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Ramirent på Nordbygg: Mer än maskiner
krävs för en säker och effektiv
byggarbetsplats
Ramirent medverkar på Nordens största byggmässa, Nordbygg, som hålls den
5-8 april på Stockholmsmässan. I montern, visas med smart teknik i
kombination med innovativa lösningar hur vi som helhetspartner gör våra
kunders projekt smidigare, säkrare och mer ekonomiska.
–Med design och planering i ett tidigt skede visar vi hur det går att öka
säkerheten och effektiviteten och därmed skapa en hållbar byggarbetsplats
så att bygget blir klart i tid och inom budget, säger Jonas Söderkvist, vd på

Ramirent.
Med Ramirent i en aktiv roll i projektledningen ökar samordningen och
kostnadskontrollen vilket möjliggör för kunderna att kunna fokusera på sin
kärnverksamhet. Med dynamisk arbetsplatsdispositionering följer vi i realtid
hur förutsättningarna förändras på bygget. Med logistikplanering skapar vi
säkra och effektiva flöden av personer, utrustning och material som kommer i
rätt tid till rätt plats. Ramirents EcoSolve™ ger grön lönsamhet genom att
optimera energiförbrukningen på en byggarbetsplats.
Besökarna får med hjälp av virtual reality prova på hur det är att arbeta i en
farlig miljö utan rätt säkerhetsutrustning. Det kommer också visas 3Dmodeller och filmer i augmented reality för att ge en verklighetstrogen
känsla av vad Ramirent kan åstadkomma på en byggarbetsplats med hjälp av
TM
tidig planering. Vi kommer att presentera Ramirent Temporary Space
lösningar för tillfälliga lokaler för boende, kontor och förskolor. Därtill
presenteras RamiSmart, vår nya webbaserade portal för elektronisk
personalliggare med fler spännande och användbara funktioner.

Välkommen till Ramirent i monter B12:31!

Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de
bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som
förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom
såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter
finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB
ingår i Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av
Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More
Than Machines™.
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