”Vi vill kunna erbjuda

Fokus på miljön
Det har redan blivit dags för andra
numret av vår tidning Lufttrycket. Jag
hoppas att ni uppskattar den och finner
läsningen intressant.
Reportagen fokuserar på installationer
som är spännande såväl tekniskt som
miljömässigt. Sverige har sedan länge
legat i frontlinjen när det gäller miljötänket men även över världen i stort har
intresset för miljön blivit allt större.
Läs om vårt intressanta projekt vid
SSAB i Borlänge där Atlas Copco levererar oljefri luft till stålverket i form av ett
stort och energieffektivt system.
Energiborrning för bergvärme har blivit
stort i Sverige och vi har noterat att våra
kunder har ett ökat intresse för att hålla
utrustningen i topptrim och därmed öka
tillgängligheten.
Läs mer om en av våra nyare tjänster,
Cover Care, som ger våra kunder en
bekymmersfri tillvaro.
En intressant utveckling den senaste
tiden är att det blivit populärt att hyra sin
maskinpark i stället för att äga den, särskilt inom byggindustrin. I detta nummer
berättar vi om Cramo, ett av de största
uthyrningsbolagen som har etablerat sig
i ett antal länder i Europa.
Vi på Atlas Copco har alltid en hög miljömedvetenhet och ett stort och viktigt
bidrag är minskningen av energiförbrukningen. Atlas Copco utvecklar därför
hela tiden allt energieffektivare utrustning som spar både pengar och miljö.

Gunnar Hindrum
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de bästa
produkterna!”

Det säger Magnus Rosén, skandinavisk affärsområdeschef för maskinuthyrning på Cramo. Den goda konjunkturen gör att efterfrågan just nu är
stor på manskap, maskiner och bodar. Atlas Copco Compressor gör sitt bästa
för att tillgodose det stora behovet av robusta, enkla och funktionella kompressorer och generatorer för de flesta tillämpningar inom byggbranschen.
– Det är därför vi samarbetar med Atlas Copco. Deras produkter är både
hållbara och enkla att använda, fortsätter Magnus.
Cramo har ambitionen att kunna erbjuda
det bästa som finns på marknaden från
åtminstone två olika leverantörer inom varje
segment. Företaget som varit leverantörsägt är numera fristående.

Bredare sortiment

– Nu är vi mer neutrala och kan erbjuda
våra kunder ett bredare sortiment, berättar
Magnus och fortsätter:
– Samarbetet med Atlas Copco
Compressor har varit gediget och bra ända
sedan starten för tio år sedan. De är pigga
och alerta och servar sina kompressorer och
generatorer vid leverans. Dessutom främjar
Atlas Copco kunskapsöverföring via olika
utbildningsprogram för oss uthyrare.
Exempelvis höll de nyligen en utbildningsdag på en av våra depåer i Göteborg.
– Ja, och vår ansvarige säljare
gentemot Cramo, Carl-Henrik
Uhr, samt vår välutvecklade
serviceorganisation ger

Magnus Rosén, skandinavisk affärsområdeschef på Cramo

tyngd åt relationen, inflikar Mattias
Söderqvist, marknadschef på Atlas Copco
Compressor.
– Samarbetet är till ömsesidigt gagn för
våra respektive varumärken.

Flexibla lösningar
Atlas Copco fick 2006 en Red Dot-utmärkelse i
kategorin produktdesign för Hard Hat-kåpan som
används på de mobila kompressorerna i 7-serien.
Läs mer på en.red-dot.org

Cramo är en paneuropeisk uthyrningskoncern med cirka 250 depåer i Skandinavien,
Finland, Baltikum, Ryssland, Polen, Tjeckien
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och Nederländerna. Moderbolaget Cramo Oy
är noterat på Helsingforsbörsen. Företaget är
en fullserviceleverantör som tillhandahåller
anläggningsmaskiner, byggutrustningar, liftar,
bodar och containrar samt flyttbara kontorsoch skolmoduler. Kunderna är bygg- och
industriföretag av alla storlekar samt kommuner
och landsting.
Verksamheten omfattar korttidsuthyrning av
enstaka maskiner, stora totalentreprenader till fast pris,
fleråriga fullserviceåtaganden
och olika skräddarsydda
lösningar, även när det gäller
finansiering. Hyresavtalen kan
kompletteras med olika former
av krav på tillgänglighet och
funktion.

satsa på världssuccén Hard Hat med slagtålig
och bullerdämpande huv av polyeten – ett
material som inte slits på samma sätt som plåt.
Kompressorerna ser därmed inte bara fräschare
ut, de får även ett högre andrahandsvärde.

Fortsatt utveckling

Cramo har ambitionen att vara bland de tre
största aktörerna i Europa och de två största i
Sverige. Skalfördelar gör
att stora aktörer gynnas.
Och det faktum att Cramo
och Ramirent tillsammans
har mer än hälften av marknaden, gör att kunderna
vågar lägga över ansvar på
uthyrarna. Storlek innebär
också ett brett depånätverk
med närhet till kunderna – i
Sverige finns 106 stycken, varav 30 drivs på
franchisebasis.
Cramo har alltid varit ett företag med hög
utvecklingsbenägenhet.
– Just nu utvecklar man ett nytt hyressystem
– en totalintegrerad modell – tillsammans med
IBS, berättar Magnus Rosén.

Samarbetet är till
ömsesidigt gagn
för våra respektive
varumärken.

Succén Hard Hat

Med en marknadsandel på över 30 procent
och en tillväxt på mer än 30 procent det
senaste året, ser framtiden ljus ut för Cramo.
Aldrig tidigare har företaget lagt order på så
många kompressorer och generatorer som man
hittills gjort under 2007. Cramo har valt att
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– Vi har dessutom för avsikt att öka serviceutbudet till exempel när det gäller maskiner med
förare, utbildning, mer kompletta bodar och att
kunna erbjuda kunderna hela miljökoncept.
En stark position på en expansiv marknad
och finländskt kapital i ryggen gör att Magnus
Roséns tillförsikt i högsta grad är befogad.

Visste du att Cramo har…
• 120 000 byggmaskiner
• 2 200 tunga maskiner
• 18 600 bodar och containrar
• 9 300 kontors- och skolmoduler
• 6 800 liftar
• 200 truckar



