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U werkt hard. Vroege ochtenden, late avonden, bij mooi en bij slecht weer. Uw gereedschap doet dat ook. In parken, tuinen, 
landgoederen, sportvelden of bossen heb je gereedschap nodig dat u niet in de steek laat. Ongeacht de dag, het tijdstip, 
ongeacht het weer; het Cramer-assortiment met krachtige, intelligente gereedschappen, helpt u de klus te klaren. Altijd 
opnieuw.

Het professionele gereedschap van Cramers is gebaseerd op ons uniek 82V accusysteem, met voldoende vermogen om net zo 
goed te presteren als uw oude benzinegereedschap. Ze starten van de eerste keer, zijn goedkoper in gebruik en stellen u en 
het milieu vooral niet bloot aan schadelijke en vervuilende emissies. Met looptijden die gelijk zijn aan een tank brandstof, is de 
82V-reeks van Cramer de slimste keuze voor de toekomst van landschapsarchitectuur.

HET BATTERIJ AANGEDREVEN 
GEREEDSCHAP VAN CRAMER. 
POWERED BY INTELLIGENCE
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Laag geluidsniveau, weinig trillingen en hetzelfde gewicht als vergelijkbare benzinegereedschappen met volle 
tanks, het Cramer-assortiment van 82V commerciële gereedschappen levert ongelooflijke vermogen-
gewichtsverhoudingen en onverslaanbare kostenefficiëntie gedurende de hele levensduur. Met ruim 26 
gereedschappen in het assortiment die allemaal hetzelfde batterijplatform delen, kunt u overstappen op draadloze 
tools en profiteren van alle voordelen van intelligent vermogen en elektronica zonder de nadelen van benzine.

Bovendien zijn onze tools verbonden, wat betekent dat ze werken met voorspellende analyses om de werktijd te 
maximaliseren en de servicekosten te minimaliseren. Het beste van alles? U kunt tools gebruiken waarvan u weet 
dat ze geweldig zijn, niet alleen voor uw werkomgeving, maar ook voor het welzijn van onze planeet.
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Professionele gebruikers zien van traditiegetrouw benzine-aangedreven tuinmachines als de enige 
optie voor tuinieren en onderhoud van grote parken en recreatiegebieden. Dat komt omdat accu-
aangedreven tuinmachines niet voldoen aan de hoge eisen die ze stellen. Tot nu. Het krachtige 
82V-batterijsysteem van Cramer levert al het vermogen dat u nodig heeft van professionele machines 
zonder de negatieve effecten die gepaard gaan met benzineaangedreven gereedschappen.

82V  
BATTERIJ 
ASSORTIMENT
Alle vermogen zonder de benzine

Geen directe 
uitstoot

Zuiver

Geen benzine nodig
Gemakkelijk en veilig



Op pagina 56-58 vindt u meer informatie over het terugwinnen van uw investering en hoeveel CO2 u kunt besparen door Cramer 82V en TCO (total cost of ownership) te vergelijken.

Dient u regelmatig grote tuinpercelen en parken te onderhouden? Als u een ambitieuze tuinier of professionele 

gebruiker bent, die krachtige, duurzame apparaten wil, die op een duurzame, milieuvriendelijke manier voldoen 

aan de professionele eisen van hoge prestaties, dan is het Cramer 82V-batterijsysteem iets voor u.

Voor professionals 

Voordelen van het 82V-batterijsysteem

Equivalent met 65cc prestaties 
Looptijd tot maximaal 51 min* 
Bespaar jaarlijks 2.7 ton CO2

€ 1.093 besparingen in de levensduurcyclus (TCO) 

Kostenvergelijking
82V batterij vs benzine
82PC300 Doorslijper EAN: 6952909061139  |  ERP: 2000686

VERGELIJKING BENZINE 82PC300
Product prijs € 1.299 € 599

Energiebron (500 uur) € 1.000 (benzine) € 329 x2 (Batterijen)

Servicekosten (gedurende 3 jaar) € 285 € 60

Lader - € 129

Laadkosten (500 uren) - € 45

TOTALE KOSTEN € 2.584 €1.491
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Stil 
zonder vibraties

Ergonomisch

Altijd gebruiksklaar
Betrouwbaar

Vergelijkbaar met 
machines tot 65 cm3

Krachtig

Geen benzine nodig

Werk langer
Lichtgewicht

Lagere levensduurkosten
Voordelig Minimaal 

onderhoud

Eenvoudig



82V
Cramer 82V - gemaakt voor professionele gebruikers.

De 82V-gereedschappen van Cramer leveren meer vermogen met 
minder stroom dan vergelijkbare systemen met een lagere spanning. 
De lagere stroom betekent dat batterijcellen niet op maximale 
belasting moeten te werken.

Dit genereert minder warmte, wat de efficiëntie en de levensduur van 
de batterij verhoogt. En het risico vermindert op plotselinge 
onderbrekingen door oververhitte cellen en motoren.

Het Cramer 82V accusysteem levert het benodigde vermogen voor 
de krachtige 2,5 kW kettingzaag en is toekomstbestendig voor nog 
hogere prestaties. U heeft altijd een hoog vermogen met 82V, in 
tegenstelling tot systemen met een lagere spanning.

Cramer-elektromotoren hebben 

een vergelijkbaar vermogen in 

kW om benzinegereedschappen 

te evenaren

Het juiste vermogen voor professionals

82V, de optimale spanning. 
Het is pure wetenschap.

82V

82V

36V

36V
2.5kW

Lagere stroomsterkte

Geen oververhitting accu 

De batterij gaat langer mee

Hogere stroomsterkte

Risico van oververhitting accu

Levensduur van de accu neemt af

Voltage (V) Looptijd

Motorvermogen (W) = Voltage (V) x Stroomsterkte (A)1

82V batterijen gebruiken minder stroom
om hetzelfde vermogen te halen2

Lagere stroomsterkte = minder warmteontwikkeling + langzamere ontlading  
Verhoogde batterij-efficiëntie = langere looptijd van de motor3
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Constant motorvermogen 

 W = V x A



Het juiste vermogen voor professionals

82V levert meer kracht met minder stroom
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2.5kW

2.5kW

Kortere
looptijd

Hogere intensiteit

Meer warmteontwikkeling

Langere
looptijd

Lagere intensiteit

Minder warmteontwikkeling

Intensiteit

69.5A

Intensiteit

30.5A

Looptijd

Lagere stroomsterkte = minder warmteontwikkeling + langzamere ontlading  
Verhoogde batterij-efficiëntie = langere looptijd van de motor

82V

36V

82V

Voor een 
ideale balans

Kracht/Gewicht

Geen downtime
Geen oververhitting

Langere looptijd
Langzamere ontlading

Vergelijkbaar met 
benzineproducten

Professionele kracht

Langere levensduur 
van de batterij

Minder belasting



Hoe we denken, werken en presteren is een wisselwerking 
tussen biologie, psychologie, natuurkunde en scheikunde. Het is 
complex, maar toch zo eenvoudig.

Het enige dat nodig is, zijn een brein, een hart en wat spieren.

Hetzelfde geldt voor Cramer – brein, hart en spieren: 
de chip, de batterij en de motor.

Trinity - Drie-eenheid
"Een set van 3 die 1 eenheid vormen"
Trinity brengt 3 krachten samen:

Het brein.  
Het hart.  
De spieren.

De batterij voorziet de motor van precies de juiste hoeveelheid energie om 

deze om te zetten in de kracht die nodig is voor elke klus. Het communiceert 

met de hersenen en zorgt ervoor dat het zo hard werkt als nodig is. 

Niet meer, niet minder. Het zorgt voor minder batterijspanning, langere 

looptijden en een langere levensduur. Het Cramer 82V-batterijsysteem 

is gebouwd op de nieuwste lithium-ion-cellen met hoge capaciteit en 

een hoog stroomverbruik. Ontworpen met functies zoals Bluetooth-

connectiviteit en IPX4-bescherming tegen weersinvloeden, zorgt het 

82V-systeem ervoor dat u blijft werken en communiceren, ongeacht het 

weer. De hele dag door. Elke dag.

Batterijen met hoge capaciteit
Het hart



Deze razendsnelle chip is het brein achter al onze producten. Door 

elektronische feedback te analyseren, voorziet het de motor van optimaal 

vermogen en maximaliseert het de batterijduur, zodat de toestellen steeds 

op het juiste energieniveau, de juiste temperatuur en het juiste vermogen 

presteren. De chip levert de best mogelijke prestaties voor elke taak. 

De hele dag door. In de toekomst zal de intelligente Cramer-chip het 

beheer en onderhoud van de fleet op afstand mogelijk maken, waardoor de 

prestaties worden geoptimaliseerd en de uitvaltijd wordt geminimaliseerd.

De motor is de bron van alle mechanische kracht. Dat maakt van harde, 

fysieke machinearbeid licht werk. Het is krachtig en intelligent en 

communiceert constant met de chip en de batterij om te weten wanneer 

volle kracht nodig is en wanneer niet. Het is een zeldzame combinatie 

van kracht en intelligentie. Met een bliksemsnelle reactiesnelheid, een 

fantastische verhouding tussen vermogen en gewicht en een hoog 

vermogen, levert de Cramer krachtige motor het best presterende 

draadloze professionele elektrische gereedschapssysteem beschikbaar 

op de markt.

Krachtige borstelloze motor
De spieren

Batterijen met hoge capaciteit
Het hart

Intelligente 
chip
Het brein
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De Cramer tools combineren de nieuwste technologie 
met een intelligente bediening. Alle modellen zijn 
voorzien van volledige connectiviteit met de Cramer 
Connect-app voor totale controle met uw smartphone. 
De producten kunnen worden aangesloten via 
Bluetooth of de geïntegreerde 2G/4G-connectiviteit.

Powered by intelligence

Fleet management systeem

After sales service op afstand

Afstandsbediening

CRAMER CONNECT

+ Software-upgrades op afstand

+ Cramer toegang op afstand om  
 problemen te analyseren

+ Sneller problemen oplossen

+ Minder uitvaltijd voor uw tool

+ Specifiek ontworpen voor professioniële gebruikers

+ Beheer, bewaak en organiseer het gebruik van 
 robotica, Zero Turns en Bluetooth-batterijen

+ Dashboard met producten, status en locatie

+ Bedien tools op afstand

+ Wijs tools toe aan medewerkers

+ Stuur onderhoudsmeldingen naar medewerkers

+ Creëer projecten - wijs medewerkers 
 en tools toe aan specifieke 
 opdrachten

+ Toegang tot setup en 
 installatiehandleidingen (robots)

+ Bekijk instellingen en status

+ Stuur maaiopdrachten  
 (robots)

+ Stel een (werk)schema in

+ Volg uw product

+ Ontvang medlingen 
 en software informatie

+ Diefstalbeveiliging en veiligheid

Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
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We erkennen de moeilijkheid voor professionele 
gebruikers en bedrijven om producten te 
beheren die door verschillende gebruikers en 
voor verschillende taken worden ingezet. Om 
dit gemakkelijker te maken, hebben we het 
Cramer Fleet Management Systeem ontwikkeld, 
ontworpen om al uw tools op één plek te 
monitoren, met volledig overzicht en controle. 
Het dashboard geeft een overzicht van uw 
productvloot, toont locaties en status, evenals 
de mogelijkheid om rechtstreeks verbinding 
te maken met elk product voor aanvullende 
informatie en controle.

Een ander voordeel van het systeem is de 
mogelijkheid om producten toe te wijzen aan 

medewerkers, waardoor ze toegang krijgen 
vanaf hun mobiele telefoon en hen rechtstreeks 
op de hoogte stellen van onderhoudstaken, 
zoals het wisselen van messen op een 
specifieke robotmaaier. U kunt ook projecten 
in het systeem aanmaken, waardoor u taken, 
medewerkers en producten aan een specifiek 
project kunt toewijzen. 

Het voordeel van projecten is dat medewerkers 
weten wat ze moeten doen en de apparatuur die 
ze nodig hebben voor het werk, en het systeem 
kan deze prioriteiten stellen als dat nodig is.

Voor meer informatie 
over robotmaaiers, 
draai de catalogus om.

Beheer uw Cramer-product vanaf een smart-
phone met Cramer Connect. Krijg toegang 
tot uw toestel via de intuïtieve mobiele app 
om eenvoudig de huidige productstatus te 
controleren en toegang te krijgen tot alle 
relevante productinformatie.

De Cramer Zero Turn en de robotmaaiers 
hebben een ingebouwde 2G/4G*-verbinding 
waardoor u overal ter wereld op afstand 
toegang heeft tot het product.

U hebt ook toegang tot de status van uw 
toestel en ontvangt meldingen als er zich een 
probleem voordoet.

Diefstalbeveiliging en veiligheid
De GSM-geofence verhindert het gebruik 
van de Zero Turn, RM1000, RM1500, RM2000 
en RM2700 buiten het eigen grondgebied. 
Als het wordt gestolen, gaat het alarm af en 
is de pincode nodig om de maaier opnieuw 
te starten. U kunt ook de positie volgen en 
locatiegeschiedenis bekijken.

De producten van Cramer zijn gebouwd met de 
hoogste kwaliteitsnormen voor consumenten 
en professionele gebruikers. In het geval dat 
zich een probleem voordoet, is ons aftersales-
servicesysteem gevormd om eventuele 
problemen op een eenvoudige en snelle manier 
vast te stellen en op te lossen.

Cramer specialisten kunnen op afstand 
verbinding maken met uw machine en toegang 
krijgen tot informatie die is opgeslagen via de 
talrijke sensoren.

Na de diagnose kan het probleem in veel 
gevallen op afstand worden verholpen. 
Als dit niet mogelijk is, kunnen de juiste 
reserveonderdelen door de plaatselijke 
dealer worden besteld om de uitvaltijd van uw 
machine tot een minimum te beperken.

Uiteraard worden alle gegevens van 
Cramer-klanten veilig opgeslagen om de 
gegevensprivacy te waarborgen.
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U heeft gereedschap nodig dat robuust is, dat de klus sneller klaart 
en comfortabeler te gebruiken is tijdens het werk. 
De tools van Cramer zijn hiervoor ontworpen.

GEREEDSCHAP 
DAT PROFESSIONALS  
GRAAG GEBRUIKEN

RM2700 ROBOTMAAIER

82TB20 BOSMAAIER

82PC300 DOORSLIJPER
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82ZT132 ZERO TURN ZITMAAIER

82CS25 KETTINGZAAG
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82B1300
82B1000
82B900

82PS
82PST

82PHA
82PHT

HEGGESCHAREN 
OP STEEL
Zie pagina 43.

STOKZAGEN / KETTINGZAGEN OP STEEL
Zie pagina 33.

HEGGESCHAREN 
Zie pagina 44.

82TCS15
82CS15
82CS25

KETTINGZAGEN
Zie pagina 28-31.

BLADBLAZERS
Zie pagina 47-48.

TRANSPORTKAR
82UC Zie pagina 27.

82V220

BATTERIJEN 
Zie pagina 51-52.

82V430

82V860

82V

82V BATTERIJ ASSORTIMENT 
OVERZICHT
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82LM51S
82LM46S
82LM61S
& 82LM46

82PC300

82TB20
82TB16
82TB10

BOSMAAIERS
Zie pagina 34-36.

MULTITOOL 
82TX10 Zie pagina 41.

82HD
82HD62
82HD75

KANTENMAAIERS
82T10  
82T16 
Zie pagina 36.

GAZONMAAIERS
Zie pagina 23-24.

ZERO TURN  
MAAIER 
82ZT132 Zie pagina 20.

DOORSLIJPER
Zie pagina 17.

82V290



82 M/S SLIJPSNELHEID, VOOR EEN SNEL EN ZUIVER RESULTAAT

WATERTOEVOER REGELING

Scan & bekijk de video.

300 MM BLADE WITH A CUTTING DEPTH OF 110 MM

82PC300 
DOORSLIJPER
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82PC300 Doorslijper

82PC300

De nieuwe Cramer 82PC300 heeft een sterke motor van 2,5 kW en een koppel van 4 Nm, wat de perfecte 
verhouding tussen vermogen en gewicht biedt. De slijpschijf van 300 mm kan tot een diepte van 110 mm snijden. 
De 82PC300 presteert in alle omgevingen, van zwaarder constructiewerk tot lichtere klussen. Omdat hij door 
een batterij wordt aangedreven, helpt hij het milieu en beschermt hij u tegen schadelijke uitstoot.

De sterke borstelloze gelijkspanningsmotor levert prestaties 
vergelijkbaar met een 65cc-benzinemotor, maar heeft geen 
onderhoud nodig. De doorslijper heeft een standaard waterslang 
aansluiting. Het is gemakkelijk om de watertoevoer te regelen. 
Sterke led-lampen van 400 lumen op de beschermkap fungeren 
als een gids in het donker en helpen u in een rechte lijn te 
slijpen. Zet de doorslijper veilig aan/uit en zet de lampen aan met 
behulp van het multifunctionele bedieningspaneel. Voorzien van 
filter voor het opvangen van metaalresten.

Twee LED-diodes met een 
helderheid van 400 lumen. 
Het licht kan dienen als 
slijpgeleiding.

Draaibare beschermkap 
met vijf verschillende 
standen.

300 mm slijpschijf 
met een slijpdiepte 
tot 110 mm.

Intuïtief multifunctioneel 
bedieningspaneel met 
stroom- en lichtschakelaars 
en indicatoren.

Geïntegreerde verlichting Verstelbare beschermkap

Uitstekende 
slijpprestaties

Gebruiksgemak

 Vergelijkbaar met 65cc prestaties

 Looptijd tot 51 min* 

 Bespaart 2,7 ton CO
2

 € 1.093,- besparingen in de levensduurcyclus

EAN : 6952909061139  |  ERP : 2000686

Diameter slijpschijf 300 mm

Slijpdiepte 110 mm

LED lamp                2 lampen met 400 lumen

Watertoevoer Regelbaar

Beschermkap Aanpasbaar in 5 standen

Gewicht (zonder slijpschijf) 5,7 kg

SchijfsnelheidKoppelVermogen

SPECIFICATIES

Plens- 
waterdicht

IPX482 m/s 4 Nm 2.5 kw

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens 
veilig en gecontroleerd werken met 82V860 batterij. Zie meer op pagina 54.

82V  |   DOORSLIJPER
NEW!

+ 2,5 kW prestaties met een koppel van 4 Nm - Ideaal voor het zwaardere werk

+ Hoge schijfsnelheid van 82 m/s voor een snel en zuiver resultaat

+ Duurzame overbrenging maakt zeer hoge belasting mogelijk

300 MM BLADE WITH A CUTTING DEPTH OF 110 MM



82ZT132 
ZERO TURN MAAIER

16 KWH BATTERIJ DIE DE 
HELE DAG KAN WERKEN

132 CM MAAIDEK
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82ZT132 
ZERO TURN MAAIER

ROLBEUGEL 
BESCHERMINGSSYSTEEM

19

LED KOPLAMP
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82ZT132 Zero Turn Zitmaaier

82ZT132

De 82-Volt Zero Turn-maaier is ontworpen voor professioneel gazononderhoud en grote grasoppervlaktes.
De maaier heeft een stalen maaidek van 132 cm en een batterij van 16 kilowattuur. Hij draait de hele dag en maait tot 4 hectare 
per lading. Andere kenmerken zijn onder meer een maaidek met voetpedaalbediening voor eenvoudige afstelling van de 
maaihoogte en een elektrische start waarmee gebruikers aangedreven en niet-aangedreven accessoires kunnen gebruiken. 
Alle schakelaars, displays en borstelloze motoren zijn IPX4 plenswaterdicht. De 82V accu-aangedreven zitmaaier is een echt 
milieuvriendelijk alternatief voor benzine aangedreven machines.

After Sales Service op afstand

Indien er toch een geval van problemen ontstaat, kan ons aftersalesteam of uw dealer op afstand toegang krijgen tot uw 
Cramer Zero Turn om eventuele problemen direct te analyseren en op afstand op te lossen, om de uitvaltijd tot een minimum 
te beperken.

Uitstekend zicht

De Zero Turn-maaier heeft niets dat uw zicht belemmert, waardoor u gemakkelijk stenen 
en andere obstakels kunt ontwijken en perfect kunt maaien.

Grotere wendbaarheid

Een slim besturingssysteem maakt de overgang van vooruit naar achteruit 
heel snel in vergelijking met andere maaiers. Het is de perfecte maaier voor 
sierlijke tuinen met veel bomen, planten en andere obstakels.

Ergonomisch

Bestuur de maaier met behulp van twee driversticks die reageren op kleine bewegingen, waardoor draaien en sturen heel 
gemakkelijk wordt. Draaien met de Cramer Zero Turn is veel ergonomischer en stuurvriendelijker in vergelijking met een 
gewone maaier met of zonder servobesturing.

Dankzij de zwenkbare voorwielen is het nog nooit zo eenvoudig 
geweest om een maaier te manoeuvreren en geen ongemaaid 
gras achter te laten in de draaicirkel. De geïntegreerde 16 kWh-
accu dekt een volledige werkdag zonder uitstoot en lawaai.

EAN : 6952909064529  |  ERP : 7400486 

Breedt maaidek 1.320 mm

LED licht vooraan Ja

Messnelheid 2.800-3.200 tpm

Gewicht 631 kg

Batterij capaciteitMaaihoogtesMotoren

SPECIFICATIES

Plens- 
waterdicht

IPX416 kWh 183 x 1.5 kw

NEW!

 Vergelijkbaar met 800cc

 Maaigebied tot 40.000 m2 

 Bespaart 16,4 ton CO
2

 € 10.680,- besparingen in de levensduurcyclus
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PRODUCT/KENMERK 82ZT132

Motor Borstelloos

Maaidek Staal - 132 cm

Maaimotoren 3 motoren met elk 1,5 kW

Batterij capaciteit 16 kWh

Messnelheid 2.800-3.200 tpm

Aantal messen 3

Maaihoogte 25 - 150 mm

Maaihoogteregeling 18 posities / manueel regelbaar

Maaisysteem Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar

LED licht vooraan Ja

Zitting Geveerde stoel

Parkeerrem Elektromagnetisch

Kantelbeveiliging Ja

Snelheid vooruit 0 - 16 km/u

Snelheid achteruit 0 - 8 km/u

Maximale oppervlakte (hard / gemiddeld / licht) 40.000 m2 / 32.000 m2 / 24.000 m2

Laadtijd (standard / snellader) 10-12 u / 2-3 u

Wielgrootte Voor (13 X 6.5-5) / Achter (23 X 10.5-12)

Gewicht 631 kg

IP-classificatie IPX4

ERP 7400486

EAN 6952909064529

De Zero Turn kan om zijn eigen as draaien, wat betekent dat hij geen stukje 
ongemaaid gras achterlaat. Hierdoor gaat het maaien van grote grasvelden 
een stuk sneller. Omkeren is niet nodig.

De constructie van de Zero Turn-maaier zorgt voor een goed zicht rondom u, 
wat erg handig is bij het maaien van een tuin of park met veel obstakels.

Dankzij de hoge wendbaarheid is het heel gemakkelijk om rond bomen, 
bloemen en struiken te rijden zonder ongemaaid gras achter te laten.

Het maaidek van 132 cm is breder dan het maaidek van de meeste gangbare 
zitmaaiers, wat uitermate handig is voor parken, groot vastgoedbeheer, 
sportparken enz.
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GAZONMAAIERS
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82V  |   GAZONMAAIERS

+ Verhoog de gebruiksduur door twee batterijen tegelijk te gebruiken

+ Efficiënter werken dankzij de grote smaaibreedte

+ Automatische boost verhoogt de messnelheid in dikker of hoger gras

+ IPX4 - spatwaterbestendig

EAN: 6952909025704  |  ERP: 2500286

GAZONMAAIERS

Gazonmaaiers

82LM51S

De 82V accugrasmaaiers van Cramer bieden topprestaties met een uitstekende maaikwaliteit voor een 
perfect gazon. Ze hebben ruimte voor twee batterijen voor een langere looptijd. Het geoptimaliseerde 
opvangsysteem zorgt ervoor dat er geen maaisel op de grond achterblijft. Kortom: met Cramer maait u 
snel en stil perfecte gazons.

SPECIFICATIES

Snelheid Regelbaar, 1,8 km/u–5,4 km/u

Boost functie Automatisch

3-in-1 maaifuncties Grasopvang, mulchen, 
achteruitworp

Opvangzak Textiel + stoffiltering

Maaihoogteregeling Centraal, 25–80 mm, 7 posities

Opvangcapaciteit 60 l

Maaibreedte

51 cm

Drive

VARIO 2
Batterijsleuven

Het gebruik van twee 
batterijen tegelijk 
verlengt de levens-
duur van de batterij 
aanzienlijk.

Pas eenvoudig de rij-
snelheid aan.

Dankzij de grote maai-
breedte bent u snel 
klaar met maaien.

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens 
veilig en gecontroleerd werken met 2x 82V430 batteirjen. Zie meer op pagina 54.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras
Verleng de looptijd door twee batterijen tegelijkertijd te gebruiken
3 mogelijkheden: opvangen, zij-uitworp, mulchen
Verstelbare stuurboom 
Aangedreven model 
IPX4

Laad uw Cramer 82V draadloze grasmaaier met twee 

accu’s om de looptijd te maximaliseren.

Deflector voor zijuitworp.De opvangzak is voorzien van een stofkap. Deze 

voorkomt dat er stof ontsnapt bij het verzamelen van 

gemaaid gras.

 Vergelijkbaar met 140cc prestaties

 Looptijd tot 180 min* 

 Bespaart 2,6 ton CO
2

 € 1.670,- besparingen in de levensduurcyclus
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82V  |   GAZONMAAIERS

Snelheid Regelbaar, 1,8 km/u–5,4 km/u

Boost functie Automatisch

3-in-1 maaifuncties Grasopvang, zij-uitworp, 
mulchen

Opvangzak Textiel + stoffiltering

Maaihoogteregeling Centraal, 25–80 mm, 7 posities

Opvangcapaciteit 55 l

Batterijsleuven

2
Drive

VARIO46 cm

Maaibreedte

Snelheid Regelbaar, 1,8 km/u–5,4 km/u

Boost functie Automatisch

3-in-1 maaifuncties Grasopvang, zij-uitworp, 
mulchen

Opvangzak Textiel + stoffiltering

Maaihoogteregeling Centraal, 25–80 mm, 7 posities

Opvangcapaciteit 70 l

Batterijsleuven

2
Drive

VARIO61 cm

Maaibreedte

Snelheid Duwmodel

Boost functie Automatisch

3-in-1 maaifuncties Grasopvang, zij-uitworp, 
mulchen

Opvangzak Textiel + stoffiltering

Maaihoogteregeling Centraal, 25–80 mm, 7 posities

Opvangcapaciteit 55 l

Batterijsleuven

2
model

DUW46 cm

Maaibreedte

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

EAN: 6952909025681  |  ERP: 2500086
82LM46

EAN: 6952909025698  |  ERP: 2500186
82LM46S

 Vergelijkbaar met 140cc prestaties

 Looptijd tot 200 min*

 Bespaar tot 2,6 ton CO2

 €€€ 1.740,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 140cc prestaties

 Looptijd tot 180 min*

 Bespaar tot 2,6 ton CO2

 €€€ 1.640,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 140cc prestaties

 Looptijd tot 220 min*

 Bespaar tot 2,6 ton CO2

 €€€ 1.523,- besparingen in de levensduurcyclus

Comfortabel door de lage trillingen
Ruimtebesparend design, gewoon toevouwen en rechtopstaand opbergen
3 mogelijkheden: opvangen, zij-uitworp, mulchen
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motor
Extra vermogen dankzij de automatische boost
Veilig gebruik met aan/uit schakelaar
Verstelbare stuurboom in 3 posities

EAN: 6952909025711  |  ERP: 2500386
82LM61S

Pas de maaihoogte centraal aan van 25 tot 80 mm met de 
hendel in 7 posities.

Handvat voor eenvoudig heffen. (82LM61S)Met een maaidek met 2 messen klaart u de klus nog sneller.
(82LM61S)

Maaidek met 2 messenRegelbare maaihoogte Ergonomisch

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras
Verleng de looptijd door twee batterijen tegelijkertijd te gebruiken
3 mogelijkheden: opvangen, zij-uitworp, mulchen
Verstelbare stuurboom  |  Aangedreven model  |  IPX4

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras
Verleng de looptijd door twee batterijen tegelijkertijd te gebruiken
3 mogelijkheden: opvangen, zij-uitworp, mulchen
Verstelbare stuurboom  |  Aangedreven model  |  IPX4
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Ventilator voor verhoogde ventilatie en koeling van de motor. Aluminium behuizing van de transmissie voor een grotere 

duurzaamheid en een langere levensduur.

Opvouwbare stuurboom om ruimtebesparende opslag.

PRODUCT/KENMERK 82LM46* 82LM46S* 82LM51S* 82LM61S

Motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Batterijsleuven 2 2 2 2

Vermogen 1,0 kW 1,0 kW 1,2 kW 1,5 kW

Aandrijving Duwmodel Regelbaar, 1,8 km/u tot 5,4 km/u Regelbaar, 1,8 km/u tot 5,4 km/u Regelbaar, 1,8 km/u tot 5,4 km/u

Maaibreedte 46 cm 46 cm 51 cm 61 cm (2 x 30,5 cm)

3-in-1 maaiopties Opvangen, zij-uitworp, mulchen Opvangen, zij-uitworp, mulchen Opvangen, zij-uitworp, mulchen Opvangen, zij-uitworp, mulchen

Opvangzak capaciteit 55 l 55 l 60 l 70 l

Opvangzak Textiel met stoffiltering Textiel met stoffiltering Textiel met stoffiltering Textiel met stoffiltering

Sleuf voor opvangzak Ja Ja Ja Ja

Maaihoogteregeling Centraal, 25-80 mm,
7 posities

Centraal, 25-80 mm,
7 posities

Centraal, 25-80 mm,
7 posities

Centraal, 25-80 mm,
7 posities

Duwboom verstelbaar 3 posities 3 posities 3 posities 3 posities

Ruimtebesparend opbergen Rechtopstaand Rechtopstaand Rechtopstaand Rechtopstaand

Boostfunctie Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Verwijderbare sleutel Ja Ja Ja Ja

Gewicht (zonder batterij) 28,5 kg 31,9 kg 34,2 kg 34,5 kg

Trillingen < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

IPX4 Ja Ja Ja Ja

ERP 2500086 2500186 2500286 2500386

EAN 6952909025681  6952909025698 6952909025704 6952909025711
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82UC
TRANSPORTKAR

Scan & bekijk de video.
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82V  |   TRANSPORTKAR

82UC Transportkar

82UC

Als u zware of omvangrijke goederen moet vervoeren, gebruikt u gewoon de uiterst stabiele Cramer 82V 
transportkar op batterijen. Dankzij zijn vier wielen is hij zeer stevig en ontlast hij armen en rug, vooral op 
hellingen en taluds. Voor meer comfort en gebruiksgemak kan de bak worden gekanteld, ondersteund door 
een gasdrukveer. Dankzij de borstelloze elektromotor transporteert de accu-aangedreven kruiwagen alles 
geluidloos en emissievrij.

EAN : 6952909025216  |  ERP : 7400086

SPECIFICATIES

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 82V430 batterij. Zie meer op pagina 54.

Twee roterende, vergrendelbare achterwielen zorgen 
te allen tijde voor een stabiele bediening en stabiliteit 
tijdens het laden en lossen.

Met de gemakkelijk te bedienen sturing kunt u de 
snelheid aanpassen waar nodig.

Eenvoudig en gecontroleerd kantelen van de kuip door 
gasdruk handvat.

REPLACE W.
NEW IMAGE

REPLACE W.
NEW IMAGE

Motor Borstelloos

Snelheid voorwaarts Snel 5,2 km/u – Traag 4,0 km/u

Snelheid achterwaarts 3 km/u

Laadcapaciteit 150 kg

Kipfunctie Met gasdruk

Trillingen < 2,5 m/s2

max. snelheid

5.2 km/u

Capaciteit

150 kg KIPFUNCTIE
Kantelbare bak

Pas de snelheid 
eenvoudig aan voor 
elke toepassing.

De grote capaciteit 
maakt snel werken 
mogelijk.

Bescherm uw rug bij 
het legen van de 
vervoerde goederen.

Veilige bediening met aan/uit schakelaar
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motor 
Vier wielen voor extra stabiliteit

+  Het hoge draagvermogen van 150 kg voor het snel transporteren 
van zware of grote voorwerpen

+  IPX4 – Plenswaterdicht

+ Tot maximum 180 min* looptijd



28

EAN: 6952909063843  |  ERP: 2000786

82TCS15 Tophandle Kettingzaag

82TCS15

De nieuwe, best-in-class Cramer tophandle kettingzaag is een krachtige maar lichtgewicht kettingzaag voor 
professionele gebruikers. Met slechts 2,1 kg is de Cramer 82TCS15 het lichtste product op de markt en biedt 
hij een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding dankzij de 1,5 kW sterke borstelloze motor. Het vermogen 
is vergelijkbaar met 35cc benzinetoestellen. Geleverd met een ergonomische rugzak voor het gemakkelijk 
dragen van de Cramer 82V-batterij, die via een stroomkabel op de kettingzaag is aangesloten. 
De 82TCS15 kan ook gebruikt worden met de optionele Cramer heupgordel.

SPECIFICATIES

De sterke borstelloze gelijkspanningsmotor levert prestaties die gelijkwaardig 
zijn aan een 35cc-benzinemotor, maar vereist geen onderhoud. 
Door de hoge kettingsnelheid met een koppel van 1 Nm, 
kan u snel en krachtig zagen.

Zaagbladlengte 10” (25,4 cm)

Oliereservoir 150 ml

Gewicht (zonder blad, ketting & batterij) 2,1 kg

Trigger Traploos

Draagsysteem incl. Batterij backpack

Koppel

1 Nm 24 m/s

KettingsnelheidVermogen

1,5 kW

Plens- 
waterdicht

IPX4

Alles in één doos: 
inclusief ergonomisch 
batterijharnas

Nieuwe handpalmschakelaar
voor een efficiënte en 
eenvoudige bediening

Gemakkelijk mee te dragen 
bij het klimmen dankzij het 
bevestigings-oog en de 
gemakkelijk in- en uitklikbare 
karabijnhaak

Professionele prestaties 
met een kettingsnelheid 
van 24 m/s en een koppel 
van 1 Nm

+ Ultralichte, compacte kettingzaag met minimale trillingen voor comfortabel gebruik

+ Kettingsnelheid van 24 m/s voor snel en zuiver zagen

+ Met aan/uit-knop en mechanische kettingrem voor extra veiligheid

+ Eenvoudig uit te breiden met optionele zaagblad van 12”/30 cm

+ Metalen spikes voor uitstekende grip en kracht

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

CHAINSAWS

NEW!

 Vergelijkbaar met 35cc prestaties

 Looptijd tot 50 min* 

 Bespaart 1,1 ton CO
2

 € 485,- besparingen in de levensduurcyclus
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CHAINSAWS
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Handig dankzij de lichtgewicht constructie

Veilige bediening dankzij aan/uit-schakelaar

Precies de juiste hoeveelheid kracht dankzij de traploze trigger

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Eenvoudig uit te breiden met optionele zaagbladen 

van 14“/36 cm en 16“/40 cm

Handig dankzij de lichtgewicht constructie

Veilige bediening dankzij aan/uit-schakelaar

Precies de juiste hoeveelheid kracht dankzij de traploze trigger

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Zeer duurzaam dankzij magnesium carter

Eenvoudig uit te breiden met optionele zaagbladen 

van 15“/38 cm en 18“/45 cm

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en gecontroleerd werken 
met 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

Kettingzagen
Bij boomverzorging worden gebruikers blootgesteld aan barre weersomstandigheden, veel lawaai, veel 
trillingen en de uitstoot van benzinemotoren - tenzij ze werken met een Cramer 82V accu-aangedreven 
kettingzaag. Het topmodel 82CS25 behoort tot de marktleiders op het gebied van vermogen, koppel en 
zaagprestaties. Voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte is onze telescopische zaag 82PST perfect 
om de klus veilig vanaf de grond te klaren.

Veiligheid eerst! Daarom hebben alle Cramer 82V 
kettingzagen een aan/uit schakelaar.

Robuust, magnesium carter voor extra duurzaamheid. 
(82CS25)

Metalen spikes voor uitstekende grip en kracht

EAN: 6952909033440  |  ERP: 2000586 EAN: 6952909025094  |  ERP: 2000086
82CS15 82CS25
+  Ideaal voor wie prestaties en een laag gewicht 

wil combineren

+ Krachtig koppel om dikke stammen gemakkelijk te zagen

+ Moeiteloos en snel werken door het lichte gewicht

+  De krachtigste Cramer 82V kettingzaag met

 2,5 kW – ideaal voor het zware werk

+  Krachtig koppel om dikke stammen gemakkelijk te zagen

+  De hoge kettingsnelheid maakt het zagen van bomen 

eenvoudiger dan ooit

Zaagbladlengte 13”

Oliereservoir 250 ml

Gewicht 
(zonder blad, ketting & batterij)

4,3 kg

Trigger Traploos

Zaagbladlengte 12” 

Oliereservoir 180 ml

Gewicht 
(zonder blad, ketting & batterij)

3,1 kg

Trigger Traploos

Koppel

1,6 Nm 

Koppel

2,6 Nm 

Kettingsnelheid

20 m/s

Kettingsnelheid

24 m/s1,5 kW

Vermogen

2,5 kW

VermogenPlens- 
waterdicht

IPX4

SPECIFICATIESSPECIFICATIES

TOPMODEL

82V  |   KETTINGZAGEN

 Vergelijkbaar met 35cc prestaties

 Looptijd tot 40 min* 

 Bespaart 1,4 ton CO
2

 € 606,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 55cc prestaties

 Looptijd tot 30 min* 

 Bespaart 2,7 ton CO
2

 € 723,- besparingen in de levensduurcyclus
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PRODUCT/KENMERK 82TCS15 82CS15 82CS25 82PS 82PST

Motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Vermogen 1,5 kW 1,5 kW 2,5 kW 0,8 kW 0,8 kW

Koppel 1,0 Nm 1,6 Nm 2,6 Nm 0,63 Nm 0,63 Nm

Kettingsneheid 24 m/s 20 m/s 24 m/s 18 m/s 18 m/s

Takkenhaak - - - Ja Ja

Trigger Traploos Traploos Traploos Traploos Traploos

Telescopische steel - - - - Ja

Lengte - - - 2,15 m 2,7–3,9 m

Oliereservoir 150 ml 180 ml 250 ml 150 ml 150 ml

Tankdop Opklapbare dop Opklapbare dop Opklapbare dop Opklapbare dop Opklapbare dop

Kettingspanning Met gereedschap Met gereedschap Met gereedschap Met gereedschap Met gereedschap

Kettingsteek - 3/8 ” 0,325” 1/4 ” 1/4 ”

Zaagblad groef 1.3 mm 1.1 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm

Draagsysteem incl. Batterij harnas - - Basic Assist Basic Assist

Aan/uit schakelaar Ja Ja Ja Ja Ja

Gewicht (zonder batterij, incl.zaagblad + ketting) 2,1 kg 3,1 kg 4,3 kg 4,1 kg 5,5 kg

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

IPX4 Ja Ja - Ja Ja

ERP 2000786 2000586 2000086 1400486 1400086

EAN 6952909063843 6952909033440 6952909025094 6952909025032 6952909025032 

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.
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+   Telescopische steel uit aluminium voor meer stabiliteit 
en nauwkeurige bediening van de zaag

+ Het motorvermogen en koppel leveren een  
 kettingsnelheid van 18 m/s levert,

+ Draaibare zaagkop

+  Aluminium steel voor meer stabiliteit 
en nauwkeurige bediening van de zaag

+ Draaibare zaagkop

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

SPECIFICATIES SPECIFICATIES

Magnesium zaagkop en smal 
ontwerp om gemakkelijk 
tussen de takken te werken.

Dankzij de traploze trigger 
heeft u altijd de juiste 
hoeveelheid aan vermogen, 
waardoor je de looptijd kunt 
besparen.

Telescopische steel voor 
een groter bereik. 
De 82PST heeft het 
langste reikwijdte op de 
markt!

Haak om takken uit de 
boom te trekken zonder 
het werk te onderbreken.

Verhoogde stabiliteit en duurzaamheid door de 
magnesium zaagkop  |  Efficiënt en 
onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor  |  
Met rubber bekleed voor meer robuustheid en 
duurzaamheid  |  Regelbaar vermogen met 
traploze trigger  |  Verwijder gemakkelijk 
de takken met de geïntegreerde haak  |  
Minder trillingen voor comfortabeler 
werken  |  Handbescherming  |  Handig 
dankzij de lichtgewicht constructie  |  
Veilige bediening dankzij aan/uit-
schakelaar

Verhoogde stabiliteit en duurzaamheid door de 
magnesium zaagkop  |  Efficiënt en onderhoudsvrij 
dankzij de borstelloze motor  |  Met rubber bekleed 
voor meer robuustheid en duurzaamheid  |  Regelbaar 
vermogen met traploze trigger  |  Verwijder 
gemakkelijk de takken met de geïntegreerde haak  
|  Minder trillingen voor comfortabeler werken  |  
Handbescherming  |  Handig dankzij de 
lichtgewicht constructie  |  Veilige bediening 
dankzij aan/uit-schakelaar  |  Reikwijdte tot 
max. 3,9 m met de telescopische steel  |  
Stevige magnesium zaagkop  |  
Bumperframe voor meer duurzaamheid

Takkenhaak Ja

Telescopische steel -

Draagsysteem incl. Basic Assist

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 4,1 kg

Kettingsnelheid

18 m/s

Zaagbladlengte

10"/25cm 2.15 m
Lengte

Takkenhaak Ja

Telescopische steel Ja

Draagsysteem incl. Basic Assist

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 5,5 kg

Kettingsnelheid

18 m/s

Zaagbladlengte

10"/25cm 2.7–3.9 m
Lengte

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 120 min* 

 Bespaart 1,3 ton CO
2

 € 747,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 120 min* 

 Bespaart 1,3 ton CO
2

 € 797,- besparingen in de levensduurcyclus
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+  Krachtige 2 kW brushless motor, vergelijkbaar met een 40cc benzinemotor, met 
sterke transmissie met een koppel van 2 Nm voor zware omstandigheden

+ Ergonomisch harnas voor eenvoudige en comfortabele bediening.

+  3-in-1: Deze Cramer bosmaaier wordt geleverd met een hoogwaardige 
clearing saw, een 3-tandsmes en een standaard maaikop, en ook drie 
verschillende beschermkappen voor elke toepassing

+  Eenvoudige en veelzijdige bediening met eenvoudig instelbare 
snelheidsregeling, vergrendeling en bedieningspaneel dat zich 
aanpast aan de huidige werkomstandigheden

EAN: 6952909064765  |  ERP: 2101586

TRIMMERS 
& BOSMAAIERS

82TB20 Bosmaaier

82TB20

De nieuwe bosmaaier 82TB20 is zeer krachtig en heeft een uitstekende balans en perfecte maaiprestaties. 
Cramers nieuwe borstelloze motor van 2 kW is achteraan geplaatst om de ergonomische bediening te optimaliseren. 
De 82TB20 bevat een standaard trimmerkop, een 3-tandsmes en een clearing saw, inclusief 3 verschillende 
beschermkappen voor elke maaitoepassing. De innovatieve software herkent automatisch welke applicatie wordt 
uitgevoerd, trimmen of bosmaaien, en past onmiddellijk en automatisch de snelheidsinstellingen aan.

SPECIFICATIES

Regelbaar vermogen met traploze trigger  |  Veilige bediening dankzij 
aan/uit-schakelaar  |  Met rubber bekleed voor meer robuustheid en 
duurzaamheid  |  Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze 
motor  |  Verhoogde duurzaamheid dankzij magnesium profiel  |   
Comfortabel dankzij de geringe trillingen  |  Ergonomisch dankzij 
geoptimaliseerde hoek van de maaikop  |  Extreem stevig met 
een buisdiameter van 28 mm

Koppel 2,0 Nm

Handgreep U-stuur

Draagsysteem incl. Ergonomisch harnas

Mes incl. 3-tandsmes (Ø 300 mm)

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 5,7 kg

Maaibreedte

46  cm

Vermogen

2,0  kW

Deze tool is een van 
de best presterende 
bosmaaiers op de 
markt en werkt 
efficiënt.

Maakt trimmen van 
grote oppervlakken 
mogelijk en levert op 
efficiënte wijze gewel-
dige resultaten op.

Plens- 
waterdicht

IPX4

Geleverd met een ergonomisch harnas voor 
eenvoudige en comfortabele bediening.

Geïntegreerde vergrendeling voor meer veiligheid.Verwisselbare beschermkappen voor elke 
maaitoepassing.

NEW IMAGE NEW IMAGE

NEW!

TOPMODEL

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 2x 82V860 batterijen. Zie meer op pagina 54.

 Vergelijkbaar met 40cc prestaties

 Looptijd tot 180 min* 

 Bespaart 1,6 ton CO
2

 € 860,- besparingen in de levensduurcyclus



35

P
O

W
E

R
E

D
 B

Y
 I

N
T

E
L

L
IG

E
N

C
E

TRIMMERS 
& BOSMAAIERS
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EAN: 6952909025049  |  ERP: 2100086 
82T10

EAN: 6952909025070  |  ERP: 2100386
82TB16

Koppel 1,2 Nm

Handgreep Beugelstuur

Draagsysteem incl. Basic Assist

Mes incl. -

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 3.5 kg

Koppel 1,8 Nm

Handgreep U-stuur

Draagsysteem incl. Ergonomisch harnas

Mes incl. 3-tandsmes (Ø 300 mm)

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 5,5 kg

EAN: 6952909025063  |  ERP: 2100286
82T16

Koppel 1,8 Nm

Handgreep Beugelstuur

Draagsysteem incl. Basic Assist

Mes incl. No

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 4,5 kg

Hoog vermogen en hoogste koppel in zijn klasse voor uitstekende snijprestaties, 
zelfs onder zware omstandigheden.
Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 
4-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan 
het werk, waardoor u looptijd bespaard.

Hoog vermogen en hoogste koppel in zijn klasse voor uitstekende snijprestaties, 
zelfs onder zware omstandigheden.
Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 
4-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan 
het werk, waardoor u looptijd bespaard.

EAN: 6952909025056  |  ERP: 2100186
82TB10

Koppel 1,2 Nm

Handgreep U-stuur

Draagsysteem incl. Ergonomisch harnas

Mes incl. Three-edged (Ø 255 mm)

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 4,5 kg

Hoog vermogen en hoogste koppel in zijn klasse voor uitstekende snijprestaties, 
zelfs onder zware omstandigheden.
Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 
4-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan 
het werk, waardoor u looptijd bespaard. 
Met ergonomische harnas voor een ontspannen werkervaring: 
Het veelzijdige harnas is aanpasbaar om het werken met veel verschillende pro-
ducten gemakkelijker te maken

 Vergelijkbaar met 35cc prestaties

 Looptijd tot 180 min*

 Bespaart 1,6 ton CO2

 € 942,- besparingen in de levernsduurcyclus

 Vergelijkbaar met 35cc prestaties

 Looptijd tot 180 min*

 Bespaart 1,6 ton CO2

 € 1.366,- besparingen in de levernsduurcyclus

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min*

 Bespaart 1,3 ton CO2

 € 710,- besparingen in de levernsduurcyclus

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min*

 Bespaart 1,3 ton CO2

 € 1.110,- besparingen in de levernsduurcyclus

Snelheid 
maaidraad

136 m/s

Maaibreedte

40 cm1,0 kW

Vermogen Spat- 
waterdicht

IPX4

Snelheid 
maaidraad

158 m/s

Maaibreedte

46 cm1,6 kW

Vermogen Spat- 
waterdicht

IPX4

Snelheid 
maaidraad

136 m/s

Maaibreedte

40 cm1,0 kW

Vermogen Spat- 
waterdicht

IPX4

Snelheid 
maaidraad

158 m/s

Maaibreedte

46 cm1,6 kW

Vermogen Spat- 
waterdicht

IPX4

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 82V860 batterij. Zie meer op pagina 54.

82V  |   TRIMMERS & BOSMAAIERS

Regelbaar vermogen met traploze trigger  |  Veilige bediening dankzij 
aan/uit-schakelaar  |  Met rubber bekleed voor meer robuustheid en 
duurzaamheid  |  Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze 
motor  |  Verhoogde duurzaamheid dankzij magnesium profiel  |   
Comfortabel dankzij de geringe trillingen  |  Ergonomisch dankzij 
geoptimaliseerde hoek van de maaikop  |  Extreem stevig met 
een buisdiameter van 28 mm
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4-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te 

stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.

Met ergonomische harnas voor een ontspannen werkervaring. 

Het veelzijdige draagsysteem voor de modellen 82TB20, 82TB16 

en 82TB10 is te combineren met verschillende producten.

Magnesium maaimotorkop met borstelloze motoren garanderen 

een grotere duurzaamheid en een betere efficiëntie.

PRODUCT/KENMERK 82TB20 82TB16 82T16 82TB10 82T10

Motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Vermogen 2,0 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,0 kW 1,0 kW

Koppel 2 Nm 1,8 Nm 1,8 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm

Hoek trimmerkop 35° 30° 30° 30° 30°

Handgreep U-stuur U-stuur Beugelstuur U-stuur Beugelstuur

Maaibreedte Ø 46 cm 46 cm 46 cm 40 cm 40 cm

Trigger Traploos Traploos Traploos Traploos Traploos

Snelheidsregelaar 4 snelheden 4 snelheden 4 snelheden 4 snelheden 4 snelheden

Maaisnelheid (tpm) 4.000 - 5.200 - 6.500 - 8.200 4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500

Aan/uit schakelaar Ja Ja Ja Ja Ja

Draagsysteem incl. Ergonomisch harnas Ergonomisch harnas Basic Assist Ergonomisch harnas Basic Assist

Mes incl. 3-tandsmes + clearing saw 3-tandsmes (Ø 300 mm) - 3-tandsmes (Ø 255 mm) -

Buisdiameter 28 mm 28 mm 28 mm 25,4 mm 25,4 mm

Gewicht (zonder batterij) 5,7 kg 5,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 3.5 kg

Trillingen - < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

IPX4 Ja Ja Ja Ja Ja

ERP 2101586 2100386 2100286 2100186 2100086

EAN 6952909064765 6952909025070 6952909025063 6952909025056 6952909076225 



38

82V  |   ERGONOMISCHE DRAAGSYSTEMEN

PRODUCT EAN ERP

Basic Assist 6952909025315 2900786

Ergonomisch harnas (incl. steunplaat voor trimmer, gereedschapstas) 6952909025322 2900886 

Rugzak (opzetstuk voor ergonomische harnas) 6952909025339 2900986 

Heupgordel (incl. batterijadapter, kabel, batterijhouder, batterijvak met aansluiting) 6952909025346 2901086 

Aansluitkabel 6952909025551 2902886 

Batterijadapter voor kabelverbinding 6952909025353 2901186 

Trimmer steunplaat 6952909025360 2901286 

Batterijhouder (zonder connector) 6952909025377 2901386 

Batterijvak (met connector voor gebruik met kabel) 6952909025384 2901486 

Gereedschapszak (voor EHBO-doos, mobiele telefoon, enz.) 6952909025391 2901586 

Batterijharnas 6952909071251 2911186

Werk de hele dag comfortabel

SPECIFICATIES

Soms heb je die extra finesse nodig. Het nieuwe batterijharnas van Cramer is de perfecte aanvulling bij het 
hanteren van onze lichtgewicht producten. Dankzij verstelbare schouderbanden, uitgerust met zachte patches, 
biedt het een comfortabele pasvorm - de hele dag door.

NEW!

EAN: 6952909071251  |  ERP: 2911186
BATTERIJHARNAS
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Professioneel tuinieren omvat een breed scala aan taken en kan hard werken zijn. Met het Cramer Ergonomisch harnas 
krijgt u een multifunctioneel draagsysteem dat precies kan worden aangepast aan de taak.

Ontlast de rug en gebruik minder kracht
dankzij de beweegbare heupplaat. Het beschikt over een quick-release 
veiligheidssluiting om al uw gereedschap aan te leggen.

Blijf verbonden
Verbind de accu en het 
gereedschap met de kabel.

Ergonomisch harnas –
veelzijdig en ergonomisch
Het harnas is snel en eenvoudig 
aan te trekken en kan voor tal van 
toepassingen worden gebruikt.
Het heeft tal van mogelijkheden 
voor elke taak en gebruiker.

Houd belangrijk gereedschap 
bij de hand
Aan de riem kunnen apart 
verkrijgbare zakken worden 
bevestigd worden voor 
bijvoorbeeld gereedschap, 
smartphone of een EHBO-kit.

Meer bewegingsvrijheid
met een aparte batterij 
in de tas aan de riem.

Modulair
De heupgordel is eenvoudig los te 
maken van het draagsysteem. 
Samen met de accutas is deze ideaal 
voor gebruik met een heggenschaar of 
een bladblazer.

Gemakkelijk te dragen
Gebruik de praktische rugzak om spullen in op 
te bergen of bevestig de batterijrugzak aan de 
rugrail van het ergonomische harnas.

Ergonomisch harnas
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82TX10 
MULTITOOL
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82TX10 5-in-1 Multitool

82TX10

In plaats van vijf aparte gereedschappen mee te nemen naar uw werkplek, hoeft u er slechts één met vijf 
hulpstukken mee te nemen. Dit bespaart ruimte in uw bestelwagen en biedt u dezelfde mogelijkheden.
De accu-aangedreven Cramer 82V multitool is een grastrimmer, heggenschaar, cultivator, stokzaag en 
kantensnijder in één. De grastrimmer is inbegrepen en de andere opzetstukken zijn optioneel verkrijgbaar.

Verhoogde duurzaamheid dankzij het magnesium profiel
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor
Met rubber bekleed voor meer robuustheid en duurzaamheid
Regelbaar vermogen met traploze trigger
Ergonomisch dankzij geoptimaliseerde hoek (30°) 
van de maaikop
Minder trillingen voor comfortabeler werken
Solide aandrijfas
Handig dankzij de lichtgewicht constructie
Veilige bediening dankzij aan/uit-schakelaar

EAN: 6952909025087  |  ERP: 2100486 

Systeem

5-in-1
Vermogen

1,0 kW LOOP 

Basic Assist

In plaats van vijf 
apparaten mee te 
nemen, bevestig 
je gewoon het
gereedschap dat 
je nodig hebt.

Genoeg kracht om 
alle opzetstukken 
efficiënt aan te 
drijven.

Veilige en 
ergonomische 
bediening.

Motor Borstelloos

Vermogen 1,0 kW

Koppel 1,2 Nm

Trigger Traploos

Aan/uit schakelaar Ja

Draagsysteem incl. Basic Assist

Buisdiameter 25,4 mm

Gewicht (met trimmer opzetstuk) 4,8 kg

Spat-
waterdicht

IPX4

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 82V860 batterij. Zie meer op pagina 54.

SPECIFICATIES

82V  |   5- IN-1  MULTITOOL

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 100 min* 

 Bespaart 1,3 ton CO
2

 € 1.090,- besparingen in de levensduurcyclus
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HEGGENSCHAREN
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82V  |   HEGGENSCHAREN

Telescopische steel -

Pitch / Mesopening 38 mm / 30 mm

Messnelheid 2.800-3.200-3.600-4.000

Draagsysteem incl. Basic Assist

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 5,4 kg

+  Achteruitfunctie indien de messen klem 
komen te zitten

Telescopische steel Ja

Pitch / Mesopening 38 mm / 30 mm

Messnelheid 2.800-3.200-3.600-4.000

Draagsysteem incl. Basic Assist

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 6,3 kg

+  Achteruitfunctie indien de messen klem 
komen te zitten

+ Telescopische steel, aanpasbaar in lengte,  
 het grootste bereik op de markt tot 3,40 m

Kantelbare 
meskop

-45°tot 90°
Meslengte

50 cm2,41 m
Lengte Spat- 

waterdicht

IPX4
Kantelbare 

meskop

-45°tot 90°
Meslengte

50 cm2,7 tot 3,4 m
Lengte Spat- 

waterdicht

IPX4

Heggenscharen op steel
Cramer heeft de juiste accuheggenscharen voor verschillende toepassingen - perfect uitgebalanceerd met 
hoge prestaties maar zonder uitstoot. Snoei moeiteloos heggen met de 82HD62 of 82HD (zie volgende 
pagina). Wil je hogerop met hetzelfde comfort, gebruik dan gewoon een heggenschaar op steel.

Achterbumper, rubberen onderkant en 
magnesium voor meer robuustheid en 
duurzaamheid.

4-traps snelheidsregeling en achteruitfunctie 
als de messen vast komt te zitten.

Kantelbare meskop voor het efficiënt 
snoeien van hoge en lage heggen.

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

SPECIFICATIES SPECIFICATIES

TOPMODEL

snijbewegingen
per minuut

snijbewegingen
per minuut

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min* 

 Bespaart 1,1 ton CO
2

 € 1.063,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min* 

 Bespaart 1,1 ton CO
2

 € 973,- besparingen in de levensduurcyclus

Verhoogde stabiliteit en duurzaamheid door de 
magnesium profiel  |  Efficiënt en onderhoudsvrij 
dankzij de borstelloze motor  |  Met rubber 
bekleed voor meer robuustheid en 
duurzaamheid  |  Regelbaar vermogen met 
traploze trigger  |  Minder trillingen voor 
comfortabeler werken 
Solide aandrijfas  |  Handig dankzij de 
lichtgewicht constructie  |  Veilige 
bediening dankzij aan/uit-schakelaar
Reikwijdte tot max. 3,4 m met de 
telescopische steel

Verhoogde stabiliteit en duurzaamheid door de 
magnesium profiel  |  Efficiënt en onderhoudsvrij 
dankzij de borstelloze motor  |  Met rubber 
bekleed voor meer robuustheid en 
duurzaamheid  |  Regelbaar vermogen met 
traploze trigger  |  Minder trillingen voor 
comfortabeler werken 
Solide aandrijfas  |  Handig dankzij de 
lichtgewicht constructie  |  Veilige 
bediening dankzij aan/uit-schakelaar
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82V  |   HEGGENSCHAREN

EAN: 6952909025209  |  ERP: 2200086
82HD

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en 
gecontroleerd werken met 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

EAN: 6952909073712  |  ERP: 2200686
82HD75

EAN: 6952909033419  |  ERP: 2200486
82HD62

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min*

 Bespaart 1,1 ton CO2

 € 875,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min*

 Bespaart 1,1 ton CO2

 € 875,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 200 min*

 Bespaart 1,1 ton CO2

 € 1.053,- besparingen in de levensduurcyclus

Ergonomisch dankzij het in 3 posities draaibare handvat
Instelbaar vermogen dankzij variabele trigger
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor
Zeer licht en  minder trillingen om moeiteloos te snoeien 
Regelbare messnelheid: 2.800-3.200-3.600-4.000 snijbewegingen/min.
Achteruitfunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten 
Robuste magnesium behuizing   
Driezijdig geslepen messen voor een optimaal snoeiresultaat

+  Laag gewicht voor lange werkdagen, alleen te gebruiken 
met rugzakaccu of heupgordel met aankoppelbare accu

+ Schakelt automatisch uit na 60 seconden inactiviteit
+ Start altijd in je laatst gebruikte snelheidsinstelling

SPECIFICATIES

Snijbewegingen 
per minuut

4.000

Draaibaad handvat 45°/90° links/rechts

Pitch / Mesopening 40 mm / 33 mm

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 4,2 kg

Meslengte

66 cm5 posities

Draaibaar 
handvat

SPECIFICATIES
Draaibaad handvat 45°/90° links/rechts

Pitch / Mesopening 40 mm / 30 mm  

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 3,9 kg

Meslengte

75 cm3 posities

Draaibaar 
handvat

Snijbewegingen 
per minuut

4.000

SPECIFICATIES
Draaibaad handvat 45°/90° links/rechts

Pitch / Mesopening 40 mm / 30 mm  

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 3,8 kg

Meslengte

62 cm3 posities

Draaibaar 
handvat

Snijbewegingen 
per minuut

4.000

+  Laag gewicht voor lange werkdagen, alleen te gebruiken 
met rugzakaccu of heupgordel met aankoppelbare accu

+ Schakelt automatisch uit na 60 seconden inactiviteit
+ Start altijd in je laatst gebruikte snelheidsinstelling
+ Mogelijkheid om een langer mes van 75 cm (2909886) te monteren

Ergonomisch dankzij het in 5 posities draaibare handvat
Instelbaar vermogen dankzij variabele trigger
Soepel snijden dankzij een snijsnelheid van 4.000 sneden/min 
Minder trillingen voor comfortabeler werken 
Optioneel kunt u een kabel en een batterijadapter gebruiken 
om het gewicht te verminderen

Ergonomisch dankzij het in 3 posities draaibare handvat
Instelbaar vermogen dankzij variabele trigger
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor
Zeer licht en  minder trillingen om moeiteloos te snoeien 
Regelbare messnelheid: 2.800-3.200-3.600-4.000 snijbewegingen/min.
Achteruitfunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten 
Robuste magnesium behuizing   
Driezijdig geslepen messen voor een optimaal snoeiresultaat

NEW!
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PRODUCT/KENMERK 82HD 82HD62 82HD75 82PHA 82PHT
Motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Kantelbare meskop - - - –45° tot 90° (per 22°) –45° tot 90° (per 22°)

Draaibaad handvat Ja Ja Ja - -

Telescopische steel - - - - Ja

Lengte - - - 2,41 m 2,70–3,40 m

Meslengte 66 cm 62 cm 75 cm 50 cm 50 cm

Pitch / Mesopening 40 mm / 33 mm 40 mm / 30 mm 40 mm / 30 mm 38 mm / 30 mm 38 mm / 30 mm

Trigger Traploos Traploos Traploos Traploos Traploos

Snelheidsregelaar - 4 snelheden 4 snelheden 4 snelheden 4 snelheden

Messnelheid 4.000 2.800-3.000-3.400-4.000 2.800-3.000-3.400-4.000 2.800-3.200-3.600-4.000 2.800-3.200-3.600-4.000 

Aan/uit schakelaar Ja Ja Ja Ja Ja

Achteruitfunctie Ja Ja Ja Ja Ja

Tandwielkast Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium

Draagsysteem incl. - - - Basic Assist Basic Assist

Neusbeschermer Ja Ja Ja Ja Ja

Achterbumper - - - Ja Ja

Gewicht (zonder batterij) 4,2 kg 3.8 kg 3,9 kg 5,4 kg 6,3 kg

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

IPX4 - - - Ja Ja

ERP 2200086 2200486 2200686 2300086 2300286

EAN 6952909025209 6952909033419 6952909073712 6952909025261 6952909025285 
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BLADBLAZERS
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Verleng de looptijd door 2 batterijen tegelijkertijd 
te gebruiken
Gemakkelijk te bedienen dankzij de cruise control, 
zonder dat je de trigger ingedrukt hoeft te houden 
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze 
motor 
Meer vermogen wanneer nodig met de boost functie 
Regelbaar vermogen met traploze trigger 
Minder trillingen voor comfortabeler werken

Luchtvolume (bij het mondstuk) 1.060 m3/u

Blaaskracht (aan het uiteinde van de buis) 24 N

Cruise control Ja

Boost functie Ja

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 7,2 kg

Luchtsnelheid

69 m/s

Luchtvolume

1.300 m3/u 2
Batterijsleuven

Verwijdert snel 
bladeren, gemaaid 
gras en zand, maar 
ook stenen en afval.

Eén van de best 
presterende blazers 
op de markt. 
ideaal voor grote 
oppervlaktes.

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en gecontroleerd werken 
met 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

82B1300 Ruggedragen bladblazer
Moeiteloos bladeren, gemaaid gras, zand, vuil en afval van paden en oppervlakken verwijderen - drie Cramer 
82V accu-aangedreven bladblazers maken het u gemakkelijk. Of u nu grote oppervlakken moet reinigen, zoals 
parkeerplaatsen, sportfaciliteiten of stedelijke gebieden, of dat u snoeiafval op kleinere oppervlakken wilt 
verwijderen - hier vindt u altijd de juiste machine.

Twee batterijen zorgen voor een langere looptijd Gemakkelijk te bedienen dankzij cruise control, 
zonder dat je de trigger ingedrukt hoeft te houden.

Boost functie voor meer vermogen wanneer nodig

+  Prestaties van topklasse. Door het hoge luchtvolume en de blaaskracht reinig je grote oppervlaktes 

zoals parkeerplaatsen, sportvelden en openbare ruimtes in een handomdraai

+  Veelzijdig te gebruiken als backpack accu. Koppel de blaaspijp los en voorzie elk 

Cramer 82V-batterijgereedschap van stroom, met behulp van een batterijadapter en kabel

EAN: 6952909025177  |  ERP: 2400186
82B1300

SPECIFICATIES

82V  |   BLADBLAZERS

Het gebruik van twee 
batterijen tegelijk 
verlengt de levens-
duur van de batterij 
aanzienlijk.

 Vergelijkbaar met 50cc prestaties

 Looptijd tot 100 min*

 Bespaart 2,3 ton CO2

 € 4.120,- besparingen in de levensduurcyclus
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82V  |   HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS

Luchtvolume (bij het mondstuk) 650 m³/u

Blaaskracht 
(aan het uiteinde van de buis)

12 N

Trigger Traploos

Gewicht (zonder batterij) 2,5 kg

Luchtvolume

870 m3/u

Batterijsleuf

156 m/s

Luchtsnelheid

Perfect voor kleinere klussen en oppervlaktes  |  Instelbaar vermogen 
dankzij variabele trigger  |  Minder trillingen voor comfortabeler werken

Kabelaansluiting van de 
82B1000 om de accu aan 
te sluiten.

Heupgordel met 
aangehecht batterijvak 
voor een beter 
uitgebalanceerd gewicht 
(optioneel verkrijgbaar).

Cruise control voor 
comfortabel, langdurig 
werken zonder constant 
de trigger ingedrukt te 
houden.

De borstelloze motor is 
onderhoudsvrij en 
genereert weinig 
trillingen. Zo kun je 
langere activiteiten 
gemakkelijk en 
comfortabel uitvoeren.

EAN: 6952909025100  |  ERP: 2400086

EAN: 6952909026992  |  ERP: 2400286

82B900

82B1000

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
Perfect voor grotere klussen en oppervlaktes zoals parkuch zoals 
parkeerplaatsen, sportterreinen en openbare ruimtes  |  Instelbaar 
vermogen dankzij variabele trigger  |  Comfortabele bediening met cruise 
control  |  Laag gewicht voor lange werkdagen  |  Enkel te gebruiken met 
backpack batterij of heupgordel met extra batterij (kabel meegeleverd)

Luchtvolume (bij het mondstuk) 750 m³/u

Blaaskracht 
(aan het uiteinde van de buis)

16 N

Cruise control Ja

Only with battery  
backpack or hip belt Ja

Trigger Traploos

Gewicht 2,1 kg

Luchtvolume

970 m3/u

Batterij

BACKPACK65 m/s

Luchtsnelheid

PRODUCT/KENMERK 82B900 82B1000 82B1300
Motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos

Luchtsnelheid (aan het uiteinde van de buis) 56 m/s 65 m/s 69 m/s

Luchtvolume (bij het mondstuk) 650 m³/u 750 m³/u 1.060 m³/u

Luchtvolume (in de turbine) 870 m³/u 970 m³/u 1.300 m³/u

Blaaskracht (aan het uiteinde van de buis) 12 N 16 N 24 N

Trigger Traploos Traploos Traploos

Cruise control - Ja Ja

Boost function - - Ja

Alleen met backpack batterij (met kabel) - Ja -

Gewicht (zonder batterij) 2,5 kg 2,1 kg 7,2 kg

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

ERP 2400086 2400286 2400186

EAN 6952909025100 6952909026992 6952909025177

 Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 180 min*

 Bespaart 1,3 ton CO2

 € 2.288,- besparingen in de levensduurcyclus

 Vergelijkbaar met 30cc prestaties

 Looptijd tot 160 min*

 Bespaart 1,6 ton CO2

 € 1.618,- besparingen in de levensduurcyclus
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BATTERIJEN &
LADERS
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+  Backpack batterij met Bluetooth en compatibel met het Cramer Fleet Management, het innovatieve IT platform 
voor professioneel beheer van uw machines. Ontwikkeld om het werk van professionals te vergemakkelijken.

82V860  |  82VH860

Cramer biedt u twee verschillende batterijsystemen: Ten eerste zeven handige en krachtige 
oplaadbare batterijen voor gebruik in alle 82V-producten. Ten tweede een krachtige backpack 
accu die met het ergonomische harnassysteem gemakkelijk op de rug kan worden gedragen, 
ideaal als je veel energie nodig hebt en een lange periode comfortabel wilt doorkomen. Door 
hun IPX4-classificatie zijn ze ook perfect geschikt voor gebruik in regenachtige en barre 
omstandigheden.

De basis voor efficiënt werken 
zonder benzinedampen en emissies

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

Gemakkelijk te dragen met het geïntegreerde handvat  |  Altijd op de hoogte op uw batterijstatus  |   
Verticaal op te bergen op de stevige voet  |  860 Wh maakt lange looptijden mogelijk

PRODUCT 82V860 82VH860

Voltage 82V 82V

Max. lading 12 Ah 12 Ah

Bluetooth Ja Ja

Draagsysteem incl. - Ergonomisch harnas

Gewicht 5,6 kg 6,8 kg

Capaciteit

860 Wh

Maximum  
vermogen

3.2 kW

De ruggedragen batterij is ontworpen om op het Cramer 
ergonomisch harnas te passen. Deze accu is verkrijgbaar 
met of zonder harnas.

Voldoende vermogen, zelfs voor 
de meest veeleisende taken.

De krachtigste Cramer 82V-accu 
voor taken die veel energie 
vragen.

SPECIFICATIES

Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
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82V  |   BATTERIJEN & LADERS

EAN: 6952909025124  |  ERP: 2900086
82V220

Voltage 82V

Max. lading 3 Ah

Bluetooth Ja

Gewicht 1,9 kg

Voltage 82V

Max. lading 3 Ah

Bluetooth -

Gewicht 1,5 kg

Voltage 82V

Max. lading 4 Ah

Bluetooth Ja

Gewicht 2,2 kg

Maximum  
vermogen

2.2 kW

Spat- 
waterdicht

IPX4220 Wh

Capaciteit

Verbeterde duurzaamheid dankzij stevige magnesiumconstructie
IPX4 spat-waterdicht
Laag gewicht met hoog piekvermogen
Compatibel met Cramer Fleet Management via Bluetooth

Verbeterde duurzaamheid dankzij stevige magnesiumconstructie
IPX4 spat-waterdicht
Hoog piekvermogen
Compatibel met Cramer Fleet Management via Bluetooth

Spat- 
waterdicht

IPX4

Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

EAN: 6952909025148  |  ERP: 2900286
82V430

Voltage 82V

Max. lading 6 Ah

Bluetooth -

Gewicht 2,6 kg

Voltage 82V

Max. lading 6 Ah

Bluetooth Ja

Gewicht 3,1 kg

Maximum  
vermogen

3.2 kW430 Wh

Capaciteit

EAN: 6952909027432  |  ERP: 2905886
82V430G

Hoog piekvermogen

Maximum  
vermogen

2.2 kW220 Wh

Capaciteit

EAN: 6952909027425  |  ERP: 2905786
82V220G

Laag gewicht met hoog piekvermogen

Maximum  
vermogen

3.2 kW

Maximum  
vermogen

3.2 kW

290 Wh

430 Wh

Capaciteit

Capaciteit

EAN: 6952909058771  |  ERP: 2909586
82V290

Voor een langere looptijd, een hoog piekvermogen en uitgerust 
met Bluetooth zodat je altijd verbonden blijft.
Compatibel met Cramer Fleet Management via Bluetooth

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
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PRODUCT/KENMERK 82V220G 82V220 82V290 82V430G 82V430 82V860 82VH860

Voltage 82V 82V 82V 82V 82V 82V 82V

Max. lading 3 Ah 3 Ah 4 Ah 6 Ah 6 Ah 12 Ah 12 Ah

Capaciteit 220 Wh 220 Wh 290 Wh 430 Wh 430 Wh 860 Wh 860 Wh

Max. vermogen 2,1 kW 2,1 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW

Bluetooth - Ja Ja - Ja Ja Ja

Draagsysteem incl. - - - - - - Ergonomisch 
harnas

IPX4 - Ja - - Ja Ja Ja

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

ERP 2905786 2900086 2909586 2905886 2900286 2903686 2903586

EAN 6952909027425 6952909025124 6952909058771 6952909027432 6952909025148 6952909026879 6952909026862 

Verbind de accu’s via Bluetooth met Cramer 

Fleet Management. 

Controleer direct de laadstatus, de resterende 

looptijd, de temperatuur en de laadcycli met 

uw smartphone.

De 82V accu’s van Cramer bieden u het 

hoogste piekvermogen op de markt, zodat u 

altijd voldoende energie heeft voor alle 

werkzaamheden.

Met Cramer’s 82V accu’s kun je ook in de regen 

probleemloos doorwerken. De batterijen zijn 

IPX4-goedgekeurd.

Magnesium behuizing voor een betere koeling 

en een langere batterijduur. 

(82V430 en 82V220)

Batterijen kunnen direct na gebruik worden 

opgeladen, doordat de ingebouwde ventilator 

voor verkoeling zorgt tijdens het laadproces.

EAN : 6952909048383  |  ERP: 2908386
82C2

Laad 2 batterijen tegelijkertijd volledig op
Minder laders nodig met 2 batterijsleuven

EAN : 6952909027418  |  ERP : 2905686
82C1G

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

4 A1
StroomsterkteBatterijsleuven

8 A2
StroomsterkteBatterijsleuven

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

REPLACE W.REPLACE W.
NEW IMAGENEW IMAGE
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CATEGORIE PRODUCT/BATTERIJ 82V220G /  
82V220 82V290 82V430G / 

82V430
82VH860 / 
82V860

Licht gebruik Zwaar gebruik Licht gebruik Zwaar gebruik Licht gebruik Zwaar gebruik Licht gebruik Zwaar gebruik

TRIMMERS 82T10 50 30 65 45 100 60 200 120

82TB10 50 30 65 45 100 60 200 120

82T16 45 25 60 40 90 50 180 100

82TB16 45 25 60 40 90 50 180 100

82TB20 45 25 60 40 90 50 180 100

82TX10  
(met trimmer opzetstuk) 50 30 65 45 100 60 200 120

HEGGENSCHAREN 82HD 100 60 115 75 200 120 400 240

82HD62 100 60 115 75 200 120 400 240

82HD75 100 60 115 75 200 120 400 240

82PHT 100 60 115 75 200 120 400 240
KETTINGZAGEN & 
KETTINGZAGEN 
OP STEEL

82PHA 100 60 115 75 200 120 400 240

82CS15 25 18 30 23 50 36 100 72

82CS25 20 15 25 20 40 30 80 60

82TCS15 25 18 30 23 50 36 100 72

82PS 60 35 75 50 120 70 240 140

82PST 60 35 75 50 120 70 240 140

DOORSLIJPER 82PC300 13 9 17 13 26 17 51 34

GAZONMAAIERS
82LM46  
(met 2 batterijen)

100 70 115 85 200 140 - -

82LM46S  
(met 2 batterijen)

90 60 100 75 180 120 - -

82LM51S  
(met 2 batterijen)

90 60 100 75 180 120 - -

82LM61S  
(met 2 batterijen)

110 70 120 85 220 140 - -

BLADBLAZERS 82B900 45 25 55 35 90 50 180 100

82B1000 40 20 50 30 80 40 160 80

82B1300  
(met 2 batterijen)

50 30 60 40 100 60 - -

TRANSPORTKAR 82UC 90 90 100 100 180 180 - -

Aanbevolen batterijen

82V  |   LOOP- EN LAADTIJDEN

Cramer 82V-batterijen voorzien elk 82V-apparaat van de stroom die u nodig hebt, zodat u altijd kunt presteren, zelfs bij hoge belastingen en in de 

zwaarste omstandigheden. Met Cramer’s 82V snellaadapparaten zijn uw accu’s in een mum van tijd volledig opgeladen. De onderstaande tabel 

maakt het gemakkelijker om vooruit te plannen om continu te werken zonder onderbreking.

In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige 
looptijd voor onze producten gemeten, wat betekent dat de producten 
de hele tijd onder een scenario met vol vermogen draaien zonder 
onderbrekingen. Alle genoemde tijden zijn “tot maximum” metingen 
en worden gemeten onder belasting tijdens veilige en gecontroleerde 
manieren van werken. Dit betekent dat de producten niet tot het 
extrem uiterste worden belast. “Licht gebruik” betekent dat het 
product op 60-80% van de capaciteit werkt. “Zwaar gebruik” 
betekent dat het product op 80-100% van de capaciteit draait. De 
staat van de snij-, zaag- en maaiapparatuur en de manier van werken 
met het product zal de looptijd drastisch beïnvloeden. Daarom is het 
belangrijk om je messen, zaagkettingen, etc. altijd scherp te houden.

Alle vermelde oplaadtijden vereisen dat de batterij voldoende op 
temperatuur is en het opladen gebeurt in overeenstemming met 
de instructies in de gebruikershandleiding. We gebruikten de 
grootste beschikbare batterij als referentie.

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

Lader 82C1G
36 min (80 %)

45 min (100 %)

49 min (80 %)

60 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

Lader 82C2
36 min (80 %)

45 min (100 %)

49 min (80 %)

60 min (100 %)

72 min (80 %)

90 min (100 %)

144 min (80 %)

180 min (100 %)

Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

De laadtijd wordt gemeten voor één batterij.

LAADTIJDEN

LOOPTIJD IN MINUTEN
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CATEGORIE PRODUCT ERP EAN KENMERK GESCHIKT VOOR
GAZONMAAIER Maaimes 31 cm 2906586 6952909031583 82LM61S, 82LMS61S

Maaimes 46 cm 2906386 6952909031569 
82LM46, 82LMS46, 82LM46S, 82LMS46S, 
82LMS46, 82LM46S, 82LMS46S

Maaimes 51 cm 2906486 6952909031576 82LM51S, 82LMS51S

Opraapmes 46 cm 2909286 6952909058740 82LM46S, 82LM46, 82LMS46, 82LM246S

Opraapmes 51 cm 2909686 6952909058825 82LM51S, 82LMS51S

TRIMMER Maaimes 3–255 2902486 6952909025483 3 tanden, 255 mm 82TB10

Maaimes 3–300 2902586 6952909025490 3 tanden, 300 mm 82TB16

Clearingsaw 2910186 6952909066738 82TB20

Maaikop 2902686 6952909025506 82T10, 82T16, 82TB10, 82TB16

Maaikop 2902786 6952909025513 82T

Maaikop met grote spoel 2909186 6952909058733 
Trimmerkop met grote spoel,
tot 3 mm draaddiameter

82T10, 82T16, 82TB10, 82TB16

J-Bar 2910086 6952909064642
Universele handgreep voor trimmer en 
bosmaaier

82T10 

MULTITOOL Heggenschaar 2902986 6952909025520 Heggenschaar opzetstuk 82TX10

Kettingzaag op steel 2903286 6952909025568 Kettingzaag op steel opzetstuk 82TX10

Cultivator 2903086 6952909025537 Cultivator opzetstuk 82TX10

KETTINGZAAG & 
KETTINGZAAG OP 
STEEL

Kantensnijder 2903186 6952909025544 Kantensnijder opzetstuk 82TX10

10"/25 cm zaagblad 2906686 6952909031590 

13"/33 cm zaagblad 2901886 6952909025421 82CS30

15"/38 cm zaagblad 2901986 6952909025438 82CS30

18"/45 cm zaagblad 2902086 6952909025445 82CS30

10”/25 cm zaagketting 2906786 6952909031606 1/4” steek, 1,1 mm groefbreedte 82PST, 82PS

13"/33 cm zaagketting 2902186 6952909025452 0.325" steek, 1.3 mm groefbreedte 82CS25

15"/38 cm zaagketting 2902286 6952909025469 0.325" steek, 1.3 mm groefbreedte 82CS25

18"/45 cm zaagketting 2902386 6952909025476 0.325" steek, 1.3 mm groefbreedte 82CS25

12"/30 cm zaagblad 2908486 6952909053240 82CS15

14"/36 cm zaagblad 2907186 6952909031644 82CS15

16"/40 cm zaagblad 2907286 6952909031651 82CS15

12"/30 cm zaagketting 2908586 6952909053257 3/8" steek, 1,1 mm groefbreedte 82CS15

14"/36 cm zaagketting 2907986 6952909031941 3/8" steek, 1,1 mm groefbreedte 82CS15

16"/40 cm zaagketting 2908086 6952909031958 3/8" steek, 1,1 mm groefbreedte 82CS15

HEGGENSCHAAR Heggenschaarmes 2909886 6952909064598 
Mesopening 40 mm, max. 4.000 tpm 
75 cm 

82HD75, 82HD62

BLADBLAZER Plat mondstuk 2906086 6952909031538 82B1000

Rond mondstuk 2907486 6952909031736 82B900

Rond mondstuk 2905986 6952909031521 82B1000

Rond mondstuk 2907586 6952909031750 82B1300

DOORSLIJPER Stalen slijpschijf 2910386 6952909066752 300 mm 82PC300

Universele diamantschijf
Nat slijpen

2910286 6952909066745 300 mm 82PC300

Universele diamantschijf
Droog slijpen

2910486 6952909066769 82PC300

DRAAGSYSTEEM Basic Assist 2900786 6952909025315 Draaglus

Ergonomisch harnas 2900886 6952909025322 
Incl. steunplaat voor trimmer, 
gereedschapstas

Rugzak 2900986 6952909025339 Opzetstuk voor ergonomisch harnas

Heupgordel 2901086 6952909025346 
Incl. batterijadaptor, kabel, batterijtas, 
batterijtas met connector

82TCS15, 82HD62, 82HD75, 82B1000

Kabel 2902886 6952909025551 Aansluitkabel

Batterij adaptor 2901186 6952909025353 Batterijadapter voor kabelaansluiting

Trimmer steunplaat 2901286 6952909025360 Trimmer houder

Batterijhouder 2901386 6952909025377 Zonder connector. Enkel voor te dragen

Batterijtasje 2901486 6952909025384 Met connector. Voor gebruik met kabel

Gereedschapstasjetasje 2901586 6952909025391 Voor EHBO-kit, telefoon, etc.

Batterijharnas 2911186 6952909071251 82TCS15

82V  |   TOEBEHOREN
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Trimmer  
82TB16

Kettingzaag
82CS25

Eenvoudige wiskunde maakt de beslissing gemakkelijk

  Vergelijkbaar met 55cc prestaties

 Looptijd tot 60 min*

 Bespaart jaarlijks 2,7 ton CO2 

 € 723,- besparingen 
  in de levensduurcyclus

  Vergelijkbaar met 40cc prestaties

 Looptijd tot 180 min*

 Bespaart jaarlijks 1,6 ton CO2 

 € 860,- besparingen 
  in de levensduurcyclus

EAN: 6952909025094
ERP: 2000086

VERGELIJKING  BENZINE  82CS30
Productprijs € 699 € 439

Energiebron (500 uren) € 1.000 (Benzine) € 329 x2 (Batterijen)

Servicekosten (voor 3 jaar) € 285 € 60

Lader - € 99

Laadkosten (voor 500 uren) - € 45

TOTALE KOSTEN € 1.984 € 1.261

VERGELIJKING  BENZINE  82TB16
Productprijs € 789 € 459

Energiebron (500 uren) € 1.200 (Benzine) € 329 x2 (Batterijen)

Servicekosten (voor 3 jaar) € 285 € 60

Lader - € 99

Laadkosten (voor 500 uren) - € 56

TOTALE KOSTEN € 2.274 € 1.332

Benzine

Benzine

Benzine

Cramer

Cramer

Cramer

239 u Break-even

192 u Break-even

128 u Break-even

EAN: 6952909025070 
ERP: 2100386

VERGELIJKING  BENZINE  82B1300
Productprijs € 599 € 399

Energiebron (500 uren) € 5.200 (Benzine) € 329 x2 (Batterijen)

Servicekosten (voor 3 jaar) € 285 € 60

Lader - € 99

Laadkosten (voor 500 uren) - € 90

TOTALE KOSTEN € 6.084 € 1.964

Bladblazer 
82B1300
EAN: 6952909025177 
ERP: 2400186

82V  |   ROI & TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

Werktuig

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 899

€ 428

€ 428

€ 428

€ 1.984

€ 2.274

Werktuig

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 789

€ 495

€ 495

€ 495

€ 6.084

Werktuig

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 599

€ 1.828

€ 1.828

€ 1.828

Werktuig

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 399

€ 287

€ 287

€ 287

€ 1.261

€ 1.332

Werktuig

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3

€ 459

€ 291
€ 291
€ 291

€ 1.964

Werktuig

Jaar 1, 2 en 3

€ 399

€ 1.565

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en gecontroleerd werken met de 82V860 batterij. 
** Gebruik van 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

  Vergelijkbaar met 50cc prestaties

 Looptijd tot 100 min*

 Bespaart jaarlijks 2,3 ton CO2 

 € 4.120,- besparingen 
  in de levensduurcyclus
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Alle genoemde tijden zijn “tot maximum” metingen en worden gemeten onder belasting tijdens veilige en gecontroleerde manieren van werken. Dit betekent dat de producten niet tot het extrem uiterste worden 
belast. “Licht gebruik” betekent dat het product op 60-80% van de capaciteit werkt. “Zwaar gebruik” betekent dat het product op 80-100% van de capaciteit draait. De staat van de snij-, zaag- en maaiapparatuur 
en de manier van werken met het product zal de looptijd drastisch beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om je messen, zaagkettingen, etc. altijd scherp te houden.

ALGEMENE DISCLAIMER

Heggenschaar 
82HD62
EAN: 6952909025209 
ERP: 2200086

VERGELIJKING  BENZINE  82HD62
Productprijs € 549 € 399

Energiebron (500 uren) € 1.000 (Benzine) € 189 x2 (Batterijen)

Servicekosten (voor 3 jaar) € 285 € 60

Lader - € 99

Laadkosten (voor 500 uren) - € 23

TOTALE KOSTEN € 1.834 € 959

Door batterij- en opladerkosten te berekenen op uw oude 
benzinebudget, krijgt u een eerlijke vergelijking van uw totale kosten.

CRAMER PROFESSIONELE TIP

SLIM REKENEN

Benzine

Benzine

Cramer

Cramer

171 u Break-even

175 u Break-even

VERGELIJKING  BENZINE  82LM61S
Productprijs € 999 € 899

Energiebron (500 uren) € 2.000 (Benzine) € 329 x2 (Batterijen)

Servicekosten (voor 3 jaar) € 285 € 60

Lader - € 99

Laadkosten (voor 500 uren) - € 45

TOTALE KOSTEN € 3.284 € 1.761

Gazonmaaier 
82LM61S
EAN: 6952909025711 
ERP: 2500386

82V  |   ROI & TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

€ 1.834

Werktuig

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 549

€ 428

€ 428

€ 428

€ 3.284

Werktuig

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€ 999

€ 762

€ 762

€ 762

€ 959

Werktuig

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3

€ 399

€ 187
€ 187
€ 187

€ 1.761

Werktuig

Jaar 1, 2 and 3

€ 899

€ 862

* Alle genoemde tijden zijn ”tot maximaal” en zijn gemeten onder belasting tijdens veilig en gecontroleerd werken met de 82V860 batterij. 
** Gebruik van 2x 82V430 batterijen. Zie meer op pagina 54.

  Vergelijkbaar met 140cc prestaties

 Looptijd tot 220 min**

 Bespaart jaarlijks 2,6 ton CO2 

 € 1.523,- besparingen 
  in de levensduurcyclus

  Vergelijkbaar met 25cc prestaties

 Looptijd tot 400 min*

 Bespaart jaarlijks 1,1 ton CO2 

 € 875,- besparingen 
  in de levensduurcyclus



58

Verlaag uw kosten, niet uw normen.

Benzine vs Cramer

Jaarlijks onderhoud voor  
professionele machines met benzine*

Onderhoud gedurende 3 jaar = 20*3 = € 60Onderhoud gedurende 3 jaar = 95*3 = € 285

Operationele kosten gedurende 3 jaar

€ 3.184

Benzine gazonmaaier – TCO

Jaarlijks onderhoud voor  
professionele Cramer machines*

Operationele kosten gedurende 3 jaar

€ 1.511

Cramer gazonmaaier – TCO

Bougie 
= € 10

Maai-/snoeigereedschap
= € 20

Carburateur
= € 15

Luchtfilter 
= € 10

Oliefilter 
= € 10

Startspoel 
= € 20

Brandstoffilter 
= € 10

Work hours = Costly downtimeCleaning

Maai-/snoeigereedschap = € 20 Cleaning

Petrol = 2,000€ Batterijen =  
€ 329 x2

Lader =  
€ 99

Laden =  
€ 45

Maakt kostbare 
werktijd vrij 

(=onbetaalbaar)

Aanbevolen verkoopprijs = € 899 Aanbevolen verkoopprijs = € 649

Inconvenience,  
CO2 emissions

Totale kosten in de levensduurcyclus (TCO) bij 500 uren gebruik

Verschil in totale kost = € 1.673

* getallen zijn 1 jaar of 500 uren/3

82V  |   ROI & TOTALE EIGENDOMSKOSTEN
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Exclusief Cramer importeur voor de Benelux
EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Alle producten in deze leaflet zijn bebat en recupel inclusief. V-2022.1




