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Welkom bij Cramer 
In deze brochure vindt u informatie over de hoogwaardige tuin- en parkmachines 

van Cramer. Machines met het predicaat “Made in Germany” .
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Om de opvangzak 
gemakkelijk te kunnen 
legen kan deze 
gemakkelijk met de 
hand van de zuigmond 
verwijderd worden.

Als de 
luchtdoorstroming te 
laag is kan een extra 
luchtdoorlaat opening 
geopend worden.

Zeer brede 
professionele  
naaldlagers in beide 
wielen.

Eenvoudige 
hoogteverstelling 
(8 standen) op de 
duwboom gemonteerd.

Eenvoudig met de 
voet te bedienen 
vastzet(parkeer)rem.

Lagers met een vrijloop 
als differentieel simulatie, 
stalen velg.

Luchtdoorlaat Naaldlagers Parkeerrem Hoogte-instelling Vangzak bevestiging Wiellagers

Universele zuigmachine
De universele (blad)zuiger van Cramer wordt 
gekenmerkt door een zeer hoge zuigkracht. 
De machines zijn geschikt voor zowel het 
klassieke gebruik in de herfst om bladeren 
te verzamelen, maar ook voor alle andere 
schoonmaakwerkzaamheden.

De machines worden standaard uitgerust 
met een droge vangzak, die bij droog weer 
geschikt is voor blad- en afvalverzameling. 

Voor speciaal gebruik zoals het 
schoonmaken van parkeergarages, waarbij  
zeer veel fi jnstof aanwezig is, is een speciale 
fi jnstofvangzak beschikbaar 
die de circulerende lucht beter 
schoon houdt en die slechts 
minimaal stof doorlaat. Voor 
gebruik bij regen en in de 
herfst en als de bladzuiger 

nat materiaal moet opzuigen biedt Cramer een 
speciale natgoedzak aan. Deze zak laat weliswaar 
stof door maar bewerkstelligt een  optimale 
luchtstroom en een perfect werkresultaat.

In plaats van de zuigmond kan er ook een 
zuigslang gemonteerd worden. Dit hulpstuk 
is uitermate geschikt voor het reinigen van 
bloemperken en voor het uitzuigen van 
kelderputten.
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Geluidsniveau 75,5 db
Geluidsdruk 95,5 db
Gegarandeerde 
geluidsdruk 96,9 db

De “Silent Wings”-turbine* 
met optimale luchtverplaatsing 
eigenschappen zorgt voor 
een hoge zuigkracht bij een 
laag motortoerental. (minder 
lawaai) De uit staal QST690 
gemaakte turbine heeft 
een veel lager gewicht dan 
vergelijkbare turbines. Het 
voordeel: de motor wordt 
minder zwaar belast en heeft 
mede hierdoor een langere 
levensduur.

Deze platen bieden 
extra bescherming 
voor turbohuis en 
uitwerpbocht (bij 
LS3500/5000 als 
accessoire leverbaar)

Zeer zware massieve 
steunwielen, breder 
profi el van de 
aandrijfwielen voor 
gemakkelijk werken in 
oneffen terrein.

Draaihandgreep voor 
trappeloos instelbare 
rijsnelheid.

Extra zwaar 
buizenframe zorgt voor 
een goede stabiliteit 
en werkt daardoor 
gebruiksvriendelijker.

De aandrijving 
geschiedt door een 
schijfkoppeling in 
een mechanische 
overbrenging.

Omdat de V-snaar 
geen 90º gedraaid 
hoeft te worden is de 
levensduur beduidend 
langer.

Zuigslang garnituur
3 meter lang ideaal voor het opzuigen van afval onder 
struiken of moeilijk toegankelijke plekken.

Antislijt platen Aandrijf wielen Stabiel buizenframe V-snaren AandrijvingRijsnelheid

* gepatenteerd

100%  
pure kracht

75 % 
minder lawaai

25%
lager brandstof verbruik

• Harde pvc spiraal
• Optimale slijtvastheid
• Absoluut gladde binnenkant
• Niet knikbaar
• Micro-organisme bestendig
• -20º C tot 85º C

2800 toeren / min
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Universele zuigmachine LS 9000 HBS

Accessoires 

Onze universele zuigmachine voor zeer grote 
taken. De LS 9000 HBS beschikt over een zeer 
grote Silent Wings Turbine, die door een 9 PK 
sterke Honda Motor GX Serie (industriemotor) 
aangedreven wordt. Een hydrostatische 
aandrijving (automaat), die trappeloos zowel voor- 

als achteruit rijdt,  zorgt voor een zeer ontspannen 
werkomgeving. Voor grote oppervlakten adviseren 
wij de optionele Sulky. De LS 9000 is standaard 
uitgerust met een stofkap. De stofkap vangt 
zowel stof op en elimineert ook veel lawaai van de 
turbo.

Natgoedzak
Aanbevolen gebruik: Voor het 
zuigen van blad en afval bij natte 
weersomstandigheden.

Ritssluiting

Vangzak 200 liter industrie� lter
Aanbevolen gebruik: Voor het opzuigen 
van bladeren en afval in een droge 
omgeving.  Hoogste fi ltergraad. 

Knevelsluiting

Vangzak 300 liter industrie� lter
Aanbevolen gebruik: Voor  het 
opzuigen van bladeren en afval in een 
droge omgeving, moet gebruikt worden 
in combinatie met de stofkap.

 200 liter 
  Lucht doorlaat 

 300 liter 
  Lucht doorlaat 

� jn grof
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LS Compact LS 3500 LS 5000 LS 5000 H SW LS 9000 HBS  

Motor (kW)
HONDA 

GX 120 / 2,9
HONDA 

GX 120 / 2,9
HONDA 

GX 160 / 4,0
HONDA 

GX 160 / 4,0
HONDA 

GX 270 / 6,6

Werkbreedte (cm) 80 80 80 80 80

Opvangzak (L) 240 240 240 240 360

Voorwielen (mm) 1 x 180/50 2 x 180/50 2 x 180/50 2x 180/80 2x 180/80

Achterwielen (mm) 2 x 300/100 2 x 300/100 2 x 300/100 2 x 320/120 2 x 320/120

Afmetingen (L/B/H) 157/70/105 157/70/105 157/70/105 157/70/105 190/70/105

Gewicht (kg) 67 67 70 72 95

Artikelnummer bladzuiger 1429435 1429415 1429416 1429432 1429438

Prijs inclusief BTW      

Naaldlager steunwiel • • • • •

Naaldlager achterwiel • • • • •

GS - Norm  • • • iP

Voetrem   • • • •

Axiale dubbel druklager • • • •

Centrale hoogteverstelling • • • •

Wielaandrijving   • • •

Synchroon aandrijving met vrijloop • • •     Differentieel

Gashendel aan stuurboom • • •

Hydrostaat aandrijving    •   (voor/achter)

“Silent Wings” turbine    • •

Versterkte stuurboom    • •

Brede zwenkwielen    • •

Brede aandrijfwielen • •

Slijtplaten 1429424    • •

Stofkap stof en geluidsbescherming 1429428    • •

Dust Cover HBS 1429445

Vangzak fijn met ritssluiting 1429437 • • •  

Vangzak grof met knevelsluiting 1429431    •

Vangzak grof met ritssluiting 1429429     

Vangzak grof HBS 1429443

Natgoed vangzak met ritssluiting 1429418     

Natgoed vangzak knevelsluiting 1429426     

Natgoed vangzak profi HBS 1429444  

Zuigslag garnituur (3 meter) 1429417      

Sulky 1429442  
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LS COMPACT

LS 3500

LS 5000

LS 5000 H SW

LS 9000 HBS

Hydrostaat aangedreven

Hydrostaat aangedreven 
(voor/achteruit)

 

Alle machines inclusief opvangzak.

 

 

 

 

Motor: HONDA GX 120 / 2,9
Werkbreedte(cm):    80 cm
Vangzak (L): 240 Liter
Afmeting (L/B/H):    157 / 70 / 105 cm
Gewicht:                  67 kg
Artikel Nr. 1429435

Motor: HONDA GX 120 / 2,9
Werkbreedte: 80 cm
Vangzak (L): 240 Liter
Afmeting (L/B/H):    157 / 70 / 105 cm
Gewicht: 67 kg
Voetrem: Ja
Artikel Nr. 1429415

Motor: HONDA GX 160 / 4,0
Werkbreedte: 80 cm
Vangzak (L): 240 Liter
Afmeting (L/B/H):    157 / 70 / 105 cm
Gewicht: 70 kg
Wielaandrijving: Ja
Voetrem: Ja
Artikel Nr. 1429416

Motor: HONDA GX 160 / 4,0 
Werkbreedte: 80 cm
Vangzak (L): 240 Liter
Afmeting (L/B/H):    157 / 70 / 105 cm
Gewicht: 72 kg
Wielaandrijving: Ja
Voetrem: Ja
Artikel Nr. 1429432

Motor:  HONDA GX 270 / 6,6
Arbeitsbreite:  80 cm
Auffangsack:  360 Liter
Maße (L/B/H):  190/70/105 cm
Gewicht:  95 Kg
Radantrieb:  ja
Feststellbremse:  ja
Artikel-Nr. 1429438
Extra’s: Versterkte duwboom, “Silent 
Wings”-turbine, brede zwenkwielen, brede 
aandrijfwielen, versterkte stalen inlegvoering 
tegen slijtage, stofkap (tegen stof- en 
geluidsoverlast).

Extra’s: Versterkte duwboom, “Silent 
Wings”-turbine, brede zwenkwielen, brede 
aandrijfwielen, versterkte stalen inlegvoering 
tegen slijtage, stofkap (tegen stof- en 
geluidsoverlast).

Met aandrijving

Trappeloze aandrijving

Trappeloze aandrijving
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Voor  onderhouds-
werkzaamheden kan 
de gehele klepelas 
eenvoudig naar 
onder uitgebouwd 
worden.

De klepels zijn los op 
de as gemonteerd 
en door de middel-
puntvliegende kracht 
centreren deze zich 
en wijken bij weer-
stand terug.

De machine kan ook 
met een opvang-
bak werken. Door 
het openen van de 
veiligheidsklep kan 
de opvangbak op de 
machine geplaatst 
worden.

Een solide stalen 
chassis bestand 
tegen de zwaarste 
belasting is de basis 
van deze machine.

De koppeling werkt 
zeer licht en kan 
eenvoudig door de 
gebruiker bediend 
worden.

De omtrek van 
de klepels wordt 
door een speciale 
behandeling gehard; 
de binnenkant blijft 
echter flexibel en 
extreem breukvast.

Plaatsing van de klepels Opvangbak Stalen chassis Klepelas koppeling Klepels (belasting)Flenslagers

Vervormingstest

Perfect verticuteren

Optimaal ontmossen

CARA Vertikuteermachines
Cara is de ideale gazon onderhoudsmachine. Of 
u nu wilt vertikuteren of ontmossen (fabrieks 
instelling). De speciaal behandelde mesklepels 
zijn extreem hard (slijtvast) en zeer taai 
(breukvast).  
De vrij beweegbare mesklepels zijn zelfreinigend 
en komen door de centrifugaalkracht in de 
werkpositie.
Zelfs als de mesklepels een bordersteen raken 
neemt de Caramachine u dat niet kwalijk. De 
mesklepels kunnen uitwijken. 

Alle wielen zijn voorzien van kogellagers. 
De achterwielen zijn groter en breder dan 
de voorwielen zodat ook in moeilijk terrein 
voldoende wieldruk aanwezig is.

De duwboom kan eenvoudig ingeklapt worden.

De Cara 60T is een bijzondere machine. Naast 
de normale duwboom is deze machine uitgerust 
met een trekdissel en kan daardoor door elke 
zitmaaier getrokken worden. De dissel is uit het 
midden geplaatst zodat de vertikuteermachine 
a-symetrisch werkt en alle plekken in de tuin 
bereikbaar zijn.
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CARA 38 vangzak art nr. 1429403  ¤ 80,00

CARA 47 vangzak art nr. 1429404  ¤ 80,00

CARA 60 vangzak art nr. 1429405  ¤ 80,00

CARA 60 T vangzak art nr. 1429405  ¤ 80,00

De trekstang van de Cara 60T vertikuteermachine zit uit het midden, 
dit houdt in dat de vertikuteermachine rechts naast de zitmaaier 
werkt zodat de machine tot aan hekken, muren etc. kan werken. 
Seriematig wordt de Cara 60T ook met een duwboom uitgerust.
De Cara 60 T kan ook met de hand gebruikt worden.

CARA 60 T. De perfecte combinatie voor elke zitmaaier.

De machine kan 
op verschillende 
werkdieptes ingesteld 
worden. De optimale 
werkdiepte is 2-3 mm.

De klepelas wordt door 
een getande V-snaar 
aangedreven. De 
spanpoulie is voorzien 
van een kogellager.

Stabiele, stalen wielen 
voorzien van dubbele 
kogellagers.

De mesklepels worden 
met zijveren op hun 
plaats gehouden en 
kunnen vrij bewegen. 
Als de weerstand te 
groot wordt, wijken de 
mesklepels uit.

De mesklepels worden 
van staal C 60 gemaakt. 
C 60 is een speciale 
legering. De klepels 
worden op 45 HRC 
gehard.

De simmerringen, 
die de lagers moeten 
afschermen voor 
vuil, worden met 
extra stalen schijven 
tegen beschadiging 
gemonteerd.

V snaar aandrijving Stalen wielen. Veerspanning Speciaal legering Stalen schijvenHoogte instelling

Accessoires voor vertikuteermachines

CARA 38

CARA47

CARA 60

CARA 60 T
Met a-symetrische trekstang voor zitmaaiers.

 

 

 

 

Motor         Honda GX 120
Vermogen (kW) 2,9
Werkbreedte (cm) 33
Flexibele klepels aantal 27
Afmeting (L/B/H) in cm 101/100/49
Gewicht (kg) 32 
Artikel-nr. 1429400

Motor         Honda GX 160
Vermogen (kW) 4,0
Werkbreedte (cm) 41
Flexibele klepels aantal 33
Afmeting (L/B/H) in cm 130/61/100
Gewicht (kg) 43
Artikel-nr. 1429401

Motor         Honda GX 160
Vermogen (kW) 4,0
Werkbreedte (cm) 53
Flexibele klepels aantal 42
Afmeting (L/B/H) in cm 130/75/100
Gewicht (kg) 50
Artikel-nr. 1429402

Motor         Honda GX 160
Vermogen (kW) 4,0
Werkbreedte (cm) 53
Flexibele klepels aantal 42
Afmeting (L/B/H) in cm 133/75/100
Gewicht (kg) 50
Artikel-nr. 1429406

Vrachtaandeel: € 50,- incl. BTW
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De afdekkappen 
van de borstels zijn 
van kunststof. Deze 
voorkomen schade 
aan machine en 

muren.

Opvangbak voor het 
moeiteloos opvangen 
van het vuil.

Hiermee kan men 
de opvangbak of de 
sneeuwschuif snel 
monteren. Accessoire 
inschuiven, blokkeren 
en klaar is Kees.

Sneeuwschuiven zoals 
de prof’s dit doen. 
Sneeuwschuif in 4 
standen te verstellen, 
uitgevoerd met 
glijschalen.

D.m.v. 2 pennen kan 
men de hoogte van de 
opvangbak instellen 
zodat het vuil altijd goed 
in de opvangbak terecht 
komt.

Gemakkelijk te 
bedienen! De 
koppeling schakelt de 
borstels in of uit bij het 
inknijpen of loslaten 
van de hendel.

Opvangbak Snelsluiting opvangbak Sneeuwschuif Aanpassing Koppeling voor de borstelsSchuurbescherming

Veegmachine KM 70 G / KM 80 G
De veegmachine  is bij uitstek geschikt voor alle 
schoonmaak activiteiten buitenshuis.
De borstels zijn in drie standen te vast te zetten, 
d.w.z. u kunt het geveegde materiaal naar links, 
rechts of naar voren en/of in een opvangbak 
(optie) opvangen. 

De machine is uitgerust met aandrijving welke 
met een constante snelheid van 2,4 km/uur rijdt.

Alle wielen zijn van kogellagers voorzien. De 
aandrijfwielen zijn met een vrijloop uitgevoerd 
zodat u ook op kleine oppervlaktes probleemloos 
met de aandrijving kunt werken.
De ergonomisch gevormde duwboom maakt het 
gebruik van deze machine gemakkelijk. 
Voor transport kunt u de duwboom gemakkelijk 
inklappen.
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Veegmachines KM 80 H / 100 H 
De “H” in de naam staat voor hydrostatische 
aandrijving, d.w.z. dat de machine trappeloos in 
elke gewenste snelheid voor te bewegen is. 
Dit heeft vele voordelen, u kunt met de machine 
net zo langzaam of snel rijden en wenden als 
voor het schoonvegen noodzakelijk is. Als u 
grote oppervlakten moet vegen waar weinig 
verontreiniging is kunt u de snelheid maximaal 
opvoeren zodat u sneller klaar bent. 

Voor de wendbaarheid zorgt niet alleen een 
vrijloop maar ook een steunwiel. Dit steunwiel 
kan 360º draaien maar kan ook worden vastgezet. 
Dat is handig als men lange stukken moet vegen 
met de borstels onder een hoek. U kunt dan het 
steunwiel vastzetten en hoeft dan niet meer 
voortdurend tegenstuur te geven. 

Voor gebruik in de winter , als er sneeuw geruimd 
moet worden, kan het toerental van de bezem 
verdubbeld worden om de sneeuw beter weg te 
werpen. De sneeuwschuif is uitgerust met een 
opklapmechanisme dit impliceert het wegklappen 
van de schuif als deze een onder de sneeuw 
verborgen opstakel raakt.  

Als men het geveegde vuil niet naar rechts 
of links wil vegen en laten liggen is er een 
opvangbak beschikbaar die voor de borstels wordt 
aangebracht. Het vuil komt in de vangbak terecht 
en kan op een daarvoor bestemde plek worden 
geleegd.

De spoiler beschermt 
de bougie tegen 
vocht, regenwater en 
verontreinigingen.

Door de V-snaar om 
de andere poelie te 
leggen kan eenvoudig 
van langzaam 
(verontreiniging) 
naar snel (sneeuw) 
draaiende borstels 
worden gewisseld.

Via een eenvoudig te 
bedienen draaigreep 
kan dankzij de 
hydrostaat aandrijving 
de rijsnelheid 
trappeloos aangepast 
worden.

Dankzij het 
opklapmechanisme 
klapt de schuif bij 
het raken van een 
object automatisch 
voorover.

Draaisnelheid Eenvoudige rijsnelheid regeling SneeuwschuifSpoiler
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De koelvin koelt per-
manent en beschermt 
de hydrostaat tegen 
oververhitting. Bijv. bij 
extreme belasting of 
zeer hoge buitentempe-
ratuur.

Dit zwenkwiel ont-
last de gebruiker. Het 
vastgezette zwenk-
wiel voorkomt dat de 
veegmachine zijdelings 
wegloopt. Bij niet blok-
keren kan het zwenk-
wiek 360 º draaien.

D.m.v. deze hendel kan 
men de werkdruk van 
de borstels eenvoudig 
afstellen.

Koeling Werkdruk instelling Zwenkwiel

Vrijloop
Het vrijlooplager maakt het maken van bochten 
mogelijk bij het gelijktijdig aandrijven van de 
achterwielen.
U kunt te allen tijde alle benodigde manoeuvres 
maken, bochten maken, om hindernissen heen 
rijden of cirkelvormig schoonvegen.

De hydrostaat aandrij-
ving wordt door een 
dubbel voorzetlager 
beschermd tegen over-
belasting

Het uitwerpbereik ( naar 
links of rechts vegen) is 
via een zwenkarm pro-
bleemloos , ook tijdens 
het vegen , instelbaar.

Brede zwaar geprofi -
leerde wielen zorgen 
voor een goede aan-
drijving en vergemak-
kelijken het werken in 
sneeuw en vochtige 
ondergrond.

Hydrostaat Uitwerpbereik Aandrijfwielen
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KM 70 G

KM 80 G

KM 80 H

KM 100 H

Hydrostaat

Met aandrijving

Met aandrijving

Met trappeloze aandrijving

Met trappeloze aandrijving

Hydrostaat

 

 

 

 

Motor:  HONDA GVC 135/3,4 kW
Werkbreedte (cm) 70
Diameter borstel 300 mm
Afmeting (L/B/H)  135/70/110 cm
Gewicht:  67 Kg
Wielaandrijving  tandem wormwiel aandrijving
Borstel aandrijving VF 44
Werksnelheid 2,4 km/h
Instelbaarheid borstel links midden rechts
Zwenkwiel  360° draaibaar
Artikel-Nr. 1490441

Motor:  HONDA GVC 135/3,4 kW
Werkbreedte (cm) 80
Diameter borstel 300 mm
Afmeting (L/B/H) 135/90/110 cm
Gewicht:  67 Kg
Wielaandrijving tandem wormwiel aandrijving
Borstel aandrijving VF 44
Werksnelheid 2,4 km/h
Instelbaarheid borstel links midden rechts
Zwenkwiel  360° draaibaar
Artikel-Nr. 1490442

Motor:  HONDA GVC 160/4,1 kW
Werkbreedte (cm) 80
Diameter borstel 300 mm
Afmeting (L/B/H)  157/70/105 cm
Gewicht:  86 Kg
Wielaandrijving  Hydrostaat (km 80H)
Werksnelheid 0 - 4 km/h
Instelbaarheid borstel links midden rechts
Zwenkwiel  360° draaibaar/te blokkeren
Borstelsnelheid 2 standen (sneeuw / modder)
Artikel-Nr. 1490443

Motor:  HONDA GVC 160/4,1 kW
Werkbreedte (cm)  100
Diameter borstel 300 mm
Afmeting (L/B/H) 157/110/105 cm
Gewicht:  88 Kg
Wielaandrijving  Hydrostaat (km100H)
Werksnelheid 0 - 4 km/h
Instelbaarheid borstel links midden rechts
Zwenkwiel  360° draaibaar/te blokkeren
Borstelsnelheid 2 standen (sneeuw / modder)
Artikel-Nr. 1490444

 KM 80 H   KM 100 H

Opvangbak art nr. 1490447   art nr. 1490453   

Sneeuwschuif art nr. 1490449   art nr. 1490455   

Set sneeuwkettingen art nr. 1490448   art nr. 1490448   

Set borstels standaard 12 x 1 art nr. 1490445   art nr. 1490451   

Set borstels speciaal 12 x 1 * art nr. 1490446   art nr. 1490452   

Set borstels sneeuw 8 x 2 art nr. 1490450   art nr. 1490456   

Accessoires veegmachine

* nylon borstels voor verontreiniging, slijtvast. Niet geschikt voor sneeuwruimen.

 KM 70 G / 80 G

Opvangbak art nr. 1490447   

Sneeuwschuif art nr. 1490449   

Prijs incl. 19% BTW

Vrachtaandeel € 80,- incl. BTW
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Grote invoeropening 
voor gemakkelijke 
invoer van warrig 
materiaal. (19 cm)

Grote messenschijf, 
2 breekmessen, 2 
versnippermessen 
en aambeeld van 
gietstaal.

Effectieve 
geluidsisolatie 
door “sandwich” 
plaatconstructie.

Snel en eenvoudig te 
openen door grote 
moer.

De in de invoertrechter 
geïntegreerde handgrepen 
vergemakkelijken het 
vervoer naar de werkplek.

Messenschijf Snelsluiting Geluidsisolatie Transport Trechter

TILLMANN
De Tillman is een zeer bijzondere tuinhakselaar, 
ontworpen als “takkenverkleiningsmachine”.
De takken worden door de zwaartekracht door een 
aambeeld altijd in het midden van de messenschijf 
aangevoerd. Op dit punt vormen de zeer scherpe 
messen een optimale hevelwerking waardoor er 
3 mm dunne houtschijven haaks op de takrichting 
afgesneden worden. Deze schijven worden 
bovendien tijdens het hakselen 30º gedraaid 
waardoor de voor de compostering noodzakelijke 
micro-organismen diep in het materiaal kunnen 
binnendringen en het verrottingsproces zeer 
snel verloopt. Door de gelijkmatige vorm van het 
verhakselde materiaal leent zich dit materiaal zeer 
goed als bodembedekker. 

 

Vermogen (kW) 2,1
Aandrijving  230 V
Motorrem  elektr
Hakselvermogen (kg/u)  180
Takdikte  tot 30 mm
Afmeting (H/B/L)  113/54/53
Gewicht 35 kg
Messen 2
Artikel-nr. 1429314

Vrachtaandeel € 35,- incl. 
BTW
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SUMMERTIME / KOMPOSTMEISTER

De centreerring 
beveiligt de 
messenschijf tegen 
overbelasting 
(contactloos 
messenschijf lager)

Vuil / Water afdichting
Beveiliging van de 

messenschijf
Bescherming van 

messenschijf Schuif “grof/vochtig” Schuif “fijn/droog”Spatwater afdichting

Onder de messenschijf 
wordt het motorlager 
d.m.v. een kraag in 
de bodemplaat tegen 
spatwater beschermd.

Als extra beveiliging 
wordt het motorlager 
d.m.v. een rubber “O”-
ring op de naaf van de 
motorrem beschermd 
tegen vuil en water.

Om overbelasting 
van de messenschijf 
tegen te gaan wordt 
deze d.m.v. een 
slipring op de motoras 
gemonteerd.

Via de afstelknop 
wordt de toegang tot 
het uitwerpkanaal 
geopend. Zo ontstaat 
grof hakselmateriaal.

D.m.v. de afstelknop 
wordt de toegang tot 
het uitwerpkanaal 
bijna gesloten 
waardoor alleen fijn 
hakselmateriaal de 
machine kan verlaten.

De Summertime en Kompostmeister zijn top 
machines die alle tuinafval moeiteloos kunnen 
verkleinen. Het bijzondere van deze machines 
is het “tweekamer snijsysteem”. De bovenste 
snijkamer die door de grote invoertrechter gevoed 
wordt kan allerlei materialen verkleinen, of het 
houtig of week, nat of droog is speelt geen rol. U 
kunt zelfs bloemenafval en groenteresten zelfs als 
deze nog met grond of wortels verontreinigd zijn 
zonder problemen verwerken.
Het hakselresultaat is in ieder geval een optimale 
start voor het composteren van uw afval! 
De tweede (onderste) snijkamer beschikt over 
een gescheiden invoertrechter en is bedoeld voor 
het verkleinen van hout. De twijgen worden in 
3 mm dunnen schijven haaks op de nerfrichting 
afgesneden. Door dit snijden worden de schijven 
omgebogen zodat er een oppervlakte met grote 
poriën ontstaat  

De zware messenschijf 
werkt met horizontaal 
geplaatste 
verkleiningsmessen (A) 
en versnipper messen 
(B)

De beide tegenmessen 
zijn in het chassis 
geplaatst.

Door middel van 
de stelknop aan de 
voorkant wordt de 
afvoer groter of kleiner 
gemaakt waardoor het 
verwerkte materiaal 
grof of fijn verkleind 
wordt.

HET HART VAN HET “TWEEKAMER SYSTEEM” 
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SUMMERTIME 2100

SUMMERTIME 2300

KOMPOSTMEISTER 2400

KOMPOSTMEISTER 3500

KOMPOSTMEISTER SILENT 
2400

KOMPOSTMEISTER SILENT 
3500

 

 

 

 

 

 

Vermogen (kW) 2,1
Aandrijving 230 V
Motorrem  mechan.
Hakselvermogen (kg/u)  230
Takdikte  tot 40 mm
Afmeting (H/B/L) 135/52/75
Gewicht 48 kg
Messen 4
Artikel-nr. 1429315

Vermogen (kW) 2,3
Aandrijving 400 V
Motorrem mechan.
Hakselvermogen (kg/u) 270 
Takdikte  tot 40 mm
Afmeting (H/B/L) 135/52/75
Gewicht 50 kg
Messen 6
Artikel-nr. 1429364 

Vermogen (kW) 2,4
Aandrijving 230 V
Motorrem mechan.
Hakselvermogen (kg/u) 370
Takdikte  tot 40 mm
Afmeting (H/B/L) 135/52/75
Gewicht 50 kg
Grof/fijnafstelling ja
Messer 6
Artikel-nr. 1429365 

Vermogen (kW) 3,5
Aandrijving 400 V
Motorrem mechan.
Hakselvermogen (kg/u) 420
Takdikte  tot 40 mm
Afmeting (H/B/L) 135/52/75
Gewicht 50 kg
Grof/fijnafstelling ja
Messen 6
Artikel-nr. 1429366 

Vermogen (kW) 2,4
Aandrijving 230 V
Motorrem  mechan.
Hakselvermogen (kg/u) 370
Takdikte  tot 40 mm
Afmeting (H/B/L) 135/52/75
Gewicht 54 kg
Grof/fijnafstelling ja
Geluidisolatie ja
Messen 6
Artikel-nr. 1429367 

Vermogen (kW) 3,5
Aandrijving 400 V
Motorrem  mechan.
Hakselvermogen (kg/u) 420
Takdikte  tot 40 mm
Afmeting (H/B/L) 135/52/75
Gewicht 54 kg
Grof/fijnafstelling ja
Geluidisolatie ja
Messen 6
Artikel-nr. 1429368 
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Hier is de zeef 
opengeklapt zodat het 
materiaal de machine 
gemakkelijk kan 
verlaten

Om het wisselen 
van de klepels te 
vergemakkelijken 
is een opening 
uitgespaard in het 
chassis.

Grote wielen voor 
gemakkelijk vervoer in 
moeilijk begaanbaar 
gebied.

Hoogwaardige 
flenslagers: zijn 
bestand tegen zeer 
hoge belastingen.

De takinvoer is d.m.v. 
twee stiften beveiligd. 
Zo wordt voorkomen dat 
men per ongeluk met de 
hand in de takken invoer 
terecht komt.

Klepel bouten Grote wielen Lens lagers Tak invoerGrof verkleining 

*gepatenteerd

TERRA CUT/COMBI CUT

COMBI CUT

TERRA CUT

De Terra en Combi Cut modellen zijn echte allround 
verkleiningsmachines. Hier werken twee volkomen 
verschillende verkleiningsystemen naast elkaar.
Aan de zijkant worden door een aparte invoertrechter 
d.m.v. een zware messchijf de takken in 3 mm dunne 
schijven haaks op de nerfrichting afgesneden.
Al het andere overgebleven tuinafval wordt door 
de bovenste invoertrechter rechtstreeks naar een 
klepelmechanisme gevoerd. Hier zijn 12 messcherpe 
mesklepels op een as gemonteerd. De klepels slaan 
door de centrifugaalkracht uit en slaan het toegevoerde 
materiaal kort en klein. Als het materiaal te dik is kantelen 
de klepels terug en er ontstaat een beschadiging van 
het materiaal waardoor het materiaal optimaal voor de 
compostering wordt voorbereid.

KLEPEL SYSTEEM

12 (28)  aan een kant geslepen mesklepels 
zijn met afstandsbussen op twee assen 
gemonteerd . Vanwege de hoge belasting 
is het klepelwerk zeer robuust uitgevoerd 
en heeft speciale uitsparingen om het 
verstoppen te voorkomen. 

BESTUURBARE VOORAS.

De speciale CRAMER vooras besturing 
zorgt voor probleemloos vervoer naar de 
werkplek.

In het klepelhuis wordt 
een zeef * gesloten 
(screen control) om fijn 
materiaal te verkrijgen 
en geopend voor grof 
materiaal.

Fijn verkleining 

* gepatenteerd
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12 aan één kant 
geslepen klepels 
worden door 
afstandsbussen op de 
as gefixeerd.

De voorkant van de 
klepels is voor een 
optimale materiaal 
verkleining geslepen. 
De achterkant kan 
voor het verwerken 
van compost en grond 
gebruikt worden.

In de ingang van het 
klepelhuis is een stalen 
plaat aangebracht die de 
slijtage moet beperken 
en bovendien een goede 
verwerking van het 
materiaal tussen aambeeld 
en klepels bewerkstelligt.

Drie extra slagribben 
verzekeren een com-
plete verkleining van 
het materiaal..

Klepels Klepelhuis AambeeldKlepelsysteem

 

 

 

 

Vermogen (kW) 2,2
Aandrijving  230 V
Hakselvermogen (kg/u)  580
Takdikte  tot 40/50* mm
Afmeting (H/B/L)  134/55/94
Gewicht  75 kg
Grof/fijn instelling ja
Klepels 12
Artikel-nr 1429374

Vermogen  (kW) 9,6
Aandrijving  Benzine
Hakselvermogen (kg/u) 830
Takdikte  tot 80 mm
Afmeting (H/B/L) 133/130/130
Gewicht 173 kg
Grof/fijn instelling ja
Klepels 28
Artikel-nr 1429409

Vermogen  (kW) 3,5
Aandrijving  400 V
Hakselvermogen (kg/u)  640
Takdikte  tot 40/50* mm
Afmeting (H/B/L) 134/55/94
Gewicht 77 kg
Grof/fijn instelling ja
Klepels 12
Artikel-nr 1429385

Vermogen  (kW) 4,0
Aandrijving  Benzine
Hakselvermogen (kg/u) 650
Takdikte  tot 40/50* mm
Afmeting (H/B/L) 134/55/94
Gewicht 80 kg
Grof/fijn instelling ja
Klepels 12
Artikel-nr 1429386

TERRA CUT 2200

TERRA CUT 3500

COMBI CUT 9600

TERRA CUT 4000

 

 

 
Invoertrechter voor takken
tot 6cm diameter

Accessoire

incl. BTW

artikel-nr. 1429340   

Een robuuste 
meshouder zorgt 
ervoor dat zelfs takken 
tot 6 cm diameter 
moeiteloos versnipperd 
worden.

Takken versnippermes
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De CRAMER Tourno is door zijn hydrostatische aandrijving en zijn enorme wendbaarheid een zeer 
gemakkelijk te bedienen gazonmaaier. Door diverse aanbouw accesoires is de machine niet  alleen als 
gazonmaaier maar ook multifunktioneel inzetbaar.

Raadpleeg onze uitvoerige TOURNO brochure die u gratis kunt aanvragen bij:
Matracom int. B.V.  024 373 1990 of downloaden vanaf onze website www.matracom.nl

Tourno frontmaaier
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Meer informatie: Matracom int.b.v
www.matracom.nl · www.cramermachines.nl
tel   024 373 1990 · fax  024 373 1765
Hogelandseweg 51 · 6545 AB Nijmegen

R
a 
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Uw CRAMER  dealer 

Technische wijzigingen voorbehouden. Drukfouten voorbehouden.

Traditie, ideen en een passie voor kwaliteit !
De firma CRAMER werd in 1835 in Leer Ostfriesland 
opgericht.

Eigen ontwikkelingen en patenten hebben ertoe 
geleid dat Cramer al zeer snel tot een van de leidende 
fabrikanten van tuinafval verkleiningsmachines 
behoorde. 

Zo heeft Cramer, als een van de eerste in Duitsland, 
een handzame en krachtige blad- en afvalzuigmachine 
ontwikkeld die zowel door de ambitieuze particulier 
alsmede de professionele hovenier wordt gebruikt.

Ondanks de vele succesvolle ontwikkelingen op 

het gebied van tuinmachines zitten wij bij CRAMER 
niet stil. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan, 
uitgetest en geproduceerd.

Het doel van CRAMER is duidelijk: Top 
kwaliteitsproducten ontwikkelen en produceren 
welke voor iedereen gemakkelijk te bedienen 
zijn, met een lange levensduur en met minimale 
onderhoudskosten. Al tientallen jaren worden alle 
machines in de CRAMER fabriek in Leer, Ostfriesland 
gemaakt.
CRAMER tuinmachines: 
TOP TECHNIEK EN MADE IN GERMANY

Duitsland


