuwania mchu i resztek, 50 mm 
do wertykulowania  |  Regulacja wysokości pracy przy pomocy 
pokrętła, ze specjalną śrubą blokującą

CARA 38/47/60:  
DOSKONAŁA WERTYKULACJA I USUWANIE MCHU

Proszę wybrać wertykulator Cara, który najbardziej pasuje do Państwa trawnika. Jeżeli potrzebują Państwo wertykulować wąskie 
przestrzenie Cara 38 będzie najlepszym wyborem. Do większych powierzchni znakomicie sprawdzą się Cara 47 i Cara 60.

+ Specjalnie hartowane ostrza są niesamowicie odporne  
 na ścieranie i złamanie oraz same się czyszczą.

+ Specjalnie hartowane ostrza są niesamowicie odporne  
 na ścieranie i złamanie oraz same się czyszczą.

+ Specjalnie hartowane ostrza są niesamowicie odporne  
 na ścieranie i złamanie oraz same się czyszczą.

 Nr art.: 1429406
CARA 60T

Silnik HONDA GP 160
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 132/82/97 cm
Waga 65 kg

Ostrza robocze

42
Szer. roboczaMoc

53 cm3,6 kW

DANE TECHNICZNE

Dwustronnie utwardzane zęby zamocowane na sprężynie dla 
ochrony przed uderzeniem  |  Obustronnie ostrzone krawędzie noży – 
wystarczy odwrócić i można dalej pracować  |  25 mm odstępy 
pomiędzy ostrzami do usuwania mchu i resztek, 50 mm do 
wertykulowania  |  Regulacja wysokości pracy przy pomocy pokrętła, 
ze specjalną śrubą blokującą

CARA 60 T:  
DOSKONAŁY DODATEK DO TRAKTORKÓW TOURNO

Wszechstronny wertykulator Cara 60 T może być wykorzystywany zarówno jako samodzielne narzędzie, jak również jako przystawka do traktorka 
TOURNO. Cara 60 T oprócz seryjnego uchwytu prowadzącego posiada również specjalny dyszel umożliwiający podłączenie do traktorka. Jako, że 
dyszel jest asymetryczny, wertykulator będzie poruszał się z delikatnym odchyleniem od osi traktorka, pozwalając wertykulować bezpośrednio 
przy ścianach, płotach itp.

+ Specjalnie hartowane ostrza są niesamowicie odporne  
 na ścieranie i złamanie oraz same się czyszczą.
+ Asymetryczny dyszel pozwala wertykulować bez przeszkód 
 po przyłączeniu do traktorka. 
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Rodzina traktorków Cramer TOURNO z modelami Pick-Up i King Size zachwyca swoją 
wszechstronnością. Jest to możliwe dzięki unikalnej budowie modułowej, składającej się 
z traktorka i różnorodnych, bardzo łatwych do zamontowania, narzędzi. W łatwy sposób 
można zmienić TOURNO z kosiarki z przednim agregatem tnącym w zamiatarkę, odśnieżarkę, 
wertykulator i wiele innych urządzeń. Krótko mówiąc TOURNO to naprawdę mistrz 
wszechstronności.

Znacznie więcej niż tylko 
koszenie trawy

CRAMER KOSIARKI SAMOJEZDNE Z PRZEDNIM 
URZĄDZENIEM TNĄCYM

Koła paska napędu zawsze muszą być 
ułożone w linii, aby pasek nie spadł.

ROZWIĄZANIE CRAMER 
DLA TRUDNYCH TERENÓW: 

Gdy agregat koszący zmienia położenie, 
dopasowując się do ukształtowania terenu, 
koła paska napędu liniowe położenie wzglę-
dem siebie i w efekcie pasek spada.

Dwie oparte na łożyskach kulkowych rolki 
prowadzące gwarantują, że koła pasowe 
pozostają zawsze w linii i zapobiegają 
zsunięciu się paska.

System Protect-Belt
Koszenie na nierównym terenie jest nie tylko trudne, ale niesie ze sobą 
ryzyko poluzowania się paska napędu. Dlatego Cramer opracował dla 
rodziny traktorów TOURNO specjalny system Protect-Belt. Gwarantuje 
on, że agregat koszący bezustannie dopasowuje się do ukształtowania 
terenu, zmieniając swoją wysokość o nawet 18 cm, a pasek napędu 
zawsze pozostaje optymalnie napięty.
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Nr art.: 1428052 
TOURNO PICK-UP 2 WD

Nr art.: 1428053 
TOURNO PICK-UP 4 WD

+  System Protect-Belt pozwala agregatowi koszącemu dopasowywać 
się do ukształtowania terenu w zakresie do 18 cm.

+ 1-cylindrowy, czterosuwowy silnik z technologią INTEK łączy wysoką
  kulturę pracy z niskim zużyciem paliwa.

+  Własnej konstrukcji napęd 4WD  zapewnia lepszą przyczepność nawet 
na śliskiej nawierzchni i w trudnym terenie.

+  System Protect-Belt pozwala agregatowi koszącemu dopasowywać 
się do ukształtowania terenu w zakresie do 18 cm.

+ 1-cylindrowy, czterosuwowy silnik z technologią INTEK łączy wysoką
  kulturę pracy z niskim zużyciem paliwa.

Ergonomiczne siedzenie z zawieszeniem anty-wibracyjnym 
i wysokim oparciem  |  2 WD napęd na przednie koła  |  System 
Protect-Belt  |  Wspomaganie kierownicy ułatwia manewrowanie  |   
Elektryczna regulacja wysokości koszenia  |  Pozycja serwisowa 
agregatu koszącego dla ułatwienia wymiany noży, czyszczenia 
czy obsługi serwisowej  |  Zbiornik paliwa o pojemności 8.5 l

Ergonomiczne siedzenie z zawieszeniem anty-wibracyjnym 
i wysokim oparciem  |  4WD napęd na wszystkie koła  |  System 
Protect-Belt  |  Wspomaganie kierownicy ułatwia manewrowanie  |   
Elektryczna regulacja wysokości koszenia  |  Pozycja serwisowa 
agregatu koszącego dla ułatwienia wymiany noży, czyszczenia 
czy obsługi serwisowej  |  Zbiornik paliwa o pojemności 8.5 l

Silnik Briggs & Stratton S3 INTEK   
1-cylinder 9,9 kW / 13,5 KM / 3600/min.

Prądnica 9 A

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
bez agregatu koszącego 185/85,3/110 cm

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
z agregatem koszącym 213/96/108 cm

Zapłon E-Start
Przekładnia Hydrostatyczna, napęd na przednią oś
Waga 200 kg

Silnik Briggs & Stratton S3 INTEK  
1-cylinder 9,9 kW / 13,5 KM / 3600/min.

Prądnica 9 A

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
bez agregatu koszącego 185/85,3/110 cm

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
z agregatem koszącym 213/96/108 cm

Zapłon E-Start
Przekładnia Hydrostatyczna, napęd na obie osie
Waga 225 kg

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

TOURNO PICK-UP:  
SKUTECZNE I WYGODNE KOSZENIE

TOURNO Pick-Up pozwala szybko uporać się z trawnikiem dowolnej wielkości. Dysponując mocnym silnikiem i posiadając wiele przemyślanych 
i zwiększających komfort rozwiązań pomaga wykonywać każdą pracę szybko i skutecznie. Sprawia, że praca w ogrodzie staje się przyjemnością!

PrędkośćPoj. zbiornikaMoc

6 km/h8,5 l9,9 kW

PrędkośćMoc

8,5 l 6 km/h9,9 kW

Poj. zbiornika

OSPRZĘT DO TOURNO PICK-UP:  
ZMIENIA KOSIARKĘ WE WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE

Tourno Pick-Up to prawdziwy „wół roboczy” wokół domu i w ogrodzie. Do wyboru: w zestawie z 90 cm agregatem koszącym z funkcją mulczowania, 
zamiatarką czy lemieszem do odśnieżania. Dostępny również szeroki wachlarz przyczep, dzięki którym można uzyskać jeszcze więcej przestrzeni 
do załadunku.

Nr art.: 1428047
AGREGAT KOSZĄCY 90 PICK-UP

Nr art.: 1428044
ZAMIATARKA

Niezawodny, napędzany 
paskiem napęd agregatu 
koszącego. Umiejetność 
adaptacji do terenu: agregat 
koszący dostosowuje się do 
nierówności, niwelując różnice 
wysokości nawet do 18 cm.

Szerokość robocza 100 cm.

Specjalny mechanizm 
zapadkowy sprawia, że 
lemiesz automatycznie 
odchyla się po najechaniu 
na przeszkodę.

Nr art.: 1428076
PRZYCZEPA

Zmienia TOURNO Pick-Up 
w małą ciężarówkę. 
Skrzynia ładunkowa 
wykonana z wysokiej jakości 
ryflowanego aluminium. 
Z funkcją wywrotki.

Nr art.: 1428045
LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA

Nr art.:9959141
OBCIĄŻNIK TYLNY PICK-UP 21 KG
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Silnik HONDA GXV 630 688 ccm 2 cylindry 
15,5 kW / 20,8 KM / 3600/min.

Prądnica 20 A

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
bez agregatu koszącego 204,5/85/117,5 cm

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
z agregatem koszącym 240/127/117 cm

Zapłon E-Start
Przekładnia Hydrostatyczna, napęd na obie osie
Waga 271 kg

Nr art.: 1428054 
TOURNO KING SIZE 2 WD

Nr art.: 1428055 
TOURNO KING SIZE 4 WD

+  System Protect-Belt pozwala agregatowi koszącemu dopasowywać 
się do ukształtowania terenu w zakresie do 18 cm.

+  Dwucylindrowy silnik z redukującym emisję hałasu układem 
wydechowym.

+  Własnej konstrukcji napęd 4WD  zapewnia lepszą przyczepność nawet 
na śliskiej nawierzchni i w trudnym terenie.

+  System Protect-Belt pozwala agregatowi koszącemu dopasowywać 
się do ukształtowania terenu w zakresie do 18 cm.

+   Dwucylindrowy silnik z redukującym emisję hałasu  
układem wydechowym.

Ergonomiczne siedzenie z zawieszeniem anty-
wibracyjnym i wysokim oparciem  |  2 WD napęd na 
przednie koła  |  System Protect-Belt  |  Wspomaganie 
kierownicy ułatwia manewrowanie  |  Elektryczna 
regulacja wysokości koszenia  |  Pozycja serwisowa 
agregatu koszącego dla ułatwienia wymiany noży, 
czyszczenia czy obsługi serwisowej  |  Zbiornik paliwa 
o pojemności 8.5 l

Ergonomiczne siedzenie z zawieszeniem anty-
wibracyjnym i wysokim oparciem  |  4WD napęd na 
wszystkie koła  |  System Protect-Belt  |  Wspomaganie 
kierownicy ułatwia manewrowanie  |  Elektryczna 
regulacja wysokości koszenia  |  Pozycja serwisowa 
agregatu koszącego dla ułatwienia wymiany noży, 
czyszczenia czy obsługi serwisowej  |  Zbiornik paliwa 
o pojemności 8.5 l

Silnik HONDA GXV 630 688 ccm 2 cylindry 
15,5 kW / 20,8 KM / 3600/min.

Prądnica 20 A

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
bez agregatu koszącego 204,5/85/117,5 cm

Wymiary (Dł./Szer./Wys.)  
z agregatem koszącym 240/127/117 cm

Zapłon E-Start
Przekładnia Hydrostatyczna, napęd na przednią oś
Waga 268 kg

Poj. zbiornika PrędkośćMoc

8,5 l 8,5 km/h14,7 kW

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

TOURNO KING SIZE:  
WYJĄTKOWO MOCNY I WSZECHSTRONNY

TOURNO King Size to top-modele traktorków ogrodowych, oferowane przez Cramer. Są niezwykle wszechstronne i potrafią zrobić właściwie wszystko: 
koszą, mulczują, wertykulują, zamiatają i odśnieżają. Potrafią przewozić ładunki i podlewać. Wyposażone w jeszcze mocniejsze silniki niż TOURNO 
Pick-Up, dzięki czemu jeszcze szybciej i sprawniej wykonują swoje zadania. Do wyboru King Size 2 WD z napędem na przednią oś i King Size 4 WD 
z napędem na 4 koła.

TOP-MODEL

PrędkośćPoj. zbiornikaMoc

8,5 km/h8,5 l14,7 kW

Nr art.: 1428056

DS – AGREGAT  
KOSZĄCY 115

Nr art.: 1428059

DS – AGREGAT  
KOSZĄCY 135

+ Elektryczna regulacja wysokości
 koszenia bezpośrednio z fotela
 kierowcy

+ Elektryczna regulacja wysokości
 koszenia bezpośrednio z fotela
 kierowcy

Szerokość robocza: 115 cm  |  
Funkcja mulczowania uruchamiana 
dźwignią z fotela kierowcy  |  
Waga: 78 kg

Szerokość robocza: 135 cm  |  
Funkcja mulczowania uruchamiana 
dźwignią z fotela kierowcy  |  
Waga: 85 kg

OSPRZĘT DO TOURNO KING SIZE: WŁAŚCIWY AGREGAT KOSZĄCY 
GWARANCJĄ WSPANIAŁYCH REZULTATÓW
Przy pomocy dźwigni, także podczas jazdy, kierowca może decydować, czy trawa ma być mulczowana, czy bezpośrednio wyrzucana. Wystarczy 
przesunąć dźwignię.

URZĄDZENIE DO 
MULCZOWANIA WYSOKIEJ 
TRAWY AP 90

+ Idealne do mulczowania 
wysokiej trawy na łąkach.

Nr art.: 1428058
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OSPRZĘT DO TOURNO KING SIZE:  
ZMIENIA TRAKTOR KOSZĄCY W UNIWERSALNĄ MASZYNĘ

Bogata oferta osprzętu Cramer sprawia, że traktorki TOURNO są użyteczne przez cały rok. Wiosną np.  można używać ich jako wertykulatora, 
żeby dotlenić trawnik, latem do nawadniania suchych powierzchni z Aqua Trailer, jesienią do oczyszczania ścieżek za pomocą zamiatarki,  
a zimą do odśnieżania. To jest prawdziwa wszechstronność!

Nr art.: 1428006 
ZAMIATARKA

Nr art.: 1428070
LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA

Nr art.: 1428042
ZESTAW ZIMOWY

Nr art.: 1429406

WERTYKULATOR  
CARA 60 T

Szerokość robocza 100 cm
Szczotka z polipropylenu 12 x 1
Regulacja wychylenia szczotki Tak
Prędkości robocze 2 (śmieci lub śnieg)
Waga 45 kg

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza 120 cm
Mechanizm zapadkowy Tak
Waga 44 kg

DANE TECHNICZNE

Szerokość posypu 100 cm
Pojemność (sól) 35 kg

Zasięg (sól) do 4 km (zależnie od nastawy) 
dla soli lub granulatu

DANE TECHNICZNE

Osprzęt pasuje  
do przyczepy Tandem Tak

Pojemność 1240 l

Idealne w połączeniu  
z LS 4000 Tak

DANE TECHNICZNE

Odkurzacz LS 4000 nie jest częścią zestawu.

Silnik HONDA 3,6 kW
Szerokość robocza 53 cm

DANE TECHNICZNE

Do usuwania liści, śmieci czy śniegu ze 
ścieżek i większych powierzchni.

Duża szerokość robocza przyspiesza pracę. 
Z uchwytem pozwalającym wygodnie 
sterować z fotela kierowcy.

Połączenie odśnieżarki i rozsiewacza ułatwia 
pracę w zimie prace.

Do traktorków z serii TOURNO. Z asymetrycznym 
dyszlem dla ułatwienia wertykulacji przy 
krawędziach.

Niezbędny jesienią.

Ogromna pojemność. Znakomicie radzi  
sobie z kurzem i liśćmi w połączeniu 
z odkurzaczem LS 4000.

Nr art.: 1428073 
PRZYCZEPA QUATTRO

Nr art.: 1428074 
PRZYCZEPA TANDEM

Nr art.: 1428075

ZESTAW DO NAWADNIANIA 
AQUA TRAILER

Nr art.: 1428033
ZESTAW 4 OPON Z PROFILEM AS

Nr art.: 1428013
ŁADOWARKA AKUMULATORA ACCUGARD

Ładowność 200 kg
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 149/92/73 cm
Skrzynia ładunkowa 82/95 cm
Waga 80 kg

DANE TECHNICZNE

Zbiornik 300 l
Pompa HONDA WX 10 K1
Moc pompy 0,72 kW (0,98 KM) przy 7000 obr./min.
Wydajność pompy 140 l/min., ciśnienie maks.: 3,6 bar
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 180/90/120 cm
Waga 105 kg

DANE TECHNICZNE

Automatyczna ładowarka podtrzymuje napięcie akumulatora w zimie.

Ładowność 300 kg
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 173/93/80 cm
Skrzynia ładunkowa 82/125 cm
Waga 130 kg

DANE TECHNICZNE

Kompaktowa i bardzo zwrotna. Cztery, 
szerokie i umieszczone w jednej osi koła 
ułatwiają poruszanie nawet w bardzo 
trudnym terenie.

Dwie osie jezdne zapewniają nadzwyczajną 
stabilność toru jazdy. Wielkość skrzyni 
ładunkowej umożliwia przewóz palety Euro 
(80 x 120 cm).

Mobilny zestaw do nawadniania z 300 litrowym 
zbiornikiem i mocną pompą Honda. Niezbędny 
wszędzie, gdzie nie ma dostępu do wody.

Nr art.: 1429469

POJEMNIK DO  
ZBIERANIA LIŚCI



  119118 

Wygodne sterowanie lemieszem „jedną ręką”. Precyzyjna regulacja wysokości pozwala 
optymalnie dopasować lemiesz do traktora 
i terenu.

Regulacja wychyłu bocznego pozwala 
pracować w różnych pozycjach i dostosować 
się do każdego zadania.

Gumowa listwa ułatwia odgarnianie śniegu 
i zapobiega zarysowaniu odśnieżanej 
powierzchni.

Koło pozycjonujące zapobiega wyginaniu się 
pługa i zapewnia dokładne odśnieżanie nawet 
na nierównej powierzchni.

UNIWERSALNY LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA CRAMER: 
ZMIENIA TRAKTORKI OGRODOWE W ZIMOWYCH POMOCNIKÓW

Uniwersalny pług Cramer umożliwia wykorzystanie Państwa traktorka ogrodowego do usuwania śniegu i lodu. Pasuje do wielu popularnych modeli 
traktorów innych producentów.

+ Niezniszczalny, najwyższej jakości i maksymalnie  
 przyjazny dla użytkownika.
+  Może być używany z większością dostępnych  
 na rynku traktorków ogrodowych.

Optymalna ochrona przed korozją: grunt z dodatkiem cyrkonu 
i tytanu, dwukrotne malowanie proszkowe  |  Odchyla się po 
najechaniu na przeszkodę  |  Obsługa za pomocą jednej dźwigni: 
podnoszenie i wychył boczny  |  Łatwy i szybki montaż  |  
Specjalne, łożyskowane koło dba o pozycjonowanie względem 
podłoża  |  Dwustronna gumowa listwa ochronna

Nr art.: 1609100 
UNIWERSALNY LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA

PRODUCENT/TYP NR ART.
AL-KO POWERLINE

T16-95.4 HD V2 od modelu 2014 1609103

T16-10.4 HD V2 od modelu 2014 1609103

T18-95.4 HD od modelu 2014 1609103

T20-105.4 HDE V2 od modelu 2014 1609103

T23-125.4 HD V2 od modelu 2014 1609103

EFCO
EF105/16KH od modelu 2014 1609103

EF105/20H od modelu 2014 1609103

EF125/23H od modelu 2014 1609103

EF95/16H od modelu 2014 1609103

EFCO AJ-102 4x4  (102/122 cm ze sprzęgłem EloMag) 1609109

EF 106 J 4x4  (102/122 cm ze sprzęgłem EloMag) 1609109

HERCULES
HT 92-16 1609112

HT 102-24XD 4 WD od modelu 2011 (102 cm) 1609109

HONDA
HF2417 HB/HM/HAT 1609101

HF2622 HM/HAT 1609101

HF2315 SB/HM 1609101

HUSQVARNA
TC 138 1609102

TC 142 1609102

TC 238 1609102

TC 242 1609102

TC 338 1609102

TC 342 1609102

JOHN DEERE
x130R 1609104

x135R 1609104

x155R 1609104

x350R 1609107

KUBOTA
GR 1600II 1609108

GR2120 1609108

MTD
MTD z wyrzutem tylnym, z ramą z serii 900 1609106

CUB CADET
CC1016AE (rama 900) 1609106

1018HE (rama 900) 1609106

1016KHE (rama 900) 1609106

1018AN (rama 900) 1609106

1019HN (rama 900) 1609106

1018KHN (rama 900) 1609106

1022KHN (rama 900) 1609106

1024KHJ (rama 900) 1609106

XT1 OR95 1609105

XT1 OS96 1609105

XT1 OR106 1609105

XT1 OS108 1609105

PRODUCENT/TYP NR ART.
SIMPLICITY

Regent RD od modelu 2012 (107 cm) 1609110

SNAPPER
ERXT 2242 RDF od modelu 2013 (107 cm) 1609110

ERXT 2642 od modelu 2013 (107 cm) 1609110

SOLO BY AL-KO
T16-95.5 HD V2 od modelu 2014 1609103

T16-105.5 HD V2 od modelu 2014 1609103

T18-95.5 HD od modelu 2014 1609103

T20-105.5 HDE V2 od modelu 2014 1609103

T23-125.5 HD V2 od modelu 2014 1609103

STIGA
TEstate 7102 HWS 1609101

Estate 7122 HWS 1609101

VIKING
MT5112 od modelu 2014 1609103

MT4097SX od modelu 2014 1609103

MT4097S od modelu 2014 1609103

MT4112S od modelu 2014 1609103

MT4112SZ od modelu 2014 1609103

MT5097 od modelu 2014 1609103

MT5097C od modelu 2014 1609103

MT5097Z od modelu 2014 1609103

MT6112C od modelu 2014 1609103

MT6112ZL od modelu 2014 1609103

MT6127ZL od modelu 2014 1609103

WOLF-GARTEN
EXPERT 92.160H 1609106

107.180H 1609106

107.175A 1609106

Expert 92.155A 1609106

92.160H 1609106

105.175A 1609106

105.180H 1609106

105.220H 1609106

122.20H 1609106

UNIWERSALNY PŁUG ŚNIEŻNY 1609100
AKCESORIA NR ART.

Rama mocująca nr 1 1609101

Rama mocująca nr 2 1609102

Rama mocująca nr 3 1609103

Rama mocująca nr 4 1609104

Rama mocująca nr 5 n/a 1609105

Rama mocująca nr 6 1609106

Rama mocująca nr 7 1609107

Rama mocująca nr 8 n/a 1609108

Rama mocująca nr 9 1609109

Rama mocująca nr 10 1609110

Rama mocująca nr 12 1609112
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POZIOM DŹWIĘKU I WIBRACJI
TYP MASZYNY POZIOM CIŚNIENIA 

AKUSTYCZNEGO w dB Lwa
GWARANTOWANY POZIOM MOCY 

AKUSTYCZNEJ w dB Lpa
WIBRACJE NA DŁONIACH 

I RAMIONACH w m/s2
WIBRACJE NA CAŁYM CIELE 

w m/s2

ODKURZACZE UNIWERSALNE
LS Compact 92 105 < 2,5 -

LS 3500 91 103 3,7 -

LS 4000 SW 83 96 3,8 -

LS 4000 VLG 83 96 < 2,5 -

LS 5000 91 103 < 2,5 -

LS 5000 ESW 85 92 -

LS 5000 HSW 83 96 < 2,5 -

LS 5000 XP 85 98 3,6 -

LS 9000 HBS 91 103 < 2,5 -

WERTYKULATORY
Cara 38 81 94 3,2 -

Cara 47 83 96 2,9 -

Cara 60/60T 85 98 3,5 -

ZAMIATARKI
KM Domus 85 98 4,2 -

KM Domus E 83 95 4,2 -

KM Domus 82 V 80 92 < 2,5 -

KM 70 G 84 97 < 2,5 -

KM 80 G 81 94 2,6 -

KM 100 G 82 95 3,6 -

KM 80 H 84 97 3,7 -

KM 100 H 84 97 4,2 -

KM HVR plus 90 102 < 2,5 -

ROZDRABNIARKI OGRODOWE
Tillmann 92 105 - -

Summertime 2100 92 105 - -

Summertime 2300 92 105 - -

Kompostmeister 2400 92 105 - -

Kompostmeister 3500 92 105 - -

Kompostmeister Silent 2400 91 103 - -

Kompostmeister Silent 3500 91 103 - -

Terra Cut 2200 91 104 - -

Terra Cut 3500 91 104 - -

Terra Cut 4000 92 105 - -

Combi Cut 9600 91 104 -

TRAKTORY OGRODOWE
TOURNO Pick-up 2WD/4WD 85 98 < 2,5 < 1,1

TOURNO King-Size 2WD/4WD 87 99 < 2,5 < 1,1

Profesjonalna jakość dostępna wyłącznie u autoryzowanych dealerów.
Produkty Cramer dostępne są wyłącznie u autoryzowanych dealerów. W znalezienu dealera w Państwa okolicy pomoże nasza wyszukiwarka dealerów dostępna pod adresem: 
www.cramerpolska.com 

CRAMER CHRONI TWOJE USZY I RAMIONA Notes
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Cramer Polska Sp. z o.o.
info@cramerpolska.com

www.cramerpolska.com


