
Kramers hjul- och teleskoplastare är små och stabila. De har ställbar styrning vilket innebär att du kan välja på  
2– och 4–hjulsstyrning samt krabbstyrning vilket gör att de har extremt liten svängradie, en utmärkt egenskap 
i trånga miljöer. De är utrustade med ett stabilt chassi som gör att tyngdpunkten inte förflyttas, inte ens vid fullt 
rattutslag. Det gör dem till marknadsledande inom sitt viktsegment eftersom tipplasten är densamma oavsett om 
man kör rakt fram eller svänger fullt. Den rymliga hytten är placerad så att sikten är näst intill oslagbar.

Alltid nära

Tillsammans med KH Maskin ökar vi utbudet av hjullastare och  
teleskoplastare av märket Kramer på den svenska marknaden.

HLL Hyreslandslaget
Besök på hyreslandslaget.se för att hitta din närmaste depå.

Kramer 1245
• Transportvikt: 2 750 kg
• Skoppapacitet: 0,45 m³
• Nyttolast max: 1 200 kg
• Nyttolast vid högsta lyfthöjd:  

1 100 kg
• Nyttolast vid fullt utskjuten 

lastarm: 440 kg
• Max lyfthöjd: 4,5 m

TELESKOPLASTARE

Kramer 2706
• Transportvikt: 5 000 kg
• Skopkapatictet: 0,85 m³
• Nyttolast max: 2 700 kg
• Nyttolast vid högsta lyfthöjd:  

1 800 kg
• Nyttolast vid fullt utskjuten  

lastarm: 1 000 kg
• Max lyfthöjd: 6 m

HJULLASTARE MED TELESKOPISK BOM

Kramer 8145 T 
• Transportvikt: 11 170 kg
• Tipplast m skopa: 5 500 kg
• Skopkapacitet: 1,45 m³
• Max utskjut: 5,4 m
• Max lyfthöjd: 5,1 m

Kramer 5075
• Transportvikt: 4 400 kg
• Tipplast: 3 400 kg
• Skopkapacitet: 0,75 m³

HJULLASTARE

Kramer 8105
• Transportvikt: 5 550 kg
• Tipplast m skopa: 4 100 kg
• Skopkapacitet: 1,05 m³pp

Kramer 8180
• Transportvikt: 11 050 kg
• Tipplast: 6 900 kg
• Skopkapacitet: 1,8 m³

Kramer 8155
• Transportvikt: 9 850 kg
• Tipplast: 6 100 kg
• Skopkapacitet: 1,55 m³

https://www.hyreslandslaget.se/
https://www.hyreslandslaget.se/

