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CRAMM

"Het assortiment producten van Cramm is zeer divers", vertelt
Remco Zeevaarder, sinds 1 oktober dit jaar salesmanager bij Cramm
en met een jarenlange ervaring in de jachtbouw. "We richten ons
vooral op de grotere luxe jachten - vijftig meter of meer - en met
als specialisatie custom oplossingen ontwikkelen voor situaties die
soms behoorlijk wat creativiteit vereisen."

Dat betekent in de eerste plaats: de producten aanpassen op de
beschikbare ruimte. "Moderne schepen zijn vaak dermate goed ge-

outilleerd, dat er weinig ruimte voor aanpassingen overblijft. Verder
laten de esthetische lijnen van een jacht ook weinig ruimte voor
extra's. Met als consequentie dat eventuele toevoegingen perfect
en eigenlijk onzichtbaar aan moeten sluiten op het jachtontwerp.
Zo hebben we een telescopische mast met navigatieverlichting ont-
worpen, die volledig ingeschoven het hele dek vrijlaat voor bijvoor-
beeld een helikopterlandingsplaats. Of hydraulische boarding
equipment die perfect matcht met de fraaie lijnen van een jacht.
Bijzonder is ook een sliding bridge wing die uitgeschoven kan wor-
den voor een beter zicht tijdens het navigeren in een haven, maar

Voor alles een creatieve
en stijlvolle oplossing
Cramm is marktleider in het ontwerpen van op maat gemaakte (hydraulische) equipment
voor luxe jachten. Met een clientèle over de hele wereld is het bedrijf gespecialiseerd in
custom oplossingen voor bijna alle situaties.
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Voor een klant in Italië heeft Cramm
een grote hydraulische kraan ontwik-
keld, de grootste ooit voor een jacht
in jachtkwaliteit gebouwd. De kraan
heeft twee haken, een kleine voor
reddingsoperaties en een grote voor
zware klussen. Deze kraan heeft een
hefvermogen van 15 ton op een af-
stand van 7,9 m voor gewoon hefwerk
en een hefvermogen van 1 ton op een
afstand van 8,4 m voor reddingswerk.
De kraan is uiteraard volledig Lloyd’s
gecertificeerd voor reddingswerk.
Bovenop de kraan is een loopvlak van
teak met geïntegreerde LED verlichting
en afneembare handrailing zodat de
kraan in rust functioneert als loopbrug
tussen twee dekken.
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die op volle zee of eenmaal aangemeerd weer ingeschoven wordt.
Er wordt op die manier dus geen afbreuk gedaan aan de schepping
van de designer."

Een inventieve vinding van Cramm zijn ook de rompdeuren, die
met een bovenscharnier ruimte geven om bijboten op de waterlijn
naar binnen en buiten te brengen middels sliding beam cranes -
ook een ontwerp van Cramm. "Met onderscharnieren biedt het de
gasten bovendien een ideaal 'balkon' vlak boven de waterlijn", vult
Zeevaarder aan.

Een ander product van Cramm is de dekkraan. "Die wordt gebruikt
voor het optakelen van uitrustingen als tenders, speedboten of
jetski's, maar ook voor het te water laten van reddingsboten of -
vlotten. Daarvoor hebben we speciaal gecertificeerde reddingskra-
nen ontwikkeld die goedgekeurd zijn door Lloyds Register of
Shipping, Bureau Veritas of een andere geregistreerde keuringsin-
stantie."

After sales manager Edwin Mai vervolgt: "Een belangrijk onderdeel
van de werkzaamheden bij Cramm bestaat uit de refit service.
"Alles wat gebruikt wordt, is aan slijtage onderhevig. Revisie, en
soms aanpassing of opwaardering, is daarom noodzakelijk. Cramm
levert daar een complete full-service voor, dat begint met een in-
spectie op locatie, gevolgd door een adviesrapport. Geeft de klant
akkoord voor de werkzaamheden, dan worden de te reviseren
delen door onze medewerkers gedemonteerd, zorgvuldig verpakt

en verzonden, en bij Cramm grondig en secuur onder handen ge-
nomen. Alles wordt tot afzonderlijke onderdelen uit elkaar gehaald,
schoongemaakt, nagekeken, en waar nodig worden aan slijtage on-
derhevige delen vervangen. Tot slot wordt alles weer geassemb-
leerd. De apparatuur verlaat - na zorgvuldig te zijn getest - als
nieuw de werkplaats en wordt na de installatie in het jacht opnieuw
getest en overgedragen aan de klant. Overigens bieden we die full-
service niet alleen voor Cramm-equipment, maar voor alle mer-
ken."

Cramm geniet al decennia een wereldfaam. "In de zestig jaar dat
wij in de maritieme sector werkzaam zijn, hebben we een uitste-
kende reputatie opgebouwd", besluit Zeevaarder. "Een reputatie die
gesteund wordt door een heldere en adequate communicatie, cor-
recte leveringen en de stelregel 'afspraak is afspraak'. We zijn een
solide en betrouwbare onderneming en varen -om in stijl te blij-
ven- al jaren aan kop op de route naar innovatieve en creatieve
ontwikkelingen in de branche."

Cramm Yachting Systems
De Seize 7, Berlikum
Tel (0518) 461 600
Info@cramm.nl
Www.cramm.nl
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