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SÄKRARE TILLTRÄDE
TILL MODULER
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SÄKERT TILLTRÄDE
PÅ TIO MINUTER
EnterSafe™ är ett helt nytt system för säkert
tillträde till moduler. Systemet etableras
snabbt och kan kombineras i en mängd olika
konfigurationer.
Systemets kärna är den hopfällbara modulboxen. Den kan närmast liknas
vid en farstukvist som kan placeras på kort- eller långsidan av en modul.
För etableringar i två plan staplas två modulboxar på varandra. Systemet går
snabbt att montera. En EnterSafe™-enhet monteras på bara 10 minuter.
Det är modulboxen som ger EnterSafe™-systemet dess stora flexibilitet.
Genom att placera modulboxarna på eller intill varandra kan EnterSafeTM
användas på många olika sätt – som loftgång, bodtrappa eller som farstukvist.
Trapporna kan placeras på modulboxens alla sidor och med de tre olika
skyddsräckesmodellerna skapas ett säkert tillträde som passar aktuella behov.
När modulboxen inte används kan den vikas ihop för att spara plats och effektivisera transporter. EnterSafe™ är patentsökt och finns endast hos Ramirent.
Prata med oss om det säkraste tillträdet till modulerna.
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När EnterSafe™ Modulbox anländer med lastbil lyfts och vecklas den ut med
kran eller truck. En automatisk säkerhetslåsning aktiveras när EnterSafe™ sätts
ned, därefter kan lederna dras åt och räckena monteras innan hela modulboxen
säkras mot modulen.
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MED SÄKERHET
OCH SMIDIGHET
I FOKUS
EnterSafeTM sätter en ny standard för hur ett
säkert tillträde till tillfälliga lokaler ska vara.
EnterSafe™ är ett unikt entrésystem med en nyetablerad standard för tillträde
till bodar och moduler. Standarden baseras på de normer och regler som finns
i Norden för arbetsplatser, privatbostäder samt lokaler för andra typer av
verksamheter.
EnterSafe™ har utvecklats för att möta behovet av säkra tillträden till moduler,
var de än används. Det smidiga systemet kan användas för tillfälliga lokaler
som till exempel bostäder för privatpersoner eller fikarum och kontor på en
arbetsplats. Både aluminiumtrappans och plattformens mått är anpassade för
hantering av sjukbår och rullstol.
EnterSafe™ – sätter en ny standard för tillträdeslösningar.

• Stabilt

• Stilren design

• Hållfasthetsberäknat

• Vädersäkrad entré

• Uppfyller gällande regler

• Flexibelt

• Snabbt och enkelt montage/
demontage

• Inga utstickande delar

• Halksäkert

• I nga specialverktyg för
montage

• Frakteffektivt
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Vid etablering på kortsida
behövs ofta plats för VVSlösningar. Modulboxen
etableras då en bit ut från
modulen. Öppningen
täcks sedan med hjälp av
golvkonsoler och golvplank.
Öppningen i sidled täcks av
ett skyddsräcke och taket
justeras inåt för att
skydda mot regn och snö.
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Modulboxen kan etableras och avetableras
med truck eller kran, i fyrpart eller enpart.

2

3

4

Modulboxen har en inbyggd säkerhetsanordning som gör att den inte
kan fällas ihop utan att samtidigt
lyftas. För att uppnå ett stumt slutresultat har varje ben ytterligare två
separata låsningar.

Modulboxen kompletteras i
uppfällt läge med skyddsräcken.
Endast tre skyddsräckesmodeller
behövs för att klara alla möjliga
konfigurationer.

Modulboxen har ett inbyggt tak
som kan öppnas för åtkomst av
lyftöglor samt justeras inåt för att
täcka eventuell öppning till modul
eller bod.
Vid etablering i två plan skyddar
taket mot smuts från övre våningen.
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EnterSafeTM etableras på
likadana balkar och på samma
höjd som bodar och moduler –
inga extra tillbehör behövs.
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Trapporna finns i två standardhöjder, en för första
våningen och en för andra våningen. Dessa kan sedan
förlängas med extrasteg beroende på etableringens höjd
över marken.
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INBYGGD FLEXIBILITET
FÖR SÄKERHETS SKULL

KORTSIDESMONTAGE
I TVÅ PLAN MED
LOFTGÅNG
• EnterSafe™ Modulbox
• Lång trappa
• Kort trappa
• Skyddsräcken
• Skyddsräckesstolpe
• Golvkonsol
• Golvplank
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EnterSafeTM är flexibelt och lätt att konfigurera.
Det gör att du alltid hittar en funktionell och
säker lösning.
För att underlätta montering mot moduler har EnterSafe™-systemet
utvecklats för att passa alla tillträdessituationer – från den enkla
trappen till loftgångar. EnterSafe™ kan monteras både på modulens långoch kortsida. Systemet är dessutom anpassat för att möjliggöra montage
vid moduler med utanpåliggande avlopp.

LÅNGSIDESMONTAGE
I ETT PLAN
• EnterSafe™ Modulbox
• Kort trappa
• Skyddsräcken
Kan även etableras i ett plan
på bodens gavel.

LÅNGSIDESMONTAGE
I TVÅ PLAN
• EnterSafe™ Modulbox
• Lång trappa
• Kort trappa
• Skyddsräcken
• Skyddsräckesstolpe
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ENTERSAFE MODULBOX
TM

Den patentsökta modulboxen utgör stommen i EnterSafe™
och möjliggör systemets stora flexibilitet. Genom att placera
boxarna ovanpå eller bredvid varandra, och tillsammans med
alla möjligheter de olika tillbehören erbjuder, kan systemet
varieras för att passa befintliga behov.
Den stilrena och stabila konstruktionen passar i alla miljöer och med justerbart tak och väldränerat golv
som standard fungerar EnterSafeTM under alla årstider. Det justerbara taket i kombination med möjlighet för
infästning av PFU gör även att man på ett säkert och tryggt sätt kommer åt modulboxens tak.
När modulboxen ska fraktas eller lagerhållas viks den enkelt ihop med kran eller truck och blir då bara 1
meter hög. Tack vare den smarta konstruktionen finns inga farliga utstickande delar och det går inte att vika
ihop modulboxen utan kran eller truck – risken för sabotage har därmed minimerats.
Modulboxen etableras på samma höjd och på likadana träbalkar som boden eller modulen vilket gör att det
knappt krävs något extra arbete för att få EnterSafeTM på rätt höjd.
• Storlek: 2910 x 1340 x 2980 mm (b x d x h)
• Vikt: 470 kg
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ENTERSAFETM

TRAPPA 18 STEG
Den långa trappan används vid etableringar i två
plan och monteras då på den nedre modulboxens
takram. Trappan ger säkert tillträde när kranens
lyftsling ska kopplas loss från modulens lyftöglor.
Trappan monteras med hjälp av truck eller kran och dess
lätta aluminiumkonstruktion gör det enkelt att positionera in
den på rätt plats. Trappan kan placeras på modulboxens båda
kortsidor samt på långsidans höger- och vänstersida. Trappkonstruktionen håller de mått som krävs för räddningsaktioner
med sjukbår samt har räfflade och hålade steg för att minimera
halkrisken. Trappräcken går att demontera för att underlätta transport
och återmonteras snabbt och enkelt innan trappan lyfts på plats.
Trappan kan förkortas till 17 steg och även förlängas med extrasteg.
• Storlek: 1180 x 4380 x 2970 mm (b x d x h)
• Vikt: 115 kg

ENTERSAFETM

ENTERSAFETM

Används för att få tillträde till en Modulbox strax ovan
markplan. Trappans steg och vangstycke är tillverkade
av aluminium vilket bidrar till dess låga vikt och gör
trappan smidig att hantera. Stegen är hålade och räfflade
för att minimera halkrisken. För att fästa trappan till
modulboxen krävs inga verktyg, den kan hanteras och
vinklas på plats manuellt av en person. Trappan kan
placeras var som helst längs modulboxens sidor.
Kan förlängas med extrasteg.

Extrasteget gör EnterSafeTM systemet flexibelt och
anpassningsbart efter etableringens karaktär, då det
passar både till den långa och den korta trappan.
En trappa kan förlängas med ett eller flera extrasteg
om situationen kräver detta.

TRAPPA 2 STEG

EXTRASTEG
• Storkek: 1180 x 690 x 180 mm (b x d x h)
• Vikt: 7 kg

• Storlek: 1180 x 630 x 270 mm (b x d x h)
• Vikt: 14 kg
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ENTERSAFETM

TRAPPRÄCKE
Samma räckesmodell används för hela långa trappan och
varje räcke monteras snabbt på trappan utan lösa skruvar
eller muttrar.
Trappräcket är tillverkat av aluminium vilket håller nere
vikten så att räcket kan hanteras av en person.
• Storlek: 900 mm (höjd över trappnos)
• Vikt: 12kg

ENTERSAFETM

SKYDDSRÄCKE
Endast tre olika räckesmodeller krävs för att täcka in
alla varianter av EnterSafeTM-systemet. Samtliga räcken
är konstruerade i aluminium och dess låga vikt tillåter
handmontage.
• Storlekar: 2750x1100, 1200x1100, 320x1100 mm
(b x höjd över plattform)
• Vikt: 13,5 kg, 7 kg, 3,5 kg

ENTERSAFETM

SKYDDSRÄCKESSTOLPE
Används då en trappa placeras på
modulboxens långsida för att kunna
fästa det korta och det medellånga
räcket. Skyddsräckesstolpen monteras
i modulboxens stålbotten med en
enda skruv som är inkluderad i dess
konstruktion.
• Vikt: 8 kg

ENTERSAFETM

GOLVPLANK, GOLVKONSOL & LÅSBYGEL

Används då modulboxen behöver distanseras från modulen eller boden, till
exempel för att få plats med ett avlopp. Konsolerna kan monteras var som helst
i modulboxens stålbotten där de vinklas på plats. Vid behov kan golvkonsolerna
låsas fast med den tillhörande låsbygeln. Golvplanken läggs uppe på konsolerna
och på så sätt skapas en förbindelse mellan modulboxen och modulen eller
boden. Golvplanken fästs mot konsolens trädel med skruv.
• Storlek: G
 olvplank: 2400x175x30 mm (b x d x h)
Golvkonsol: 360 mm (utstick från modulboxen)
• Vikt: 10 kg (plank) 3,5 kg (konsol)
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DET ÄR VÅRT JOBB
ATT HÅLLA DIG
PÅ DEN SÄKRA SIDAN
För oss är det viktigt att arbetsmiljön på olika
typer av byggarbetsplatser är säker. Vår långa
erfarenhet av fallskydd har gett oss kunskaper
som gör att vi kan fortsätta utveckla produkter
och tjänster som ökar säkerheten.
EnterSafe™ är den senaste unika och egenutvecklade produkten som vi på
Ramirent kan erbjuda våra kunder. Sedan tidigare finns GuardLite™ som är
marknadens lättaste och säkraste kollektiva fallskydd – fallskyddsräcken i
aluminium och GuardLites patenterade fallskyddsnät. Vi har också utvecklat
SafePass™ – ett revolutionerande skyddsräckessystem för säkerhet vid väg
arbete.

LÄS MER
På ramirent.se kan du läsa
mer och ladda ner broschyrer om våra produkter och
tjänster.

Men en säker arbetsplats är mer än säkra produkter – på Ramirent kan du få
hjälp att planera säkerheten och välja rätt produkter, få utbildning i Ramirentskolan och skapa en större lönsamhet i byggprojektet.
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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. Ramirent – More Than Machines™.

Växel: 031-57 84 00 eller alfanummer: 0771-RAMIRENT
Besök ramirent.se för adress till ditt närmaste kundcenter och till Ramirents huvudkontor.

