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70 ÅR – 2022

70 år av kunskap och kvalité

Välkommen till Sveriges piggaste 70-åring – Lättviktsmotor

Honda, Polaris, Can-am, Sea-Doo, Brenderup och många fler. Vi

decennier gett privatpersoner och företag högklassig service

som ligger i samma hus. Dessutom erbjuder vi service av dina

i Norrtälje! Med våra ledord kunskap och kvalité har vi genom
och erbjudit ett brett utbud av maskiner för trädgård, skog,

bygget och fritid. Ända sedan starten 1952 har Lättviktsmotor

erbjuder också uthyrning av maskiner genom vår depå Cramo

maskiner – mer om det kan du läsa i avsnittet om vår verkstad.

haft en ledande position inom maskinförsäljning och det är

Under 2022 firar vi vårt 70-årsjubileum och kommer hålla i flera

glädje och yrkesstolthet som vi varje dag blir bättre och bättre.

upp detta under sju decennier och att kunskap och kvalité är

genom vår kompetenta personal, vår servicekänsla och vår

I vår butik hittar du allt under samma tak. Vi erbjuder rådgivning,
försäljning, uthyrning, utbildning och verkstad. Som du kommer se i den här broschyren har vi också ett av Sveriges bre-

daste sortiment av varumärken, med Husqvarna, Stihl, Kärcher,

event och happenings för er kunder. Känslan av att vi har byggt
lika eftertraktat nu som det var på 1950-talet är något som

gläder oss varje dag. Vi hoppas att vi får se dig i vår butik under
året. Varmt välkommen till Roslagens största leverantör av
skog- och trädgårdsmaskiner, uthyrning för bygget samt
ATV och fritidsfordon!

”Med våra ledord kunskap och kvalité har vi genom decennier

gett privatpersoner och företag högklassig service och erbjudit ett brett
utbud av maskiner för trädgård, skog, bygget och fritid.”

KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

2022

Lättviktsmotor fyller 70 år

och firar stort med kunder och
samarbetspartners.

2021

Krav på motorsågskörkort och

andra behörigheter ökar. Vi ser

det som en viktig tjänst för våra
kunder och startar därför en

2016

Familjetraditionen går vidare när

Peters son Johan Blomqvist kliver in
och tar över rollen som vd.

utbildningsavdelning.

2018

Ny större butik invigs

2010

Verkstaden blir toppmodern med

dialogplats och kapacitet för många
stora maskiner samtidigt.

1999

Kurt Blomqvist köper företaget.
Bygger en helt ny anläggning

med både uthyrning, verkstad
och försäljning.

2012

Verkstaden får byggas ut på nytt
eftersom efterfrågan är så stor.

2007

Generationsskifte sker när Kurts son
Peter Blomqvist tar över företaget
och tar in fler varumärken.

1975–1984

Kontrakt med östra

Sveriges s
 kogsägare (Mälarskog).

Leverans och service till hundratals
yrkeshuggare året om. Kontraktet
löpte i tio år. Sedan ersatte

skogsmaskiner den manuella

1969

huggningen.

Honda kommer med en

världssensation. En fyrcylindrig
750-kubikare. Rune minns:

”Det kändes som att mecka ett

flygplan. Men det var aldrig något
problem. De bara gick
och gick.”

1962

Affärerna går allt bättre och

Lättviktsmotor växer så det knakar.
Man börjar erbjuda allt mer inom
skog och trädgård.

1952

Rune Sanfridsson och Stig Olsson

startar Lättviktsmotor. De renoverar
båtmotorer och motorcyklar som

stått still under kriget. Sedan kom

mopeder och lättviktare – Monark,
Kärnan, Silverpilen...

70 år av genuint
motorintresse
och personlig
service.

SKOG & TR ÄDGÅRD

EDDIE GUSTAFSSON
EDDIE
GUSTAFSSON
Säljare, Skog
& Trädgård
Säljare, Skog & Trdägård

Skog och Trädgård

Redan 1959 sålde Lättviktsmotor sin första motorsåg.

resultatet, och det gäller oavsett om du är privatperson som

DNA är därför ingen överdrift. Förutom att vi besitter en stor

uppdrag. Vi är också stolta över att erbjuda service av högsta

Att säga att trädgårdsmaskiner ligger i vår historia och vårt

kompetens inom skog och trädgård har vi erfarenheten och

ska klippa häcken, eller arbetar på ett företag med större

lokalkännedomen för att ta in ett sortiment där våra kunders
behov alltid sätts i första rummet. Vi vet att bra redskap och
ergonomiska verktyg är extremt viktiga faktorer för slut

Motorsåg

klass, är du osäker på vilken typ av hjälpmedel du behöver till

ditt projekt kan du både besöka oss eller ringa oss på förhand
för att få tips och råd. Vi finns här för att hjälpa dig välja rätt
hjälpmedel och verktyg.

Trimmer

Gräsklippare

”Förutom att vi besitter en stor kompetens inom skog och trädgård

har vi erfarenheten och lokalkännedomen för att ta in ett sortiment där
våra kunders behov alltid sätts i första rummet.”

KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

SKOG & TR ÄDGÅRD

EDDIE GUSTAFSSON
JOAKIM
STRÖMBERG
Säljare, Skog & Trädgård
Trdägård

För trädgårdsentusiaster

Oavsett om du söker en robotgräsklippare, högtryckstvätt eller

rätt funktionalitet. Att köpa något med så brett användnings

sortiment blandar vi noga utvalda produkter av marknadens

både ekonomiskt och utrymmesmässigt!

något däremellan kan vi på Lättviktsmotor hjälpa dig. I vårt

område som möjligt för allmänt trädgårdsfix kan vara smart
På vår hemsida www.lattviktsmotor.se kan du se

ledande märken med mindre produktgrupper för olika tillbehör

hela vårt sortiment!

eller reservdelar. Vi hjälper dig också välja ett verktyg med

Gör din gräsmatta bättre
BÄST-I-TEST
PriceRunner

ZONKONTROLL

AUTOMOWER® 305
600 m²

AUTOMOWER® 405X.
600 m²

AUTOMOWER® 430X

40 %

45 %

40 %

ZONKONTROLL

AUTOMOWER® 415X
1 500 m²

3 200 m²

NYHET

AUTOMOWER® 310 Mark II
40 %

1 000 m²

40 %

NYHET

AUTOMOWER® 315 Mark II
1 500 m²

40 %

SKOG & TR ÄDGÅRD - PROFFS

Rusta ditt företag rätt

Vi ser till att ditt företag är rätt rustat för utmaningar i både skog

påverkan och skadliga ämnen har reducerats till ett minimum?

kan vi hjälpa er i verksamheten.

företag på bästa sätt kan du kontakta vår Key Account Manager

och mark. Med vårt utbud av mer kraftfulla verktyg och maskiner
Vi kan hjälpa dig med allt ifrån verktyg, maskiner och oljor och
drivmedel. Visste du till exempel att Lättviktsmotor säljer

Aspen bensin och diesel, en extremt ren bensin där miljö

Har du frågor kring vårt sortiment och hur vi kan hjälpa ditt

Peter Blomqvist. Peter arbetar mot både företag och kommunal
park- och grönyteskötsel och med sin breda erfarenhet och
stora kompetens hjälper han dig att välja rätt.

FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG
HUSQVARNA 500-SERIEN

SKOG & TR ÄDGÅRD - PROFFS

PETER BLOMQVIST
Key Account Manager

Större maskiner för skogsbruket

På Lättviktsmotor har vi de senaste åren sett ett allt större behov

De fyrhjulingar som säljs mest har motorstorlekarna 420–570

skogsbruket. Hos oss hittar våra kunder rätt, vi har exempelvis

Om du är osäker på vilken maskin eller vilket fordon som passar

av stora, hållbara maskiner av hög kvalitet som är lämpade för

ett brett utbud av ATV för olika användningsområden; köra timmer,

ploga snö, sjösätta båtar eller se till djur och bete. En fyrhjuling
är ett perfekt hjälpmedel för proffset som är ute mycket i naturen

kubik och en sådan maskin klarar egentligen allt arbetsmässigt.
dig och din verksamhet bäst är det bara att fråga! Vi har lång
erfarenhet inom ATV och UTV och ett brett utbud.

och arbetar. Självklart erbjuder vi också ett gäng tillbehör, för

På Lättviktsmotor säljer vi också Kranman, världens första till-

exempel om att du kan välja både vagn, plog och slaghackar

karen kan du också hitta både miniskotare och traktorvagnar

att du ska få ut max av ditt fordon eller maskin. Vad sägs till
till din terränghjuling som du köper på Lättviktsmotor?

verkare av hydrauliska griplastare för fyrhjulingar. Från tillverför din verksamhet. Fråga oss, så hjälper vi dig att hitta rätt!

”En fyrhjuling är ett perfekt hjälpmedel för proffset som är ute

mycket i naturen och arbetar. Självklart erbjuder vi också ett gäng tillbehör,
för att du ska få ut max av ditt fordon eller maskin.”

KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

AT V & F R I T I D - AT V

KJELL TÖRNGREN
Säljare, ATV Fritid

70 års erfarenhet av ATV och Fritid

Fritidsmaskiner är både utmärkta arbetskompisar och lek

På Lättviktsmotor håller vi oss ständigt uppdaterade kring

Fritid. Här finner du allt från fyrhjulingar till vattenskotrar och

bästa möjliga service.

kamrater, något som syns tydligt i vår kategori för ATV och

vedklyvar. Maskiner som gör ditt liv både lättare och roligare.

På Lättviktsmotor har vi sålt ATV i över 35 år, vi var faktiskt med
när fyrhjulingen gjorde sitt intåg på den svenska marknaden.
I vår butik har vi en särskild avdelning för ATV och fritid, och

produkterna och marknaden för att kunna ge dig som kund

En fyrhjuling kan ha många användningsområden, men det
kan också vara riktigt kul att bara köra!

om du är intresserad av detta skulle du bara se vår personal!

På Lättviktsmotor har vi ATV:s för de flesta smaker och behov

mycket mer är de den bästa medhjälpare du kan tänka dig.

Polaris, Honda och Can-Am har vi ett av Sveriges bredaste

Med enormt intresse för ATV, vattenskotrar, skogsvagnar och
Intresset för fyrhjulingar har ökat enormt de senaste åren, vilket
innebär att det finns många olika modeller att välja bland.

ATV

för den som vill finna glädjen på fyra hjul. Med märken som

utbud och vi säljer både ATV:s för skogskörning och fordon
anpassade för landsvägar.

UTV
KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

Vagnar

EN CAN-AM ÄR BYGGD
FÖR ATT PRESTERA, OAVSETT UTMANING
Hitta din nya ATV/SSV hos oss!

Vi jobbar hårt för bra service även efter köp

Kontakta oss för mer information
©2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

DOM INER A R I T ER R Ä NGEN

När du kör en Polaris kan du känna dig trygg med att du kör ett fordon
konstruerat av de bästa ingengörerna i branschen. Ingenjörer som
ny ttjar både fritid och arbetstid i ett fordon som klarar de hårdaste
och tuffaste utmaningarna. Du önskar dig mer ny tta av ditt fordon och
vi levererar! Polaris leder utvecklingen så att din körupplevelse blir allt
du önskat dig och mer!

SPORTSMAN
XP 1000 S

RANGER
XP 1000

DOM INER A R I T ER R Ä NGEN
När du kör en Polaris kan du känna dig trygg med att du kör ett fordon
konstruerat av de bästa ingengörerna i branschen. Ingenjörer som
ny ttjar både fritid och arbetstid i ett fordon som klarar de hårdaste
och tuffaste utmaningarna. Du önskar dig mer ny tta av ditt fordon och
vi levererar! Polaris leder utvecklingen så att din körupplevelse blir allt
du önskat dig och mer!

SPORTSMAN
XP 1000 S

GENERAL
1000 EPS DELUXE ABS

RANGER
XP 1000

RZR
64 XP 1000 EPS

GENERAL
1000 EPS DELUXE ABS

POL ARISSVERIGE.COM

RZR
64 XP 1000 EPS

AT V & F R I T I D - M A R I N T

Gör sommaren oförglömlig

På Lättviktsmotor älskar vi sommaren och vattensport och
det märks i vårt sortiment. Oavsett om du vill slappna av
på sjön på en SUP eller uppleva fart och spänning på en

sig något nytt. Gemensamt för våra produkter inom vattensport
är att de skänker mycket skratt och glädje.

Sea-Doo-vattenskoter har vi det du behöver både i utrustning,

På vår ATV och Fritid-avdelning har vi dessutom ett stort

kajaker för den äventyrlige, tuber och åkringar för den lekfulla

ett smidigt alternativ för att enkelt och billigt kunna ta dig till

fordon och utbildning. Självklart säljer vi också kanoter och

och vattenskidor och wakeboards för den som kanske vill lära

sortiment med klass 1-mopeder för dig över 15 år som vill ha
jobbet, skolan, mataffären eller badplatsen.

Vi har det kompletta utbudet
att välja bland så du kan leva ditt
bästa Sea-Doo-liv!
Vi har både fordon & tillbehör
inför sommarens äventyr!
Kontakta oss för mer information.
©2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

AT V O C H F R I T I D - M A R I N T

FREDRIK BLOMQVIST
Säljare, ATV Fritid

Sea-Doo – ett hav av möjligheter

Att åka vattenskoter har blivit folkligt i Sverige de senaste åren

fordon som är mindre och smidigare än båt. På Lättviktsmotor

man till och med som sportfiskare använda detta som trans-

Doo, där kvalitet står i första rummet. Besök vår butik för ett

och idag används skotrarna som mer än bara fritidsnöje. Nu kan
portmedel. Oavsett om du ska ut med familjen, utforska nya
platser eller utöva vattensport finns det alternativ hos oss.

En vattenskoter är perfekt när du behöver ta dig fram med ett

har vi ett stort utbud av vattenskotrar från varumärket Sea-

personligt möte eller vår hemsida för att själv botanisera runt
bland alla våra produkter inom ATV Fritid – Vattenskoter!

UTBILDNINGAR

ANDERS SAMUELSSON
Utbildningsansvarig

Utbildningar hos Lättviktsmotor

Att äga en maskin, ett fordon eller ett verktyg i toppklass är

Utbildningarna varierar i omfattning, motorsågsutbildningen går

det? Känslan av att veta hur man använder den på rätt sätt.

det är kvalificerade och kompetenta utbildare på Lättviktsmotor

en fantastisk känsla. Men vet du vad som är ännu bättre än

För att se till att våra kunder får ut maximalt av det de köper

hos oss, och kan använda våra produkter på ett säkert sätt,
erbjuder Lättviktsmotor utbildningar inom en rad områden.

till exempel att få i A till E-nivå, men gemensamt för alla är att

som ser till att dina kunskaper efter utbildningen matchar den
goda kvalitén på din produkt.

Vi har motorsågsutbildning, utbildning inom sektionsfällning

På www.lattviktsmotor.se/utbildningar hittar du alla

kan ta förarbevis för ATV och vattenskoter. Alla som använder

utbildningar ingår kurslitteratur i priset och vi utfärdar

och röjsågsutbildning. Vi erbjuder också utbildning så att du
en fyrhjuling i sitt arbete måste ha förarbevis för den utfärdat
av Transportstyrelsen och Lättviktsmotor är stolta över att

utbildningar vi erbjuder inklusive priser. Till alla våra

utbildningsintyg vid godkända prov i kursens slutskede.

tillsammans med vår samarbetspartner Car Events From
Sweden AB erbjuda utbildning för att ta det förarbeviset.

”Lättviktsmotor som ser till att dina

kunskaper efter utbildningen matchar den goda
kvalitén på din produkt”

KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

UTBILDNINGAR

Utbildningar i urval
Motorsåg A

FÖRKUNSKAP SOM KRÄVS Ingen

INNEHÅLL Grundläggande kunskaper för att använda motorsåg.

Genomgång av skyddsutrustning, filning samt sågning.

KURSLÄNGD Endagsutbildning

Motorsåg C

FÖRKUNSKAP SOM KRÄVS A+B säker skog samt minst 80 timmar praktisk träning.

INNEHÅLL Inriktat sig på avancerad fällteknik som inkluderar, Precisionsfällning,

lutande träd, träd i kraftig spänning, kunskap om stormfälld skog, fällredskap,
rep och lagar och regler.

KURSLÄNGD Tre dagar

Sektionsfällning

Teoretiska och praktiska kunskaper för att fälla med hjälp av klättring.
FÖRKUNSKAPSKRAV Motorsågskörkort AB, relativt god fysik
KURSINNEHÅLL

Uppstigning, positionering och manövrering i trädet
Motorsågshantering vid klättring
Riskbedömning

Lagar, regler, förordningar
Olika räddningsscenarion

 Olika enkla metoder för nedfirning av trädgrenar

Röjsåg A

FÖRKUNSKAP SOM KRÄVS Ingen

INNEHÅLL Vi går igenom grundläggande användning av röjsåg och

dess användningsmöjligheter, Lagar och regler, personlig skyddsutrustning,
röjteknik, kapning av grövre stammar.

KURSLÄNGD 1,5–2 dagar

Förarbevis ATV

2-dagars grundutbildning

FÖRKUNSKAPER SOM KRÄVS: Inga, 16-årsgräns

INNEHÅLL Teoriutbildning som innefattar fordonskännedom, trafikregler, trafikens

förrädiska situationer samt människans begränsade förmåga. Körutbildning där
manöverträning och praktisk tillämpning av bl.a. bromsövningar ingår.

KURSLÄNGD 2 dagar (minst 4 h teori samt 6 h körning)

Förarbevis Vattenskoter
2-dagars utbildning

FÖRKUNSKAPER SOM KRÄVS: Inga

INNEHÅLL I samarbete med Roslagsevent kan vi erbjuda utbildningar för förbevis av

vattenskoter. Utbildningen sker i Norrtälje Gästhamn och det finns möjlighet att ta

förarbeviset med din egen vattenskoter eller genom att hyra en på plats. Vid större
grupper om minst åtta personer kan vi komma till er och hålla utbildningen.

KURSLÄNGD 2 dagar, 9-17 med lärarledd utbildning

V E R K S TA D & TJ Ä N S T E R

En verkstad i toppklass

Med rätt service kan din maskin fortsätta prestera på topp. Det

du både tid och pengar. Vi finns här för att hjälpa dig.

verkstad kan vi erbjuda både service och reparationer av allt

gör att vi inte bara kan hjälpa dig med service på dina maskiner

är en mycket god investering att satsa på service och på vår

från trädgårdsmaskiner till fordon från de varumärken vi saluför.
Verkstaden är rymlig och modern och ligger i direkt anslutning
till butiken. Här arbetar verkstadstekniker och reparatörer som

utöver utbildning och erfarenhet dessutom har samma helhjärtade intresse för maskiner som resten av personalstyrkan.

På Lättviktsmotor är vi auktoriserade för en rad märken vilket
– vi hjälper dig också med din vattenskoter och din fyrhjuling.
Även här sker servicen till fasta priser, oavsett om det är byte

av luftfilter eller justering av maskinens förgasare eller ventilspel.
På vår hemsida har du hela listan över våra fasta priser inom
service för Skog och Trädgård samt ATV och Fritid.

När du lämnar in din maskin på service kan du göra det till ett

Lättviktsmotor hjälper även dig utanför vår butik. Vi utför även

till exempel handla om att du vill se till att din motorsåg eller

ditt behov. Den här hjälpen inkluderar bland annat montering

fast och fördelaktigt pris för våra vanligaste maskiner. Det kan
trimmer får den kärlek som de behöver. Det behöver inte ens

röra sig om en service, om olyckan redan har varit framme kan
vi hjälpa till att exempelvis laga gräsklippare. På så sätt sparar

service- och reparationsjobb ute hos våra kunder efter just

av robotgräsklippare och att vi kommer ut på öarna i skärgår-

den för att underhålla större maskiner. Kontakta oss gärna för
att se hur vi kan hjälpa dig med din maskin på bästa sätt!

KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

V E R K S TA D & TJ Ä N S T E R

ANTON HANSSON
Mekaniker / Utejobb

Vi kommer till er!

Utöver all service och reparationer vi genomför på vår verk-

Vi vet att många av våra kunder har svårt att transportera sina

i Roslagen. Det kan vara allt från service av vattenskotrar och

för Anton vad vi kallar ö-service. Med båt tar han sig runt i

stad så har vi också personal som genomför arbeten runt om
ATV:er till konsultationer och installationer av robotgräsklip-

pare. Vi är specialister på att sköta robotar och installationer i
de mest krävande av trädgårdsmiljöer, dvs vår karga roslagsskärgård.

maskiner in till Norrtälje när de bor ute på öar. Därför genom-

skärgården och genomför service på både mindre och större
maskiner. När det är så illa att de behöver reparation så kan

han även transportera dem till Norrtälje där ett mer omfattande
arbete genomförs innan maskinerna levereras åter till kund.

väx med din
trädgård
ƒ
Vi vet att det krävs mer än
bara bra utrustning för att
lyckas i trädgården, skog och
mark. Med tips och goda råd
står vi bakom dig så att du kan
växa i takt med naturen.
stihl.se

UT VECKLING - HEMSIDA

JOHAN BLOMQVIST
VD

Servande fackhandel på nätet

Vi jobbar aktivt med att förbättra och optimera vår hemsida

vilket gör att du enkelt får fram vilka produkter du äger. Detta

I vår webbutik är vår målsättning att du enkelt ska kunna se

reservdelar till din maskin!

med funktioner som förenklar din kundresa med oss.

aktuell lagerstatus och vilka varumärken vi förmedlar. Du

underlättar mycket när det är dags att köpa tillbehör eller

kan beställa din produkt med frakt eller förboka den för att

Ibland är det högtryck på våra telefoner vilket kan leda till

du förhoppningsvis lära dig ett och annat om maskin- och

kontaktformulär som gör att du slipper sitta i telefonkö- vi

sedan betala och hämta i butik. På vår inspirationssida kan
trädgårdsskötsel.

När det är dags för service av din maskin så kan du enkelt boka
denna via vårt formulär. På vår reservdelssida kan du som

väntetider. För att undvika detta vill vi rekommendera vårt

ringer istället dig! Du fyller endast i vilken avdelning du önskar

bli kontaktad av och vad ärendet gäller- så vet du att du också
blir kontaktad av rätt person på en gång.

kund smidigt hitta en reservdel till din maskin från Can-Am,

Vi har som målsättning att sända nyhetsbrev som är givande

är så klart också internt. På Lättviktsmotor har vi ständigt

där du fyller i dina intressen. Fyller du i detta så sänder vi

Sea-Doo eller Husqvarna. En del av vårt utvecklingsarbete

utbildningar för personalen för att du alltid ska få bästa möjliga
service när du kontaktar oss.

Du har väl inte heller missat att du numera kan registrera dig

som användare på lattviktsmotor.se? När du gör detta kommer
ditt konto registreras med dina tidigare köp hos oss i butiken,

och inspirerande. Vi har därför skapat ett formulär på din sida
endast ut den informationen du vill ta del av – så du kan tryggt
öppna mailet och veta att det är relevant information för dig.

Vi kommer att tipsa om aktuella kampanjer och erbjudanden

men också bjuda på en hel del tips och råd om hur du på bästa
sätt tar hand om dina maskiner. För är det något vi kan efter
70 år i branschen så är det just det.

KUNSKAP OCH KVALITÉ SEDAN 1952

UTVECKLING - FRAMTID

HELENE BLOMQVIST
Inköp / Säljare

En ständig utveckling

Våra framtidsplaner är att vara en av Sveriges bästa leverantörer

Den andra delen för att nå det målet ligger i en satsning på

och gator, samt skog och naturskötsel.

kunder. Vi kommer ha ett utvalt sortiment som lämpar sig

av produkter inom den yttre miljön kring fastigheter, parker

För att nå vårt mål så tror vi på att erbjuda kvalité och service

utöver vad som är vanligt inom vår bransch. Vi tror på kundbesök och att ett nära samarbete med leverantörer, kunder och

utesäljare samt en personlig proffs rådgivare/kontakt åt våra
särskilt bra till företagskunder och krävande användning.

Med i utbudet hittar du bland annat Milwaukee, Toro Semipro,

Husqvarna CLG program samt utbildningar och servicetjänster.

specialister för att alltid ligga i framkant och ständigt utvecklas.

westart.se

Vi är en webbyrå, med människan i
centrum, som designar och utvecklar
digitala lösningar och upplevelser
Utveckling

Digitala
upplevelser

Design

Strategi &
Marknadsföring

UTHYRNING – CRAMO
Anders Blomqvist
Pär Lindberg
Sebastian Klockare
Johnny Holmgren

Cramo har det du behöver

Våra kunders behov skiljer sig över tid, säsong och projekt – så klart. Ibland är det större
arbeten som ska utföras och då möter vi de behoven genom vår maskinuthyrning på

Visste du att Cramo har…

stora byggprojekt, till verktyg för de mindre hemmaprojekten. Cramo Norrtälje har allt

 7 200 anläggningsmaskiner

också möjlighet att hyra kontors- och skolmoduler samt containrar för bortforsling av

 13 600 kontors- och skolmoduler

Cramo. Det är inte bara maskiner som hyrs ut utan det kan röra sig om allt från liftar för
du behöver, och med allt menar vi det mesta för både små och stora projekt. Du har

bråte. Att hyra kan ofta vara en praktisk lösning som låter dig spara pengar samtidigt
som du får arbeta med maskiner och verktyg av absolut högsta klass.

140 000 byggmaskiner

29 100 bodar och containrar
12 300 liftar
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