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Et par enkle, men viktige, detaljer er sentrale når 
utekranens popularitet skal forklares.

Selvdrenerende 
Først og fremst er denne vannutkasteren, populært 
kalt utekran, selvdrenerende. 
– At det ikke blir liggende vann inne i kranen gjør 
at utekranen ikke fryser om vinteren. Den vanligste 
grunnen til reklamasjoner i Norge er at sluttkunden 
glemmer å tømme krana og ta av slangen før 
vinteren og frosten kommer, forklarer salgssjef for 
VVS i Oslo og Akershus, Ole-Magnus Småriseth.
Selv om kranen er selvdrenerende anbefaler både 
rørleggere, produsenten og Ahlsell at hageslanger 
tas av kranen før vinteren slår inn.

75% markedsandel
De fleste utekraner har med tiden blitt 
selvdrenerende. Men FM Mattsson var først ut, og 
har siden holdt på de markedsandelen de kapret. 
Det skyldes at det også er flere andre små fordeler 
ved å velge utekranen fra FM Mattsson.
– Denne utekranen er veldig enkel å montere. 
Rørleggeren kapper bare riktig lengde rør, skrur 
fast, kobler på vannet – og så er det bare å 
fakturere oppdraget. Slike produkter gjør det 
enkelt for rørleggeren å være lønnsom, sier 
Småriseth.

Under montering kuttes først røret i riktig lengde. 
Deretter legges spindelen oppå røret og kuttes i 
samme lengde – og da er det nærmest umulig for 
en fagperson å gjøre feil.

Velger kun FM Mattsson
Per Henning Berntsen er rørlegger i Lunder & Aas 
AS på Jessheim. Han velger utelukkende FM 
Mattsson når han skal levere utekraner til sine 
kunder.
— Vi leverte andre typer utekraner tidligere, men 
kundene var ikke like fornøyde. Nå har vi svært få 
reklamasjoner, og de gangene vi har reklamasjoner 
er Ahlsell og FM Mattsson lynraske med 
reservedeler, sier Berntsen.

Brukeropplæring er viktig
Han forteller om en annen brukerfeil som står bak 
nærmest samtlige reklamasjoner.
– Enkelte rørleggere er ikke gode nok til å 
informere kunden om selvdreneringen. Når kranen 
drenerer ut vannet, tror kundene at den lekker. De 
svarer da med å skru til kranen slik at den blir 
ødelagt. Selv passer vi på å informere kundene om 
korrektur bruk, slik at de slipper slikt bry, forklarer 
Berntsen.

3 av 4 velger denne 
utekranen – med 
god grunn

FM Mattsson selger over 30 000 av sin utekran hvert år, og har med 
det den desidert største markedsandelen i Norge. Hva er det med 
denne enkle kranen som gjør at den foretrekkes av så mange?



”Denne utekranen er 
veldig enkel å montere. 
Rørleggeren kapper bare 
riktig lengde rør, skrur 
fast, kobler på vannet 
– og så er det bare å 
fakturere oppdraget.”

”Enkelte rørleggere er ikke gode nok til å 
informere kunden om selvdreneringen. Når 
kranen drenerer ut vannet, tror kundene at 
den lekker. De svarer da med å skru til 
kranen slik at den blir ødelagt.”

OVERSKUDDSVANNET 
I RØRET TØMMES 
AUTOMATISK NÅR 
KRANEN STENGES.

FM MATTSON UTEKRAN
Vannutkaster 400mm

NRF: 4303719

Per Henning Berntsen, 
rørlegger i Lunder & Aas AS på 

Jessheim.

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4303719/
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Praktisk og tilgjengelig

MED UTEKRAN I 
HAGEN BLIR 
HAGESTELLET 
ENKLERE
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Vannutkaster 600 mm, enkel med 
tilbakeslagsventil - FMM
FMM selvdrenerende utekran 600mm med nøkkel for maks 
60 cm veggtykkelse. Kappbar. Med tilbakeslagsventil.

Art.nr: 4303724

Nøkkel for 
vannutkaster, FMM
Nøkkel for de fleste FMM 
utekraner. For spindel 7 mm. Kan 
også brukes på tappekraner og 
avstengningsventiler.

Art.nr: 4306091

Vannutkaster enkel, 4290 ny modell - FMM
Selvdrenerende, drenerer med slange på. Sete/ventilhus plasseres i 
oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg.
Art.nr: 4303719

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4303818/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4306091/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4303719/
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Nøkkel for 
vannutkaster, FMM
Nøkkel for de fleste FMM 
utekraner. For spindel 7 mm. Kan 
også brukes på tappekraner og 
avstengningsventiler.

Art.nr: 4306091

Vannutkaster for kaldt og varmt vann, FMM
Sete/ventilhus plasseres i godt oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg.
Art.nr: 4303818

Kranoverdel 
med nøkkel for 
selvdrenerende 
utekran, FMM
FMM kranoverdel med løs nøkkel 
for utekraner.

Art.nr: 4303731

Kranoverdel for selvdrenerende 
utekran, FMM
Kranoverdel utvendig M20x1,5. Produsert fra 2001 
monteres uten fiberpakning, 1988-2001 benyttes 
fiberpakning.

Art.nr: 4305519 - M20x1.5 (fra 2016)
Art.nr: 4306002 - for selvdrenerende utekran

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4306091/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4303731/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4305519/
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Spindel for utekran, FMM
Spindel for FMM utekran.

Art.nr: 4306041

Spindel for utekran 
4293, FMM
FMM spindel med kjegle for 
utekran 400 mm.

Art.nr: 4303734

Spindel for selvdrenerende utekran, FMM
FMM spindel for utekran FMM 4290. Med dreneringsventil og kappbar.
Art.nr: 4306051

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4306041/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4303734n5/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4306051/
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Vannutkaster 431415 / 431420 / 431515, 
Oras
Frostfrie slangekraner med dreneringsnippel og vakuumventil. DN 15 og DN 
20 med lengde 150-450 mm. DN 15 kan også fås i spesiallengde 1000 mm.
Art.nr: 4203652 - Oras DN 15 frustfri utekran 
Art.nr: 4203685 - Oras DN 20 frustfri utekran 
Art.nr: 4203653 - Oras DN 15 frustfri utekran spesiallengde 1000 mm

Nøkkel for vannutkaster, Oras
Forkrommet nøkkel for DN 15 og DN 20 Oras frostfrie 
utekraner.

Art.nr: 4203689

Nøkkel for 
vannutkaster, Villeroy 
& Boch
Plastnøkkel for Vårgårda/
Gustavsbergs frostfrie utekraner. 
Dimensjon 8 mm.

Art.nr: 4342969

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4203652/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4203689/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4342969/
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Overdel komplett med drenering
Komplett overdel med drenering for frostfrie utekraner.

Art.nr: 4343275

Overdel komplett for 
nøkkel
Overdel komplett for løs nøkkel. 
For frostfrie utekraner fra Vårgårda/
Gustavsberg.

Art.nr: 4343273

Frostsikker utekran, Gustavsberg
Frostfri selvdrenerende utekran med nøkkel. Leveres i to lengder, 
henholdsvis for max 400 mm og 1000 mm.
Art.nr: 4342954 - GB vannutkaster 400 mm, selvdrenerende
Art.nr: 4342955 - GB vannutkaster 1000 mm, selvdrenerende

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4343275/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4343273/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4342954/
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Spindelforlenger
Spindelforlenger for Vårgårda/Gustavsberg frostfri utekran 400 mm.
Art.nr: 4343271

Få hele oversikten på 
ahlsell.no/utekraner

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/utekran/4343271/


12

UTEROM



HELE NORGE VIL 
HA TAKDUSJ!

Trillende enkelt

TA MED 
HAGESLAGEN 
TIL HVER EN 
KROK I HAGEN

13
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Slangetrommel Ironside 500092
Med automatisk tilbakerulling av 20 meter 1/2” kryssarmert 
slange.  Med skru-kontakt, hurtigkobling, stoppkontakt, og 
munnstykke. Veggmontering.

Art.nr: 404659

Slangeholder 
a-collection Rollo 1625 
& 1626
Slangeholder i galvanisert 
utførelse. For 30m og 60m slange.

Art.nr: 2181113T
Art.nr: 2181121

Slangevogn ferdig montert 
Hozelock 2432
Hozelock slangevogn ferdigmontert. Leveres 
med 20m ½ kryssarmert slange. Inkl strålerør, 
hurtigkopling, stoppkopling og krankopling for ½ 
og ¾.
Art.nr: 644042

https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/slangetrommler/404659/
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/slangetrommler/2181113t/
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/slangetrommler/644042/
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Slangesett Ironside Gul
Slangesett med kryssarmert hageslange, 1/2” (12,5 mm). Kan benyttes 
mellom -10 °C og +50 °C.  Leveres sammen med et 4-delers koplingssett.
Art.nr: 299757

Krankobling dobbel Hozelock
Hozelock 2-veis krankopling for ½ og ¾ kran. Fullt 
justerbar. Adapter 2289 medfølger. 

Art.nr: 644055

Krannøkkel Norgarden 
4004
Norgarden Krannøkkel. Passer til 
7/8/9/10mm.

Art.nr: 644077

https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/vannslanger/299757/
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/koblinger/644055/
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/vanningsutstyr/644077/
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Startsett Hozelock
Hozelock Startsett for ½, inneholder strålerør, hurtigkopling, 
stoppkopling og krankopling for ½ og ¾.

Art.nr: 2171833

Vannspreder Ironside 
528024
Oscillerende vannspreder med 17 
hull og justerbart vanningsområde.

Art.nr: 290004

Strålepistol Ironside
Ergonomisk strålepistol i aluminium 
med gummigrep, beregnet på 
rengjøring og vanning. Justerbar 
vannstrøm og seks ulike stråletyper 
etter behov.
Art.nr: 285614

https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/vannpistol-industri-og-hage/2171833/
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/vanningsutstyr/290004/
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/vannpistol-industri-og-hage/285614/


17

Strålepistol Ironside
Ergonomisk strålepistol i aluminium 
med gummigrep beregnet for 
rengjøring og vanning. Justerbar 
vannmengde og justerbar stråle.
Art.nr: 285613

Konsentratsprøye 
Ironside INOX 6l
Stabil konsentratsprøyte med 
mange anvendelsesområder. 
Kar, rør og håndtak i rustfritt stål. 
Utstyrt med sikkerhetsventil og 
trykkmåler.

Art.nr: 560092

Spennbånd for kabel 
med håndtak Fasty
Håndtaksbånd for kraftigere kabler 
og slanger, som gjør det enkelt å 
bære de med seg og henge opp. 
2-pk.

Art.nr: 648017

https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/slanger-og-tilbehor/vannpistol-industri-og-hage/285613/
https://www.ahlsell.no/33/oppbevaring-og-handtering/oppbevaring-loft-og-handtering/oppbevaringsbeholdere/oljekanner-formolje-og-dusjsproyter/560092/
https://www.ahlsell.no/33/oppbevaring-og-handtering/oppbevaring-loft-og-handtering/myke-loft---surring/bandsurringlastesikring/648017/
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Ole-Magnus Småriseth er salgssjef for VVS i Oslo 
og Akershus. Han forteller at gode valgmuligheter 
stod sentralt da Ahlsell satte sammen utekran-
sortimentet.  
– Vi tilbyr mange forskjellige lengder, slik at 
rørleggeren finner en god løsning uansett om 
utekranen skal monteres på en bygård med tykke 
betongvegger eller på en tynn trevegg. 

Monteringsvennlig
Samtidig er kvaliteten på utekranen og 
monteringsvennligheten viktig.
– Det viktigste for rørleggeren er at utekranene er 
enkle å montere – og dermed er det viktigst for 
oss i Ahlsell også. Utekranene vi har i utvalget vårt 
gjør at rørleggeren kan møte opp på oppdraget, 
gjøre jobben enkelt og dra raskt videre til neste 
jobb.
De fleste klagene på utekranene som leveres i 
Norge i dag kan knyttes direkte til monteringen. 
Det betyr ikke at rørleggeren gjør feil i 
monteringen, men at kunden får for lite informasjon 
om produktet. 

Vanlig feiloppfatning blant kundene
– Siden moderne utekraner er selvdrenerende, 
renner det vann ut fra kranen etter at den er stengt, 
og da skrur mange sluttkunder til så hardt at de 
ødelegger spindelen. I tillegg oppfordrer vi 
kundene til å ta av slangen og tømme den for vann 
før vinteren, forteller Småriseth.

Viktig med informasjon
Berntsen i Lunder & Aas legger stor vekt på å dele 
tips og informasjon før han drar fra oppdraget.
– Det inntrykket kunden sitter igjen med i fremtiden 
farges mye av hvordan de opplever produktene i 
bruk. Da er det viktig at de vet at de ikke skal 
stramme mer etter at de kjenner motstand, og at 
de er klar over at det kommer vann ut av kranen 
ved drenering, sier han.
– I tillegg prøver vi alltid å gi raske svar og 
avklaringer på telefon før vi reiser ut. Vi vet jo hva 
de vanligste problemene er – og da sparer vi 
kundene for penger og oss selv for tid.

Utekran er ”in” 
- dette må du og 
kunden din vite

– Å dele informasjon med kundene er veldig viktig når man monterer 
utekraner, forteller serviceansvarlig Per Henning Berntsen i 
rørleggerfirmaet Lunder & Aas AS. Flere og flere kunder ønsker seg 
utekraner. For å holde kundene fornøyde er det både viktig å være god på 
deling av informasjon, og knytte til seg riktige samarbeidspartnere.



”Ahlsell er vår hovedpartner og har et godt utvalg 
og ypperlig service. De spiller oss gode. I tillegg 
bruker vi FM Mattsson som utekran-leverandør – 
og de leverer raskt på de samme punktene.”

Imponerer i reklamasjonssaker
Berntsen, som har serviceansvaret i Lunder & Aas, ser på 
reklamasjonssaker som en strålende mulighet til å skape fornøyde 
kunder.
– Kunden får en følelse av dårlig service om det er noe galt med et helt 
nytt eller et gammelt produkt. Ved å ha kort ventetid og rask leveringstid 
imponerer vi kunden med servicegraden vår – og da har vi plutselig en 
kunde som er positivt overrasket, sier den erfarne rørleggeren.

– Ahlsell spiller oss gode
For å opprettholde kort ventetid og rask responstid må selskapet ha 
gode leverandører.
– Ahlsell er vår hovedpartner og har et godt utvalg og ypperlig service. 
De spiller oss gode. I tillegg bruker vi FM Mattsson som utekran-
leverandør – og de leverer raskt på de samme punktene, forteller 
Berntsen.
Hos Ahlsell har Berntsen og kollegene tilgang til alle FM Mattsson-
produkter, i tillegg til løsninger fra andre produsenter som Oras og 
Gustavsberg.

Dobbelkran
Den siste tiden har salget blant annet økt på FM Mattssons utekran for 
både kaldt og varmt vann.
Distriktssjef Arnt Erik Lindseth i FM Mattsson sier at nordmenn forventer 
mer og mer når de skal oppholde seg utendørs ved hjemmet eller hytta.
– Ved å ha hendler for både varmt og kaldt vann skapes nye 
brukerfordeler. Høytrykkspyleren blir mer effektiv med lunkent vann, og 
høytrykkspylere som lager varmere vann selv er dyre. I tillegg er 
roseentusiaster opptatt av å vanne med riktig temperatur, og 
hundeiere setter pris på å kunne vaske sine 
firbeinte venner med vann i behagelig 
temperatur.

Flinkere selgere
Lindseth tror at utviklingen i markedet både 
kommer av nye behov, men også av at 
rørleggerne har blitt flinkere til å informere 
kundene sine om mulighetene som finnes.
– Selv om salget har økt mest nå i det siste, har 
denne utekranen vært på markedet i mange år. Mitt inntrykk er at 
rørleggerne ikke bare er dyktige fagfolk lenger – de er også blitt bedre 
selgere. Kundene setter pris på mersalg når rørleggerne kan tilby noe 
de faktisk ser nytten i, avslutter Lindseth.

”Vi tilbyr mange 
forskjellige 
lengder, slik at 
rørleggeren 
finner en god 
løsning uansett 
om utekranen 
skal monteres 
på en bygård 
med tykke 
betongvegger 
eller på en tynn 
trevegg.”

Ole-Magnus Småriseth, 
salgssjef i Ahlsell Norge.



Våre merkevarer på uterom:

FMM • GUSTAVSBERG • ORAS • VILLEROY&BOCH 
IRONSIDE • A-COLLECTION • HOZELOCK • FASTY


