DIN
UTSTYRSPARTNER
Ramirent er en ledende maskin- og utstyrsutleier etablert langs hele Norges kyst. Vi hjelpe industri-, olje- og gassprosjekter
både onshore og offshore maskiner og utstyr til deres prosjekter.
Ramirent har Norges største utleiemaskinpark, med et stort mangfold som passer til alle typer prosjekter.
I tillegg til maskiner og utstyr, hjelper vi til med planlegging og prosjektering, leveranse og logistikk, forretningsstøtte,
varesalg og opplæring. Alt dette med at høyt fokus på HMS og at kunden får god verdi for leveransen.

Generatorstøtte

Utleie på prosjekt

Ramirent Oil&Gas tar totalansvar for planlegging, utstyr,
installasjon og bruk av totalløsninger for generatorstøtte
ved store energikrevende anlegg: verft, basen og raffinerier.
Vi leverer midlertidig strøm eller nødvendig ekstra kapasitet, en
back-upløsning eller strømløsninger ifm “shutdown” og vedlikehold
på prosjekt. Ramirent tar kontroll på planlegging, leveranse av
nødvendig utstyr, installasjon, drift og demontering av sikre
løsninger.

Med et utleiesenter etablert på ditt prosjekt, får du rask
tilgang til maskiner og utstyr når du har behov for det.
Maskinutvalget skaleres etter ditt prosjektbehov og
jobben som skal utføres, og vi kan tilby 24/7 service.
Leie av utstyr er kostnadseffektivt og gir deg fleksibilitet. Frigjør
kapital i balansen, og gjør om CAPEX kostnader til fleksibel OPEX
med minimale eller ingen faste kostnader.
Enkel tilgang til kvalitetsutstyr i optimal stand øker effektiviteten
og bidrar til bedre HMS, samt at utleie er en bærekraftig virksomhet. Dersom du ønsker, leverer vi ukentlige rapporterer på bruk
av utstyr og drivstoff slik at vi kan bidra til ytterligere å tilpasse og
optimalisere dine operasjoner.

Bransjeløsninger
Med vårt store utvalg av maskiner og utstyr, har vi
muligheten til sette sammen løsninger som oppfyller dine krav og
behov både onshore og offshore.
Vi levere komplette pakker til jobber som f.eks overflatebehandling,
sandblåsing eller maling, men våre eksperter er tilgjengelige for
deg, og bidrar til å sette sammen en riktig produktmiks.

UTSTYRSPAKKER

Tilkomst
•
•
•
•
•
•
•

Mastelift
Bomlifter
Sakselifter
Tungstillas
Rullestillas
Heiser
Kantsikring

Mobil maskinpark
•
•
•
•
•

Light
•

Midlertidig strøm
•
•
•
•

Generatorkapasitet 20-1000 kva
Modulære strømsentraler
Belysning
Tilleggsutstyr - kabler

Malerpumper
Sandblåseutstyr
Moduler for kontorplass
Letthus
Toaletter

Håndverktøy

Varme og klima
•
•
•

Varme, tørking og luftavsug
Avfuktere
Dieseltanker

UTLEIESENTER
PÅ PROSJEKT

Ramirent kan etablere on-site business support på ditt prosjekt. Et
etablert utleiesenter på ditt prosjekt gir deg:
• En dedikerer prosjektleder/supportansvarlig fra Ramirent
• “Hot-line” telefonnummer for bestilling
• Tilgjengelig support, service og utleie 24/7/365
• Garantert kapasitet og fremdrift i prosjekt

•

Ukentlige rapporter for å videre optimalisere operasjonen - miljødokumentasjon, bruk av utstyr (timer), drivstoff-forbruk

REFERANSER
Generatorstøtte på Aukra

Utleiesenter etablert på Coast Ceter Base - Ågotnes

Aukras utfordringer:
•
Behov for elektroløsninger ved Shutdown
•
Ikke bare utstyr, men totalløsninger
•
Rask serviceevne har høy verdi

CCBs utfordringer:
•
Basens drift er svært prosjektorientert
•
Høyt krav til fleksibilitet og til HMS
•
24/7 drift på basen

Løsningen fra Ramirent:
•
Totalansvar for opprigging, drift og nedrigging av generatorstøtte
•
For hele prosjektet jobbet to mann i 12-timers skift, 7 dager i
uken

Løsningen fra Ramirent:
•
Utleiesenter inn på CCB Ågotnes-basen
•
Faste Ramirent-ansatte som gir muligheter for utleie 24/7/365
•
Kompetente medarbeidere: mekaniker, elektro og transportør
•
Det viktigste utstyr tilgjengelig på basen hele tiden, og levering
på prosjektbasis også fra andre Ramirent- avdelinger

Verdi for Aukra:
•
Èn levarandør som tok ansvar for alt
•
Plug and play

Sertifiseringer
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001

TA KONTAKT MED OSS
FOR EN SAMTALE OM DETTE
Jarkko Tiainen

Key Account Manager Ramirent Oil & Gas
jarkko.antero.tiainen@ramirent.no
Tel: 918 42 161

www.ramirent.no/oilandgas

Verdi for CCB:
•
Fleksibilitet og forbedret tilgang på utstyr
•
Kostnader fra selskaps CAPEX til prosjekts OPEX
•
Riktig kvalitetsutstyr når de trenger det

