
TAGAGE OHUTUS 
TÖÖKOHAL 

Ramirent turvalahendus  SafeSolve™



Ohutus on enamat kui kukkumise 
vältimine ja kiivri kandmine. Ramirendi 
turvalahendus SafeSolve™ pakub 
kliendipõhiseid lahendusi töökoha 
ohutumaks muutmiseks.
Lubage meil oma ettevõtte tööpiirkonnad 
üle vaadata ja teha ettepanekuid 
turvalisema töökeskkonna tagamiseks.

Ohutuse tagamine algab töökoha õigest kujundamisest.
Tuleb luua töökeskkond, kus igaüks teab alati, kus, millal 
ja mida teha. Ramirendi eesmärgiks on teie töötajate 
rahuolu tagamine, ettevõtte kulude säästmine ja töö 
efektiivsuse tõstmine paremate tööohutusmeetmete ka-
sutamise abil.  Turvalahendus SafeSolve pakub erinevaid 
võimalusi, mis vähendavad kõrguses töötamise, tolmu, 
müra, tõstmise, vibratsiooni jms seotud riske.

Hea oleks alustada juba tööpiirkonna kujundamisest, 
tehes seda koos Ramirendi spetsialistiga. Aitame teil luua 
ruumid, kus inimesed saavad tegutseda ja end ka pikemas 
perspektiivis hästi tunda. Tänu uusimate teadmiste, 
väljaõppe ja varustuse kasutamisele saame aidata teil 
vältida töö käigus ette tulevaid vigastusi ja tööõnnetusi.  
SafeSolve turvalahenduse pakkumine on lihtsalt aru-
saadav, kuid sealjuures ka kõige rangemaid turvanõudeid 
tagav. Kõik SafeSolve turvalahendused on ainulaadsed ja 
kohandatud projekti konkreetsele etapile - täpselt nagu 
teie väljakutsed ja tööd. Sõltuvalt vajadusest hõlmavad 
lahendused kõike alates õigeaegsest kohaletoimetami-
sest, paigaldamisest, töölepanemisest ja hooldusest kuni 
seadmete lahtimonteerimiseni. Lisaks pakume teile oma 
tuge kogu tööprotsessi vältel.

KAS TEIE 
TÖÖKOHT ON 
TURVALINE?
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Turvalisuse tagamine 
Ramirendiga
■	 Kukkumist takistavad vahendid ja 

kukkumiskaitsevahendid

■	 Tolmust, mürast, raskuste tõst-
misest ja vibratsioonist tingitud 
vigastuste ennetamine

■	 Väljaõpe seadmete ohutuks kasu-
tamiseks

■	 Projekti eest vastutav Ramirendi 
spetsialist 

■	 Kvaliteetne ja hooldatud varustus

■	 Turvalisuse hindamine ja tulemuste 
raporteerimine

■	 Energiaga varustamise turvalisuse 
planeerimine

Turvatrepid ja - rajad

Kaitsepiirded kukkumiste vältimiseks

Madala vibratsioonitasemega seadmed ja kasutajate ohutusalane juhendamine

Kukkumiskaitsevahendid



KAS TEIE 
ENNETATE 
TÖÖÕNNETUSI ?

Parem karta, kui kahetseda
Ramirent hoolib nii inimestest kui seadmetest. Kui suured 
on ebapiisavate turvameetmete, õnnetuste, vigastuste 
ja tööseisakute tõttu tekkinud kulud teie ettevõttes? 
Üks on kindel – töötajad, kelle ohutus on tagatud ja tervis 
on kaitstud, on produktiivsemad.

Teadmine on ohutuse eeldus
Ramirendis viivad paigaldustöid ja teisi turvalisust taga-
vaid olulisi ülesandeid läbi ainult vastava väljaõppe läbinud 
spetsialistid. Me toetame teid koolituste ja väljaõppega, 
vältimaks valesid töömeetodeid.

Turvalisuse edendamine on hea tööandja 
tunnus
Igas tööstusharus levib kiiresti info selle kohta, millised 
tööandjad pakuvad turvalisi töötingimusi ja millistest 
tuleks end pigem eemale hoida.  Tänapäeval on töötajate 
turvalisus pikaajaline investeering, mis teeb teid tööand-
jana silmapaistvamaks ja tõmbab ligi parima meeskonna. 
Ohutus seisneb ettenägelikkuses: vigastuste ja õnnetus-
te vältimiseks tuleb alati mõelda üks samm ettepoole.

Energia- ja keskkonnasäästlikkus
Ramirent on pühendunud säästlikule arengule ja arves-
tab oma klientide soovi leida ökoloogiliselt efektiivseid 
lahendusi. Pakume SafeSolve turvalahenduste raames 
mitmesuguseid keskkonnasõbralikke teenuseid – ala-
tes energiasäästlikest seadmetest kuni minimaalset 
transpordivajadust nõudva logistika planeerimiseni. 
Küsige rohkem informatsiooni Ramirendi ökolahenduste 
EcoSolve™ kohta ja me nõustame teid hea meelega.
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Kaitsevarustus hingamisteede ja silmade 
kaitseks ning kuulmiskaitsevahendid

Ohutusalane väljaõpe Ramirendis

Kukkumist takistavad vahendid 
ja kuulmiskaitsevahendid

Neli sammu teie töö 
lihtsustamiseks
Vajaduste analüüs
Alustame koostööd juba projekti varajases faasis, 
et kohandada oma pakkumine teie kõikide vaja-
dustega. Valime seadmed ja teenused, mis aitavad 
ühendada töö efektiivsuse parima kulude kontrolli-
ga. Saate lahendust täiendada selliste funktsiooni-
dega nagu keskkonnasäästlikus või turvalisus. Enne 
lepingu sõlmimist vaatame kõik pakkumise detailid 
koos üle.

Tarne
Millal ja kus me peaksime teie jaoks olemas olema? 
Te võite usaldada kõigi lahenduse etappide teosta-
mise Ramirendile. Me toome teie varustuse õige-
aegselt kohale, paigaldame selle ja teostame kõik 
kokkulepitud teenused.

Tugi
Ramirent teostab renditava varustuse regulaarset 
ülevaatust ja pakub teie personalile väljaõpet va-
rustuse kasutamiseks. Ramirendi ekspert on valmis 
teile alati nõu andma ja tegeleb varustuse jooksva 
kohandamisega muutuvate nõudmisete korral. 
Tagame, et teil oleks alati olemas vajalikud seadmed 
ja tugi, et projekt edeneks vastavalt plaanile ja ei 
tekiks kulukaid seisakuid.

Hindamine
Igast projektist saab midagi õppida. Meie spet-
sialistid annavad teile täieliku ülevaate kõikidest 
projektiga seotud andmetest, kasutatud varus-
tusest ja teenustest, mis aitavad projekti hinnata 
ning tulevaste projektidega veelgi paremini toime 
tulla. Lõpuks demonteerime me õigeaegselt sead-
med, jättes objekti puhtaks ja valmis edasiseks 
kasutamiseks.
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Kas olete tööpiirkonna 
turvalisuse üle vaadanud?
Vaatame selle koos üle ja analüüsime 
erinevaid seni aset leidnud ohtlikke 
olukordi, õnnetusi ja vigastusi, paren-
damaks turvalisust objektidel. Koos 
tööpiirkonda ja töö käiku vaadeldes 
ja täielikku turvalisuse kontrolli läbi 
viies saame olla lõpuks täiesti kindlad, 
et oskate seada tulevikuks õiged 
turvalisuse alased prioriteedid.

Turvalised teerajad 
tööpiirkonda
Tööpiirkonnas, kus on palju liikuvaid 
objekte, on ohutute liikumisradade 
märkimine ja liikluse korraldamine 
töötajate turvalisuse tagamise 
peamiseks nõudeks.

Energiaga varustamise 
planeerimine
Ajutised elektriseadmed ehitusplatsil 
võivad kujutada endast suurt ohtu, 
kui need pole kavandatud algusest 
peale õigesti. Elektriõnnetuste risk 
on suur, kuna te  ei näe ega tunneta 
ohtu enne, kui see on juba vältimatu.

Kas Te vajate 
ohutusalastväljaõpet?
Meie eksperdid aitavad teil valida 
sobiva turvavarustuse ja -seadmed, 
mis vastavad teie projekti vajaduste-
le. Samuti pakume turvavarustuse ja 
tööriistade ohutu kasutamise alast 
väljaõpet.

Kas kõrge müratase 
kuulub teie töö juurde? 
Regulaarne, sage kokkupuude kõrge 
müratasemega võib inimese kuulmist 
jäädavalt kahjustada. Me vaatame 
objekti üle ja anname nõu, milline 
turvavarustus teie töötajaid müra 
eest kõige paremini kaitseb.

Töö kõrgustes
Kukkumised on kõige sagedasemad 
vigastuste ja surma põhjustaja 
ehitusplatsil. Paljud kukkumised 
leiavad aga aset just madalatel 
kõrgustel, kus ettevaatusabinõudele 
ei ole pööratud piisavalt tähelepanu. 
SafeSolve turvalahendus aitab 
kukkumisõnnetusi ennetada.

Kas õhupuhastus 
tolmust on efektiivne?
Kõik läheb palju sujuvamalt, kui väldite 
tolmust ja muudest saasteainetest 
tingitud tööseisakuid ja -katkestusi. 
Aitame teil säilitada paremat õhu 
kvaliteeti töökohal, pakkudes selleks 
professionaalseid tolmueemaldusla-
hendusi.

Kui pikalt saab 
seadmeid ohutult 
kasutada?
Pikaajaline vibreerivate käsitöö-
riistade kasutamine võib põhjustada 
püsivaid tervisekahjustusi. Kui rendi-
te seadmed Ramirendist, näitab meie 
meeskond, kuidas rendiseadmeid 
ohutult kasutada.

Kas olete vähendanud 
oma riske rendiseadmete 
kahjustumise korral?
RAMI Riskikaitsega saate vähendada 
kuluhüvitisti, mis teil tuleb maksta 
renditud varade kahjustumise korral.

ENNE KUI 
JÄTKATE
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Ramirendi turvalahendus SafeSolve™

Ramirent pakub laia valikut kvaliteetseid 
rendiseadmeid ja teenuseid, mis muudavad 
töö ohutumaks. Valime koos teie projekti 
teostamiseks parima lahenduse.

Hoolitsege oma töötajate ohutuse eest
Ramirendi turvapiirded on ideaalsed kaitsevahendid 
kõrguses töötamisel. Lahenduste hulka kuuluvad piirded 
võlvidele, erinevatest materjalidest katusekatetele, 
vahepõrandates olevatele avaustele ning katustele, 
šahtidele, vahekäikudele ja treppidele. SafeSolve 
turvalahendus võib sisaldada täielikku paigaldustuge,  
müügijärgset tuge, põhjalikku väljaõppekursust, mis 
omakorda sisaldab ka praktilist varustuse kasutamise 
õpetust, ohutuse kontrolli, et tagada varustuse õige 
paigaldus, volitatud paigaldajaid/edasimüüjaid ning  
EL-i standarditega kooskõlas olevaid süsteeme.

Teenused
■ Kukkumist takistavate vahendite plaanimine ■ Varustuse valimine
■ Varustuse tarnimine ja paigaldamine ■ Varustuse hooldamine
■ Paigaldusdokumendid ■ Tehniline tugi kasutamise ajal 
■ Tolmukäitlusvajaduse analüüs ■ CAD-plaanimine ■ Seadmete 
lahtimonteerimine projekti lõpus

Seadmed
■ Turvapiirded  ■ Turvavõrgud  ■ Rakmed  ■ Tõstukid  ■ Tellingud 
■ Töötasapinnad  ■ Tsentraaltolmuimejad ■ Tolmukindlad uksed 
■ Alarõhuvarustus ■ Tolmueraldajad ■ Puhastusmasinad 
■ Rõhumuutuse jälgimise seadmed ■ Liikluskorraldus – ligipääsusead-
med objektil liikuvate isikute registreerimiseks



Ramirent on juhtiv ehitusseadmeid rentiv ettevõte, mis pakub ettevõtetele töid lihtsustavaid dünaamilisi 
rendilahendusi (Dynamic Rental Solutions™). Me teenindame kliente erinevatest tegevusvaldkon-
dadest, nende seas ehitus- ja tootmisettevõtteid, laevatehaseid, avaliku sektori asutusi ja 
eramajapidamisi. Ramirendi enam kui 350 rendipunkti pakub tööd rohkem kui 3000 töötajale 
10-s Põhjamaade, Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Ramirent kuulub ka NASDAQ OMX Helsinki 
Ltd. märgitud ettevõtete hulka. 
Rohkem informatsiooni leiate veebilehelt www.ramirent.com.

Ramirent lihtsustab tänu uutele dünaamilistele rendilahendustele (Dynamic 
Rental Solutions™) oma klientide tööd. Pakume erinevaid teenuseid – üksikute 
seadmete rentimisest täielike rendilahendusteni, mis aitavad tõsta teie ettevõt-
te produktiivsust. Meie tugevaks küljeks on pakutavate lahenduste kohandamine 
just teie ettevõtte nõudmistele vastavaks. Teie teenistuses on kõik Ramirendi 
spetsialistid.

Kuidas saame Teid aidata?

DYNAMIC RENTAL
SOLUTIONS™

SEADMED
TEENUSED

Planeerimine             Äritugi

Tugiteenused 
kohapeal

Müük

RAMI Riskikaitse Koolitus

Käsitööriistad Ramirent 
SpaceSolve™

Rasketehnika
Ramirent 
SafeSolve™

Tõstukid Ramirent 
AcessSolve™

Elektri- ja soo-
jendusseadmed

Ramirent 
EcoSolve™

Soojakud
Ramirent 
PowerSolve™

Ramirent 
TotalSolve™

Kraanad ja 
inimliftid

Ramirent 
ClimateSolve™

Tellingud
Raketised ja 

tugiseadmed

LAHENDUSED


