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KAUBIKUD KORDA!
Meie valikust leiad oma kaubikusse ladustamissüsteemi lahenduse 

lähtudes oma vajadustest.
 Nii säästad aega ja suurendad turvalisust.

Lisaks lai valik lisatarvikuid.

www.wuerth.ee; orsymobil@wuerth.ee

Turvaline! 
Riiulisüsteem on läbinud kokkupõrketesti.

TOORAINE KONKURENTS, lk 4—5

Tihe konkurents tooraine pärast annab eelise 
neile, kes väärindavad seda enim
 
KEEVITUSTÖÖDE OHUTUS, lk 7
Ohutus keevitustööde juures pole ammu enam 
ainult oma näo ja silmade kaitsmine
 
RINGMAJANDUS, lk 8—9
Oleme teel lineaarmajandusest ringmajandusse, 
kus jäägid pole jäägid, vaid võimalus 
 
VIRTUAALTEHAS, lk 12—13
Virtuaaltehas võimaldab hinnata tootmise tõhu-
sust juba enne reaalset ehituse algust
 
HOOLDUSTE HALDAMINE, lk 14—15
Eestis loodud tarkvara muudab hoolduste hal-
duse digitaalseks

KULUEFEKTIIVSUS, lk 16—17
Kuidas STORIT (Laomaailm) aitab ettevõtteil 
kuluefektiivsust suurendada?

NUTIKAD ENERGIA- 
HALDUSLAHENDUSED, lk 18
Schneideri nutikad energiahalduslahendused 
panevad tööstuse tööle nagu Šveitsi kella

KIIRE HÜDRAULIKATEENUS, lk 20—21
Hansa-Flexi teenindusbuss pakub kiiret hüdrau-
likateenust just seal, kus on abivajaja

MASSAAŽITOOL, lk 22

Massaažitool kui investeering, mille eest Sinu 
töötajad on tänulikud

MONITOR ERP, lk 23
Tootmisettevõtetele loodud Monitor ERP – 
mugav ja efektiivne valmistoode
 
SISUTURUNDUS, lk 24—25
Sisuturunduse tulemus on usaldus!
 
KIMLA LASERLÕIKUSPINK, lk 26
Täpne ja võimas Kimla laserlõikuspink on teis-
test kuni 50% kiirema tööajaga

VIIMISTLUSSEADMED, lk 27—28
Niikaua, kuni puit mädaneb ja raud roostetab, on 
tarvis korralikke viimistlusseadmeid

LAGIKÜTE JA -JAHUTUS, lk 30
Lagiküte ja -jahutus pakub võrreldes õhkküt-
telahendustega enam kui 40% säästu
 
TÕLKIMINE, lk 31
Tark mõte väärib tasemel tõlget

TÖÖSTUSVALGUSTI, lk 32
Kvaliteetne tööstusvalgusti on laboris kontrolli-
tud ja peab vastu vähemalt 10 aastat
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I&T METALL, lk 33

I&T Metall valmistab eri materjalidest suure 
täpsusega detaile

FASSAADIKATE, lk 35
Elektrit tootev fassaadikate säästab loodust ja 
raha

ETTEVÕTTE LAIENEMINE, lk 36
Ettevõtte laienemis- ja kasvuplaanid ei tohi 
jääda teadmatuse taha

TOOTMISE LAIENEMINE, lk 37
Tootmise laiendamisel toeks – tööstuslaen
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Tihe konkurents tooraine pärast 
annab eelise neile, kes väärindavad 
seda enim

Roheleppe ja kliimaneut-
raalsuse eesmärkide 
tulemusel on suurene-
nud nõudlus puidu järele 
energeetika-, biokütuste, 
ehitus-, pakendite ja ke-
mikaalide tootmises. See 
on kergitanud viimastel 
aastatel puidu kui toorme 
hinda ligi kaks korda ja tihe 
konkurents tooraine pä-
rast annab eelise neile, kes 
väärindavad puitu enim. 
Lähemalt räägib TalTechi 
puidutehnoloogia professor 
Jaan Kers.

„Tänapäeval peame mõtlema, et kasu-
taksime materjale täpselt nii palju kui 
vaja ja seal, kus vaja. Peame vaagima, 
kuidas saaks puitu kaskaadkasutada või 
hoopis asendada teiste looduslikel kiu-
dudel põhinevate biokomposiitmater-
jalidega nagu pilliroog või kanepikiud. 
Samuti võiks kasutada madala kvalitee-
diga puiduliike spooni ja vineeri toot-
misel kasepuidu asemel ning asendada 
looduslike materjalidega väga süsi-
nikumahukad materjalid nagu metall 
ja betoon,“ toob Kers mitu näidet. 
„Ehk nagu on öelnud arhitekt Alex de 
Rijike: „Puit on 21. sajandi materjal, nii 
nagu betoon oli 20. ja teras 19. sajandi 
materjal.““

Aastakümned võidukäiku teinud 
raudbetoonist seina- ja laepaneele 
asendavad nüüd edukalt ristkihtpuitpa-
neelid ning konstruktsiooni tugevdavad 
liimpuidust talad ja postid, terast võib 
asendada kõrgtugev tihedaks pressitud 
puit. Puidu keemilisel fraktsioneerimi-
sel eraldatud tselluloosist ja ligniinist 
saab toota polümeere, mis asenda-
vad fossiilsest toormest tarbeplaste 

ja puiduliime. Tselluloosist saab toota 
atsetaat- ja viskooskiudu. Ligniinist 
saab toota süsinikkiudu ja sellest kõrg-
tugevaid komposiite. Samas läheb iga 
betoonist hoone ehitamiseks vaja pui-
dust ja vineerist rakiseid.

Kersi sõnul püütakse ehitusvald-
konnas roheleppele mõeldes suunata 
materjale kaskaadkasutusse. Selleks 
tuleb kujundada puitkonstruktsioonid 
lahtivõetavateks ning eraldatud katu-
sekonstruktsioon, puitseinad ja puitpa-
neelid tuleb kohendada korduskasuta-
tavateks. Palkmajade lammutamisest 
saadud biokahjustuseta puidule saab 
võita mitu kasutuskorda, sest palke on 
lihtne nummerdada lahtivõtmiseks ja 
uuesti kokkupanekuks. Kui eemaldada 
palgist metallkinnitusvahendid, saab 
sellest valmistada saematerjali ja täis-
puitmööblit. Nii võidame puidule mitu 
kasutuskorda, kas kaskaadi samal ast-
mel hoonete ehituses või aste allpool 
näiteks mitte konstruktsiooni puiduna 
siseviimistluses või mööbli valmistami-
sel.

Nüüdisaegseid puithooneid saab 
projekteerida nii, et katus koostatakse 
eraldi ja tõstetakse kraanaga hoonele 
ning maja seinu saab vajaduse kor-
ral lahti võtta või lahti saagida. Kuna 
puitsõrestikkonstruktsiooniga või rist-
kihtpuitpaneelist seinad ning lae- ja 
põrandapaneelid on toodetud puitma-
jatehases eraldi moodulitena, siis nende 

lahtivõtmiseks tuleb muuta mehaanilisi 
kinnitussüsteeme põranda ja laekonst-
ruktsioonide ning seinte küljes, et moo-
duleid oleks hoone lammutamisel kerge 
üksteisest eraldada ja järgmise hoone 
ehitamisel ära kasutada. Kers toob näi-
teks Red Bulli vormelimeeskonna rist-
kihtpuidust kolmekordse 1200 m² lahti-
võetava kontorihoone, mis püstitatakse 
2 kraana, 2 tõstuki ja 25 töölise abiga 
32 tunniga igaks etapiks uues kohas.

Hoonetes kasutusel olnud ehi-
tuspuitu kasutatakse disainmööbli 
valmistamisel ja vana mööbli puitu 
kasutatakse kaskaadi järgmisel astmel 
peenestatuna näiteks puitlaastplaa-
tide valmistamiseks. Puidu taaskasu-
tuse viimane aste on energiakasutus 
või biolagunemine ning selle käigus 
vabaneva CO2 seovad uuesti kasvava 
metsa puud. Üks näide puidu kaskaad-
kasutuse viimasest astmest on rabade 
matkaradade ehitamine, kus uuem puit 
asetatakse vana laudtee peale ja alus-
kiht jääb sohu kõdunema.

PUIT ON PIKA AJALOOGA, KUID 
VÄGA UUDNE MATERJAL

Suureks probleemiks on tänapäevased 
soojustusmaterjalid, sest nende toot-
mine võtab üksjagu energiat, mistõttu 
otsitakse pidevalt pisema jalajäljega 
võimalusi. Olemas on ju ka ringma-
jandusel põhinev tselluvill, mis vajab 

Täispuit

Täispuit-/
Spoonitooted

Peenestatud puidust
tooted

Keemilised

tooted
Kiudainepõhised

toorained

Energia

Puidu kaskaadkasutuse 
joonis



5KÕIK TÖÖSTUSTEHNIKAST | 2021

tuletõkkeainetega immutamist. Kersi 
sõnul ehitasid austerlased Halleinis 
mitmekorruselise kontorihoone Tim-
berBraini ristkihtliimpuidust 23,4 cm 
paksuste seintega, et see saavutaks 
passiivmajale omase energiasäästu, 
vajamata lisasoojusisolatsiooni. Soo-
mes Turus ehitati korraga kaks korrus-
maja, mis on arhitektuurilt identsed, 
kuid ühe erinevusega: üks maja ehitati 
puidust, teine betoonist, mille eesmärk 
on keskkonnamõjude võrdlus.

„Puit on küll pika ajalooga ehitus-
materjal, ent selle lõpmatuid kasutus-
võimalusi uuritakse tänapäeval rohe-
pöörde tulemusel väga aktiivselt. Puitu 
saab keemiliselt modifitseerida, viies 
sinna polümeere, et muuta puitu vastu-
pidavaks väliskeskkonna tingimustele 
ja tugevusomadustelt metalliga sarna-
seks. Puitu saab hõõrdkeevitada, aga 
rohkem on levinud liimimine, millest on 
omakorda saanud teine oluline aren-
guvaldkond – valmistada looduslikke 
sojapõhiseid bioliime, et vähendada 
kergesti lenduvaid ohtlikke ühendeid,“ 
räägib Kers.

Ühe uudse lahendusena toob pro-
fessor esile ristkihtpuitpaneelid, mis 
arendati 1990. aastatel välja Austrias 
ja Saksamaal. Tegu on sõrmjätkatud 
materjalist vaheldumisi risti-kokku 
liimitud puidukihtidega, mille tulemu-
sel tagatakse paneeli koormustaluvus 
kahes suunas. Paneelide pikkus võib 
olla koguni 15–16 m ja laius 3,5 m, 
neile saab kommunikatsioonide jaoks 
juba tehases freesida sisse avad ja ehi-
tusplatsil lihtsalt moodulitena kokku 
laduda. Paneelid on tänu oma ehitusele 

väga stabiilsed ja tugevad ning püsi-
vad ka niiskuse muutuste korral. Need 
võiksidki asendada betooni ja olla kesk-
konnasäästlikuks lahenduseks ehitusel. 
Vineer on aga võetud näiteks kosmose-
kiirguse eest kaitsva materjalina kasu-
tusele soomlaste WISA plywoodi satel-
liidi korpuses, mida kaitseb hapnikuga 
reageerimise eest nanopinnakate.

KEHV UUDIS: KOOREÜRASK ON 
TEINUD EUROOPA OKASPUUMET-
SADES OMA TÖÖ

„Paraku on Euroopa puiduressurss saa-
nud kõikjal palju kannatada, sest koo-
reürask on teinud oma töö ja kuivata-
nud viimaste aastatega Kesk-Euroopas 
väga suure hulga okaspuumetsi. Praegu 
on olnud põhiliselt löögi all Saksamaa, 
Prantsusmaa ja Tšehhi metsad, kuid 
paraku pole kooreüraskid enam võõras 
nähe ka Lätis ja Eestis. Meil on küll 25% 
metsadest kaitse all, ent kuna sealt ei 
raiuta haigeid puid välja, kipub ürask 
levima edasi majandusmetsadesse,“ 
kõneleb Kers. „Seega on aina suurem 
murekoht materjali saadavus ning üha 
enam päevakorral puidu säästlik ja kas-
kaadkasutus.“

Samas ei pea ehituses või mööbli 
tootmisel alati kasutama kuuse- ja 
männipuitu. Sama edukalt võiks võtta 
tarvitusele haava ja teised vähempo-
pulaarsed puud. „Eesti on Euroopas 
puitmajade ehitamise sektoris esirin-
nas, ollakse tublid ja uuenduslikud. Aga 
kõige selle juures peaksime mõtlema, 
kuidas kasutada puitu pikaajaliselt süsi-
nikku salvestavalt, ja iga toote elutsükli 
paremini välja arvutama,“ kõneleb Kers.

Nii eraisikud kui ka ettevõtjad jälgi-
vad senisest enam ka hoonete ülalpida-
miskulusid, mida püütakse vähendada 
tipptehnoloogiat ja nutikaid tehnosüs-
teeme abiks võttes. Näiteks püütakse 
kasutada ära kanalisatsiooni suunata-
vat soojust, päikesepaneele ning võtta 
kasutusele targad materjalid. Viimaste 
eesrinnas ongi puit, mis salvestab süsi-
nikku, on looduslik, salvestab niiskust 
ja annab seda välja ruumi kütmisel ning 
muudab ruumi sisekliima mõnusamaks 
ja paremaks.

PUIT ON TULEVIKUMATERJAL KA 
TEKSTIILITÖÖSTUSELE

„Puit on suur tulevikumaterjal ka 
tekstiilitööstusele, näiteks puidu pee-
nestatud kiududest saab tselluloosi, 
millest valmistada kangatööstusele vis-
koos- või atsetaatkiudu. See oleks väga 
hea asendusmaterjal puuvilla ressursi-

mahukale tootmisele, kus kulub palju 
vett kasvatamiseks ja inimressurssi 
korjamiseks,“ selgitab Kers puidu mit-
mekülgsust. Lisaks on e-kaubanduse 
kiire kasv tekitanud vajaduse okas-
puidu tselluloosist pakendite ja paki-
pehmenduste järele, kus jällegi saab 
abi puidust, näiteks asendada mullikile 
õhukeste puidulaastudega või puidu-
liistudest vedrudega.

Ta nendib, et uudse ja palju võima-
lusi pakkuva tulevikulahendusena on 
puit jätkusuutlik. „Kahjuks läheb hetkel 
tootmine ja uute ressursside kasuta-
mine noolega ülespoole, samas kui taas-
kasutus tuleb aeglaselt järele. Peame 
panustama rohkem bioringmajandusse, 
kaskaadkasutusse, fossiilsete toormete 
asendamisse taaskasutatavatega ning 
ehitusdetailide korduskasutusse. Vana 
ja kuivanud puit on kvaliteetne materjal 
näiteks mööblitööstuses, miks suunata 
seega meeletu energia taaskasutatava 
materjali purustamisse ja hävitamisse?“

Kui teil tekkis huvi puitmaterjalide 
ja puidutehnoloogia, mööbli-, pehme 
mööbli ja puitmajade tootmise vastu, 
siis kasutage võimalust õppida rahvus-
vahelises magistriõppes puidu-, plasti- 
ja tekstiilitehnoloogiat. Ettevõtetel, 
kes soovivad arendada uusi põnevaid 
puit- või komposiittooteid, tasub võtta 
ühendust TalTechi materjali- ja kesk-
konnatehnoloogia instituudi puidu-
tehnoloogia laboriga, kus tegeletakse 
puidu, puitmaterjalide, puitpolümeer-
komposiitide ning teiste looduslike 
materjalide uurimise, arendamise ja 
katsetamisega.

www.taltech.ee 

Eramu puidust katusekonstruktsioon

TalTechi teadlased: vasakault Percy Alao, Maria Kulp,
Tiit Lukk, Heikko Kallakas ja Jaan Kers

Sloveenias külastamas Innorenew-d.
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FENIX taskulampide tippkvaliteedi, erakordse võimsuse, vastupidavuse 
ja funktsionaalsuse tagavad parimate materjalide kasutamine ja pidev 
arendustöö. Lampide valmistamisel kasutatakse kergalumiiniumist 
väliskorpust, anodeeritud pinnakatet, kristallselget läätse, ülivõimsaid 
LED-elemente, kullatud vedrusid ning optimaalset energiakasutust. 
Erinevate töörežiimidega põrutus- ja veekindlaid FENIX taskulampe 
usaldavad professionaalid ja armastavad tavakasutajad.

FENIX C7 
Erakordselt pika valgusvihuga tööstuslik taskulamp
• Komplektis laetav aku (5000mAh)
• USB laadimisjuhe
• Vee- ja tolmukindel IPX-8, 2m
• Käepael
• 1 varu O-rõngas.

Võimsus max 3000 lm
Valgusvihk max 470 m

88 €

FENIX WT16R 
mitme otstarbeline laetav taskulamp
• USB-C laadimisjuhe
• Käepael
• Tugevad magnetkinnitused
• Valguspaneel küljel 

(valge ja kollase töötulega)

Võimsus max 300 lm
Valgusvihk max 115 m

74 €

Tel 654 9900   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   •   PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

SEIKLUSEKS POLE KUNAGI LIIGA PIME

Avasta maailma!Avasta maailma!Avasta maailma!Avasta maailma!

FENIX E03R 
Üliväike ja -kerge (22g) laetav 

võtmehoidja/taskulamp
Võimsus max 260 lm

Valgusvihk max 42 m

29 €

FENIX E20 V2.0 
Lihtsam patareitoitel (2xAA)
taskulamp kodukasutusse

Võimsus max 350 lm
Valgusvihk max 126 m

39 €

WF30RE 
 Laetav taskulamp ATEX 

sertifi kaadiga (Ex) 
Võimsus max 280 lm

Valgusvihk max 170 m

110 €

WF30RE 
 Laetav taskulamp ATEX 

sertifi kaadiga (Ex) 

FENIX C7 
Erakordselt pika valgusvihuga tööstuslik taskulampErakordselt pika valgusvihuga tööstuslik taskulamp
• Komplektis laetav aku (5000mAh)

Võimsus max 3000 lm
Valgusvihk Valgusvihk max 470 m

88 €

mitme otstarbeline laetav taskulamp
• USB-C laadimisjuhe

FENIX WT16R 
mitme otstarbeline laetav taskulampmitme otstarbeline laetav taskulamp

FENIX HL60R 
Pika tööajaga laetav pealamp

Võimsus max 950 lm
Valgusvihk max 116 m

84 €

FENIX HM65R-TR 
Eriti võimas ja pika tööajaga 

laetav pealamp
Võimsus max 1300 lm

Valgusvihk max 170 m

112 €

FENIX HL32R 
Pika tööajaga laetav pealamp

Võimsus max 300 lm
Valgusvihk max 49 m

62 €
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Ohutus keevitustööde juures pole 
ammu enam ainult oma näo
ja silmade kaitsmine

Keevitamine on nõudlik 
ja vastutusrikas protsess, 
kus ei saa mööda vaadata 
ka tööohutusest. Õiged 
seadmed ja ettevaatus- 
abinõud vähendavad 
palju riske, aitavad ära 
hoida kutsehaigusi ja 
-vigastusi ning loovad 
parimad võimalikud tingi-
mused kvaliteetsemaks, 
ohutumaks ja mugava-
maks keevitamiseks ilma 
tootlikkust ohverdamata.

Terviseohud töökohal on suur mure 
nii tööandjatele kui ka töötajatele, kes 
soovivad kaitsta keevitaja silmi, kõrvu, 
nägu, kopse, pead ja keha. Keevitus-
ohutust parandab korralik väljaõpe, 
ohutuseeskirjade järgimine, kaitse ning 
ohtudega kokkupuute minimeerimine 
või kõrvaldamine. Selleks varustatakse 
keevitajad isikukaitsevahenditega, st 
keevitusmaskide, respiraatorite ja tule-
kindlate riietega. Kaitse tüüp ja tase 
sõltuvad ülesandest ja kokkupuute 
kestusest. Näiteks võib aeg-ajalt kasu-
tamiseks piisata kergest keevitusmas-
kist, samas kui pikaajaline kokkupuude 
õhus lendlevate keevitus- ja lihvimisau-
rudega nõuab parimat hingamisteede 
kaitset ja tähelepanu ergonoomikale.

Enamik keevitamise ohutusriske tule-
neb kokkupuutest suure kuumuse, 
UV-kiirguse, intensiivse valguse ja 
keevitusprotsessides tekkiva suitsuga. 
Keevitusaurud kujutavad endast ohtu 
keevitajale ja kõigile, kes jagavad sama 
tööruumi. Enamikku kutsehaigusi põh-
justab korduv pikaajaline kokkupuude 

õhusaastega, kuid isegi 
tõsine ühekordne kok-
kupuude ohtliku ainega 
võib kopse kahjustada.

Kemppi võtab oma 
kasutajate tervist ja 
ohutust tõsiselt, sest 
mõõtmiste tulemusena 
on teada, et üldiselt suu-
dab üks keevitaja toota 
ühes tunnis kuni 40 g 
suitsu, 8-tunnise vahe-
tusega seega kuni 320 g. 
Samas hingab inimene 
8 tunni jooksul u 4000 
l õhku. Suits ja gaa-
sid võivad põhjustada 
kergemal juhul hinga-
misteede ärritust, suu-
remas kontsentratsioo-
nis aga kopsuhaigusi, 
pikema perioodi puhul 
isegi vähki. Samuti on 
millegipärast siiani levinud arvamus, et 
tavalise süsinikterase ehk n-ö musta 
materjali keevitamisel ei teki kahjulikke 
sissehingatavaid osiseid või gaase. On 
leitud seos keevitustööde ja Parkinsoni 
tõve vahel, mida põhjustab eelkõige 
magneesium. Kokkuvõttes tähendab 
keevitussuitsu sissehingamine seda, et 
töötajatel hakkab olema haigusepäevi 
ja sellisel juhul ei saa nad olla ettevõt-
tele kasulikud.

Kuna tavaliste tolmumaskide – respi-
raatorite kasutamisel filtreerivad need 
ainult kuni kaitseklassi FFP1 korral 75% 
ja klassi FFP2 korral 89% õhus leidu-
vatest mehaanilistest osakestest ning 
neid tuleb tihti vaheda, on keevitustöö-
del igal juhul mõistlikum ja rahaliselt 
kasulikum kasutada ülerõhumaske ehk 
ventileeritavaid keevitusmaske, mis ei 
lase saastel jõuda keevitaja maski alla.

Beta 90 XFA komplekt on kergemat 
maski eelistavale keevitajale, lihvi-
miseks saab isetumeneva filtri maski 

peast võtmata üles tõsta, mille alla jääb 
nägu kaitsev klaas. Siinkohal on oluline, 
et mask kaitsebki ainult sel ajal, kui see 
peas on. Samas annab maski alla puhu-
tav ülerõhk keevitaja näole ka jahutust.
Maskidele ja puhuritele on saadaval ka 
lai valik lisavarustust: erinevad akud, 
aktiivsöe ehk gaasifilter, suurendus- 
klaasid, kaela- ja peakaitsed jne.

Kemppi keevitustoodete ja –lahen- 
duste ametlik autoriseeritud esindaja 
Eestis:

RKR Seadmed OÜ
tel 683 5235 

www.rkrseadmed.ee
info@rkrseadmed.ee
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Oleme teel lineaarmajandusest 
ringmajandusse, kus jäägid pole
jäägid, vaid võimalus

Toorainekriis 
mõjutab aina enam 
meie valikuid ja see on 
suurepärane võimalus 
tuua ettekäändeks 
rohepööre. Me kõik 
tahame puhast 
keskkonda ja püüame 
seetõttu rakendada 
rohelisi tehnoloogiaid, 
et toodete valmistamine 
nõuaks vähem ressursse. 
„Tegelikult on 
toorainekriisi tekitanud 
inimeste soov kasutada 
kõrgtehnoloogilisi 
vahendeid,“ ütleb 
TalTechi mäenduse ja 
maavaratehnoloogia 
osakonna juhataja 
Veiko Karu.

„Kui globaalselt vaadata, on toormete 
nõudlus tekkinud osalt pandeemia 
tõttu – inimesed peavad veetma roh-
kem aega kodus ja avastasid, et kodu-
kontori jaoks on vaja tehnikat. Selleks 
hüppeks ei oldud valmis ja see tekitas 
erakordse seadmete vajaduse, kus väi-
kese aja jooksul osteti palju rohkem 
arvuteid, tahvelarvuteid, monitore, 
printereid ja isegi autosid. Samal ajal 
tekitab roheenergia nõudluse tuulikute 
ja päikesejaamade materjalidele – nii 
ongi haruldaste muldmetallide nõudlus 
otsejoones üles läinud. Ja nüüd püüame 
tekkinud auku jõudumööda täita,“ rää-
gib Karu.

Ta lisab, et teadlased uurivad aktiivselt 
toorainete asukohti üle maailma. „Kogu 
maailmas on tegelikult päris täpselt 
maavarade asukohad teada. Aluseks 
võetakse seni tehtud geoloogilised 
uuringud ja luuakse ülevaade, kus võiks 
näiteks hakata uuesti kaevandama või 
täiendavalt uurima. Tööstusrevolut-
siooni algusest on maa seest kivimeid 
välja toodud. Samas on ka teada, et 
kuna alguses tehti maagi ja jäägi eral-
damistööd käsitsi või tehnoloogiaga, 
mis ei olnud veel välja arendatud, jäi 
jääkidesse maha ka hulk väärtuslikku 
materjali.“

Paljudest aherainemägedest on saa-
nud aastasadadega pärandkultuuri osa, 
mis on ühtlasi hea kaitse, sest metallid 
tekitavad keemilisi reaktsioone. Kui 
jääkide mägi uuesti avada ja see peaks 
hapnikuga reageerima, võivad tekkida 
keskkonnale ohtlikud reaktsioonid. 
Seetõttu peavadki teadlased uurima, 
milliseid jääkide mägesid üldse tasub 

töödelda. Uurimises ei ole midagi halba – 
saame targemaks, mida, kui palju ja mis 
omadustele vastavad toormed olemas 
on. Eestis on äratanud samalaadset 
huvi Ida-Virumaal põlevkivi kaevanda-
misest tekkinud mäed, aga huvipunkte 
on ka näiteks Euroopas, Lõuna-Ameeri-
kas ja Aafrikas.

„Siiski tekib esmalt küsimus, kas neis 
leiukohtades on üldse majanduslikult 
otstarbekas kaevandada. Uuringud 
võtavad aega vähemalt 2–3 aastat. 
Samuti peab arvestama, kui palju selle 
maagi rikastamine maksma läheb ja 
millised on tegevuse keskkonnamõjud. 
Lisaks tuleks rajada kaevandamiseks 
vajalik infrastruktuur, mis lisab veel 
omakorda aega juurde,“ selgitab Karu. 
„Ja siis on põhimõtte küsimus, et ühelt 
poolt tahame rohetehnoloogia osa-
kaalu suurendada, teisalt aga ei taha 
keegi, et nende tagahoovi tullakse kae-
vandama. Mis on lahendus? Arvan, et 
inimeste mõtteviisi muutus.“
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ETTEVÕTJAD ON OODATUD 
JULGELT NÕU KÜSIMA

„Mõtteviisi muutuse üheks aluseks 
ongi ringmajandus. Lihtne küsimus: kui 
palju vanu telefone meil igaühel kodus 
on, lisaks muid elektroonikaseadmeid? 
Korrutades nende arvu näiteks mõne 
linnaosa korrusmajas elavate perede 
arvuga, on see arv kolossaalne. Töö-
tavad vanad telefonid võiks anda tei-
sele ringile kellelegi kasutada, ülejää-
nud kasutamata katkine elektroonika 
tuleks suunata taaskasutusse,“ nendib 
Karu.

Ta lisab, et ringmajandus oma laia 
kontseptsiooniga muudab meie elu 
rohelisemaks, kuid väga palju on veel 
minna. „Muidugi võtavad ettevõtted 
seda tõsiselt – nad teavad juba praegu 
päris täpselt, mis jäägid nende tootmi-
sest tekivad, ja otsivad neile väljundeid. 
Skeleton Technologiesi asutaja ja juht 
Taavi Madiberk on öelnud, et ring- 
majandus on pärast interneti loomist 
suuruselt teine võimalus teha glo-
baalset äri ja muuta seeläbi midagi 
paremaks. Kui ringmajanduses midagi 
muuta, siis edu saavutamiseks tuleb 
muuta ahela esimest poolt – geoloo-
gia, kaevandamine, töötlemine. Kõik 
nutikad ja ettevõtlikud noored, kellel 

on soov midagi muuta, võiksid tulla 
õppima ja oma teadmisi rakendama 
just väärtusahela alguses, sest sealt 
tulenev mõju kandub edasi järgmistele 
lülidele. Lisaks tuleb tuleviku mõttes 
arendada ka tooteid ja teenuseid nii, 
et need oleksid töödeldavad ja vähema 
CO2-ga. Inseneriala tulevik võiks olla 
väga helge.“

Karu hinnangul peaksid ettevõtted süs-
teemselt oma protsessid üle vaatama: 
tuvastama, mis jäägid tekivad, milliste 
omadustega need on ja kui palju neid 
tekib. Kas see on piisav kogus, mis võiks 
olla atraktiivne toormaterjal kõigepealt 
endale ja siis teistele? Üks näide heast 
ettevõtetevahelisest jääkide vaheta-
misest toormeks on koostööplatvorm 
materjalivoog.ee, mis võimaldab toot-
jatel oma materjalijääke väärindada või 
tootmise sisendiks teisest ettevõttest 
materjali leida. Ehk ühe ettevõtte jääk 
on teisele võimalus.

Eestis on ringmajandusest juba praegu 
mitu tublit näidet. TalTechil on jaa-
nuaris algamas rahvusvaheline teh-
noloogiaprojekt Euroopa suurima 
vasetootjaga, kus arvutite vanadest 
trükkplaatide tükkidest eraldatakse 
senisest keskkonnasäästlikumalt ja 
vähem CO2 tekitades trükiplaadi 

metalne ja mitte-metalne osa, et saada 
metallikontsentraat, mida on hõlpsam 
lisada metallide sulatusprotsessi ja 
saada seeläbi puhast metalli. Samuti 
on ettevõtteid, kes arendavad omi teh-
noloogiaid selleks, et võtta põlevkivi 
aherainest välja alles jäänud põlevkivi, 
valmistada seal leiduvast lubjakivist 
killustikku ja kaltsiumkarbonaati. Tegu 
on maapõuest juba välja võetud maa-
varaga, mis on seisnud aastaid jäägina 
puistangus, millele antakse uus elu. Hea 
näide on ka projekt, kus keskkonnaet-
tevõte Ragn-Sells aitab koos TalTechi ja 
Tartu Ülikooli teadlastega Eestil vaba-
neda aastakümnete jooksul kogunenud 
põlevkivituhamägedest, väärindades 
tuha tehnoloogia abil ülipuhtaks kalt-
siumkarbonaadiks ja sidudes seejuures 
materjali ka suures koguses süsinik-
dioksiidi.

Ettevõtjatel, kellel on huvi ringmajan-
duse ja taaskasutuse vastu tööstuses ja 
tootmises, soovitab Veiko Karu julgelt 
pöörduda TalTechi geoloogia instituudi 
poole. Sealt leitakse koostööks õige 
teadusrühm, kes pakub ettevõttele 
sobiva lahenduse.

www.taltech.ee 
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Virtuaaltehas võimaldab hinnata 
tootmise tõhusust juba enne
reaalset ehituse algust

Uue tootmishoone ehitus 
on pikk protsess ja suur 
investeering. Moodsad 
digilahendused võimal-
davad luua tehase esmalt 
virtuaalselt ja hinnata 
selle tõhusust juba enne 
reaalset ehituse algust. 
Samuti saab virtuaal-
selt dubleerida robotite 
tööd, mis võimaldab teha 
nende remonti või tark-
varauuendust mugavalt 
ja kiirelt nutiseadme või 
virtuaalreaalsuse kaudu.

„Virtuaalne tootmine tähendab uue 
tehase ja selle protsesside simulee-
rimist virtuaalmaailmas enne nende 
reaalset rakendamist, tänu millele saab 
kõik vajalikud arvutused juba ette ära 
teha. See on suund, kuhu liigub kogu 
maailm – kõigepealt luuakse virtuaal-
tehas, kus saab protsesse ja tooteid 

kujundada, tasuvust analüüsida ja kasu-
mimarginaalid paika loksutada, ning 
alles siis hakatakse ehitama ja tootma,“ 
selgitab TalTechi inseneriteaduskonna 
doktorant-nooremteadur Tõnis Raa-
mets.

Tänapäeva tootmisettevõtted puutu-
vad järjest rohkem kokku globalisee-
ruva majanduse tingimustes suureneva 
konkurentsiga, mis seab rangemad nõu-
ded toote hinnale, kvaliteedile ja tarne-
ajale. Samuti kasvavad tarbijate ootu-
sed uutele kaupadele ja oluline fookus 
on kliendile suunatud toodete valmis-
tamisel. „Traditsiooniliste lähenemis-
viisidega selliseid olukordi lahendada 
on keeruline ja majanduslikult kahjulik 
ning see suunab omakorda tootmis- 
ettevõtteid võtma kasutusele täiesti 
uusi tehnoloogiaid, et täita lõpptarbi-
jate kasvavaid nõudmisi ja püsida kon-
kurentsis,“ ütleb Raamets. „Peamiselt 
jäävad sellise turusurve alla väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtted, kes 
töötavad spetsiifilises valdkonnas või 
kelle tootmismahud on väikesed.“

Tänu viimase aja tarkvara- ja riistvarala-
henduste kiirele arengule on võimalik 
tootmisprotsesse ja tooteid virtuaal-
mudelitel ette planeerida ning selleks 
ei ole vaja kasutada ettevõtte füüsilisi 

ressursse nagu energia, materjalid, füü-
siline ruum jne. Tootmisprotsesse saab 
simuleerida olemasolevaid andmeid 
kasutades ja neid varieerida parima 
tulemuse saavutamiseks.

TalTechi mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi teadur Vladimir Kuts lisab, 
et virtuaalreaalsuse kasutamine annab 
võimaluse teha väga konkreetseid 
otsuseid enne uue tehase ehitamist või 
uute seadmete juurutamist. „Me saame 
liita virtuaalsed ja füüsilised masinad, 
jälgida nutiseadmest füüsilist robotit 
ja panna talle kõrvale virtuaalse roboti. 
Liites need kaks kokku, saab ettevõtte 
omanik väärtusliku teadmise, kas vali-
tud füüsiline robot üldse sobib tema 
tootmisse.“

Tänapäeval arendatakse mitmeid plat-
vorme, kus saab virtuaaltehast pre-
senteerida, andes sellega pakkujatele, 
näiteks materjalitootjatele, võimaluse 
teha väga konkreetseid pakkumisi. 
Ettevõtete andmetest on saanud kaup, 
mida pakkujad reaalajas kokku ostavad. 
Samuti saab virtuaaltehase sünkroni-
seerida päristehasega ehk tekitada n-ö 
virtuaalsed kaksikud. See võimaldab 
lisaks füüsilise tehase reaalsete and-
mete nägemisele ka tootmises tööd 
juhtida.
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VIRTUAALREAALSUSE 
KASUTAMINE VÄHENDAB 
TÖÖSTUSTES 
TÖÖJÕUVAJADUST

„Andmete kogumiseks füüsilisest maa-
ilmast on järjest enam kasutatud asjade 
internetti (IoT), mis seob füüsilise kesk-
konna küberruumiga. See annab meile 
võimaluse tuvastada, identifitseerida ja 
kasutada andmeid keskkonnas hajuta-
tud ja võrku ühendatud elektrooniliste 
komponentide kaudu, mille tulemusena 
tekib küberfüüsikaline infrastruktuur. 
Selline kooslus annab meile võima-
luse hallata ettevõtte ERP süsteemide, 
laosüsteemide ja tootmisseadmete 
ühenduvust ning võimaldab automaat-
selt andmeid vahetada ja vajaduse kor-
ral üksteist iseseisvalt juhtida,“ räägib 
Raamets.

Ta toob näite: „Kui öösel tootmises töö-
tav robot peaks hätta jääma või vajab 
liigutamist, saab roboti digitaalse kak-
siku abil tõsta selle probleemi inter-
netti ning insenerid üle maailma saavad 
teha pakkumisi, millal ja mis hinnaga 
nad suudaksid roboti taas tööle panna. 
Seejärel võtab insener sisuliselt roboti 
juhtimise üle ning suunab masinat nuti-
telefoni või tahvelarvutiga või lausa vir-
tuaalreaalsuses. Seejärel kontrollitakse 
tulemust virtuaalselt ja kui kõik on 
korras, viiakse lahendus üle reaalsesse 
tehasesse.“

See ongi digitaalsete kaksikute mõte: 
kindlad tööd saab kolida päristeha-
sest virtuaalsesse, mis tähendab, et ka 
inimesed ei pea enam töötama vibrat-
siooni- ja müraoludes või ohtlike gaa-
side keskkonnas, vaid saavad seadmeid 
näiteks kodust juhtida. See on hea lähe-
nemine praeguses koroonaolukorras 
ning steriilsust nõudvas toiduaine- ja 
meditsiinitööstuses.

Kutsi sõnul on virtuaalsete kaksikute 
kasutamine suurepärane võimalus ka 
praeguse tööjõupuuduse lahendami-
seks. „Tehisreaalsus võimaldab kiiren-
dada väljaõpet, eriti kasulik on see oht-
like tegevuste puhul. Ohutussüsteeme 
saab katsetada virtuaalses tehases, 
näha näiteks, kuidas füüsilised masinad 
käituvad, kui virtuaalne inimene neist 
möödub või nendega töötab. Operaato-
rid ei pea kasutama nutiseadme kaudu 
masinaid juhtides kiivrit või kaitseprille. 
Virtuaalreaalsuses on lihtsam uutele 
süsteemidele üle minna – operaatorid 
ei pea õppima programmeerimiskeelt, 
vaid kasutajaliidese kasutamist,“ sel-
gitab ta. „Selline lahendus lubab ope-
raatoril mõelda pigem lõppeesmärgist, 
mitte aga protsessist ning keerulisest 
tehnika juhtimisest."

TEHASE JUHTIMINE TUGITOOLIST

Eesti tööstuste-tootmiste murekohaks 
on see, et ettevõtetes on vähe digitead-

mistega töötajaid, aga programmide ja 
robotite kasutamine vajab juurutamist 
ja sihikindlust. „Tegelikult on meil Ees-
tis kõik lahendused olemas, aga num-
ber üks probleem ongi juurutamine. 
TalTechi labor on maailmatasemel, me 
teeme samu asju, mida tehakse Saksa-
maal ja Ameerikas, ning õpetame oma 
tudengeid nende projektide kaudu, aga 
ka asjast huvitatud ettevõtjaid. Oluline 
on ajaga kaasas või isegi veidi ees käia, 
sest see, kes rutem uued tehnoloogiad 
enda kasuks tööle paneb, on võidus: ta 
vajab vähem tööjõudu, saab teha kii-
remaid otsuseid, jõuab kiiremini toot-
miseni, kasutab ressursse tõhusalt, 
sealhulgas inseneride ressurssi,“ räägib 
Kuts.

Virtuaalsuse eeliseid on tema sõnul 
võimalus roboteid enne katsetada ja 
välja arvestada, kuidas robot konk-
reetse ettevõtte tootmistsüklisse kõige 
efektiivsemalt sobitub. „Nutitahvlil on 
programm, mille kaudu robotit juhi-
takse, ning sinna jooksevad anduritest 
efektiivsuse mõõdikud, seisakute ana-
lüüsid jms. Targad sensorid analüüsi-
vad eemalt ja ette, kuidas tootmine 
toimuma hakkab,“ kõneleb ta. „Selline 
tehnoloogia huvitab ka meie noori ja 
see on kindlasti hea argument, kuidas 
tuua rohkem noori inimesi tootmisse. 
Tugitoolist on ju mõnus tehast juhtida!“

www.taltech.ee 
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Eestis loodud tarkvara muudab 
hoolduste halduse digitaalseks

Veel mõnda aega tagasi 
ei hooldanud ettevõt-
ted oma masinaid ja 
seadmeid sugugi sellises 
mahus ja nii järjepidevalt 
nagu nüüd. Ühelt poolt 
on seadmed läinud 
keerukamaks ja kallimaks 
ning neile pööratakse 
rohkem tähelepanu. 
Teisalt võib ühe seadme 
rike põhjustada tõrkeid 
kogu ettevõtte töös ning 
hooldusest ja remondist 
palju kallim on tööseisak, 
mille ajal seisab ka toot-
mine.

Hoolduste haldamiseks on mitmeid 
vahendeid, alustades kaustikust 
seadme kõrval või Exceli tabelist. Täna-
päevastel ettevõtetel on siiski kasutu-
ses spetsiaalne tarkvara – CMMS ehk 
Computerised Maintenance Manage-
ment System.

Sageli peetakse tarkvarasid endiselt 
väga keeruliseks ja kalliks lahenduseks, 
ent tegelikkuses on asi vastupidi ja selle 
ehe näide on Eestis loodud hoolduste 
haldustarkvara Alldevice. Ainuüksi Ees-
tis kasutab seda tarkvara rohkem kui 
200 ettevõtet. Mis on Alldevice’i sala-
dus, et üks kohalik tark-
vara on nii hästi vastu 
võetud?

UNIVERSAALNE 
TÖÖRIIST KÕIGELE

Alldevice on univer-
saalne tööriist kõige 
jaoks: olgu selleks pide-
vat tähelepanu vajav 

tootmisseade oma regulaarsete hool-
dustega, hoone ventilatsioonisüsteem 
filtrite jms vahetamistega, tõstesead-
mete või isikukaitsevahendite kontroll, 
survemahutite taatlemine, erialane 
koolitus, kutsetunnistuse uuendamine 
vms.

Samuti ei ole vahet, kas soovite hallata 
enda seadmeid või olete teenusepak-
kuja – Alldevice sobib kõigile. Õigupoo-
lest ei pea hallatavad objektid olema 
isegi seadmed, sest CMMS tarkvara 
abil saab hallata kõike, mis on vähegi 
perioodiline.

Alldevice on universaalne tööriist kõige jaoks: 
olgu selleks pidevat tähelepanu vajav tootmis-
seade oma regulaarsete hooldustega, hoone 
ventilatsioonisüsteem filtrite jms vahetamis-
tega, tõsteseadmete või isikukaitsevahendite 
kontroll, survemahutite taatlemine, erialane 
koolitus, kutsetunnistuse uuendamine vms.
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Tarkvara kasutamiseks on vajalik vaid 
ligipääs internetile ja veebilehitseja ole-
masolu. Kasutada saab seda nii arvutist 
kui ka nutiseadmest nagu tahvelarvuti 
ja nutitelefon.

LIHTNE KASUTUSELE VÕTTA JA IGA 
PÄEV KASUTADA

Alldevice on üles ehitatud nii, et seda 
on võimalik seadistada väga palju enda 
käe järgi. Kasutaja saab ise otsustada, 
milliseid funktsioone ta soovib kasu-
tada, milliseid välju ekraanil kuvatakse 
ja millises järjekorras. Igasuguse bal- 
lastinformatsiooni võib lihtsa liigutu-
sega silma eest peitu panna.

Kasutuselevõtt on samuti lihtne. Alus-
tavale ettevõttele pakutakse ka tasuta 
koolitust, kusjuures administraator 
saab tarkvara selgeks umbes 2 tunniga, 
lõppkasutajale ehk näiteks mehaani-
kule piisab vaid 15 minutist.

Alldevice’i saab koguda kokku 
kogu seadet või objekti puudu-
tava info alates seerianumbrist 
ja mudeli nimetusest kuni 
varuosanimekirjade, jooniste, 
kasutus-, hooldus- ja paigaldus-
juhenditeni.

INFO KIIRESTI JA ÜHEST KOHAST 
LEITAV

Alldevice’i saab koguda kokku kogu 
seadet või objekti puudutava info ala-
tes seerianumbrist ja mudeli nimetu-
sest kuni varuosanimekirjade, jooniste, 
kasutus-, hooldus- ja paigaldusjuhen-
diteni. Samuti saab näiteks audiitorile 
esitada mõne nupuvajutusega kogu 
seadmega seotud hooldusajaloo. Vaja 
on vaid teada parameetrit, mille alusel 
seade teiste hulgast üles leida.

JUHATAB KÄTTE PROBLEEMSED 
SEADMED

Peale regulaarsete tege-
vuste saab Alldevice’i 
kanda ka erakorrali-
sed tööd ehk rikked. Kui 
seadme rikke põhjus on 
sisse kantud, on hiljem või-
malik detailselt analüüsida, 
kas seadet on veel mõtet 
remontida või tasub see 
välja vahetada. Enamasti 
on ettevõttes remontide 
kohta sama palju eriarva-
musi kui tehnikuid – iga-
ühel on oma arvamus ja 
probleemid erinevalt mee-
les. Probleemsed ja tihe-
damini remonti vajavad 
seadmed viivad meid aga 
taas seisakute ja tootmata 
jäänud toodanguni.

MIKS ALLDEVICE?

Alldevice on Eestis arendatud toode, 
millel on kohapeal ka tootetugi. Tark-
vara on saadaval 15 keeles, sealhulgas 
eesti, vene ja inglise keeles. Hinnasta-
mine on lihtsalt ja selgelt kuutasupõ-
hine, puuduvad peidetud kulud. Allde-
vice’i kasutavad juba väga paljud tuntud 
Eesti ettevõtted. Ja mis kõige tähtsam – 
seda tarkvara on tõesti lihtne kasutada!

Vaata lisa:
www.alldevicesoft.com 
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Kuidas STORIT (Laomaailm)
aitab ettevõtteil kuluefektiivsust 
suurendada?

STORIT-i kaubamärgi 
all tegutsev Laomaailm 
pakub peale laosisustuse 
ja tööstusmööbli projekt-
lahenduste ka Crown'i 
tõstukeid, mida tuntakse 
laotõstukite lipulaevana.

MIKS TASUB SOETADA ENDALE 
TÕSTUKITE LIPULAEV?

Sellele küsimusele oskavad kõige pare-
mini vastata ettevõtted, kus arvesta-
takse kulusid väga täpselt. Kui arvutada 
rahasse ümber iga seisak ja sellest tule-
nevad probleemid, mille on tinginud 
laotõstukid, selgub juba kolme-nelja 
aasta jooksul, et Crown pole mitte üks 
kallimaid, vaid hoopis odavaim masin, 
sest seisakutest tingitud kulusid lisan-

dub vähem kui 
hinnalt odava-
mate masinatega. 
Seepärast on jät-
kuv suund, et kes 
on korra Crown'i 
tõstuki soetanud, 
see enam nal-
jalt marki ei vaheta. Peale selle katab 
Laomaailma tõstukite hooldusmees-
kond kogu Eesti.

CROWN  –  IFOY 2020 AASTA 
PARIMA TÕSTUKI TUNNUSTUSE 
PÄLVINUD LIITIUMAKUGA MUDEL

Eesti ja üldse Baltikumi esimese mood-
saima lükandmastiga Crown'i tõstuki 
on soetanud endale rõivakaubanduse 
ettevõte Friends Textile OÜ, mille tun-
tud Friendsi kaubamärgiga pesu ja 
sokid on eestimaalaste ja paljude välis-
riikide tarbijate eelistatuim valik.

Friends Textile OÜ 
juhatuse liige Alo Kivis-
tik: „Meie ettevõtte 
fookuses on olnud 
algusest peale kesk-
konnahoid ja jätku-
suutlik majandamine. 
Eelmise Crown'i tõstuki 

soetasime 17 aastat tagasi ja see oli 
vaieldamatult parim valik. Aga miks 
just liitiumaku? Kui happeaku kasuta-
misel eraldub üle 40% energiast sooju-
sena, siis liitiumaku puhul on see näi-
taja 5–10%. Seega esiteks majanduslik 
efekt: väiksem energiakulu tähendab 
tõstuki lühemat tasuvusaega. Ja kuna 
tõstukit saab laadida kasvõi lõunapausi 
ajal ja väga kiiresti, pole enam seisakute 
ohtu, mis happeakuga tõstuki puhul 
on tingitud lihtsalt asjaolust, et tõstuk 
laeb. Teine põhjus on aga meie püüd 
luua oma töötajatele võimalikult nüü-
disaegne ja mugav töökeskkond. Kui 

" 

______________

Laomaailm pakub peale 
laosisustuse ja tööstus- 
mööbli projektlahenduste
ka Crown'i tõstukeid.

… suudame väga palju kasulikku pinda juurde tekitada, näiteks laadimisuste või vahekoridoride kohale
või kasutades ära vaba ruumi fermide vahel.
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happeakusid tuleb laadida hästiventi-
leeritud ruumis või eraldi laadimisruu-
mides, mis on ettevõttele samuti lisa-
kulu, siis liitiumakuga tõsteseade hoiab 
looduskeskkonda ning pakub töötaja-
tele mugavaimat ja ohutuimat töökesk-
konda.“

UUED LIITIUMAKUGA TÕSTUKID 
VAHETAVAD VÄLJA GAASI- JA DII-
SELTÕSTUKID

Liitiumtehnoloogial põhinevad elektri-
kahvelkärud ja -laotõstukid, mida STO-
RIT (Laomaailm) on müünud üksnes 
viimase aasta jooksul üle saja masina, 
on juba mõnda aega turul laineid löö-
nud. Suured ehk vastukaalutõstukid on 
üsna uued ja üllatusena ka hinnalt väga 

soodsad. Tundub uskumatu, et saame 
pakkuda peaaegu diiseltõstuki hinnaga 
liitiumakuga tõstukit, millel on tege-
likult kütus juba kaasas. Lisanduvad 
nagunii kõik eelised, mis olid akutõstu-
kitel diiseltõstukite ees, ja NB! – kaovad 
puudused, mis olid happeakuga tõstukil 
diiseltõstukiga võrreldes. Seda lisaks 
80% väiksematele kasutuskuludele.

MIKS SOETADA LAOLAHENDUS 
JUST STORIT-ILT?

Tänapäevane laolahendus on sümbioos 
dünaamikast ehk laotehnoloogiast ja 
staatikast ehk eritüüpsetest riiulitest. 
Töö kiiruse ja ruumi kasumlikkuse ees-
märgil on parim lahendus tihti kom-
binatsioon, kus on kaubaaluste riiul, 

mahukauba ehk longspan-riiul, lahtise 
kauba kiireks korjeks peenkaubariiulid 
või korjetasapinnad, ning mõne kauba 
ladustuseks on sobivaim hoopis kon-
soolriiul.

Üha enam võetakse kasutusele ka moo-
dulvahelagi, mis võimaldab kasutada 
igat kuupmeetrit tulusalt. Kuna tege-
leme ühtlasi komplekteerimis- ja lao-
tõstukite, kaubaliftide, kaubakärude 
ja konteineritega vms dünaamiliste 
lahendustega, samuti komplekssete 
töökohtadega, pakume kompetentsi 
kogu ulatuses.

KLIENTE ÜLLATAB VAHELAGEDE 
KASUTUSVÕIMALUSTE ROHKUS

Tegelikult jätkub avastamisrõõmu 
meile endalegi, kui suudame tekitada 
esmapilgul pilgeni täis lattu või toot-
misruumi juurde väga palju kasulikku 
pinda, näiteks laadimisuste või vahe-
koridoride kohale või kasutades ära 
vaba ruumi fermide vahel. Eriti atrak-
tiivseks teeb STORIT-i (Laomaailma) 
pakutava vahelae asjaolu, et seda saab 
üldjuhul paigaldada ka ruumides, kus 
samal ajal töötatakse. Moodulvahe-
lage, mis on kandevõime poolest sama-
väärne betoonvahelaega, on lihtne kok-
ku-lahti monteerida nagu Lego. Seda 
saab samm-sammult laiendada, ümber 
paigutada, rendipinnalt vajaduse kor-
ral uude kohta kaasa viia. Ja muidugi 
on see soodne – ruutmeetri hind jääb 
vahemikku 100–250 eurot. 10 aasta 
vaates on ruutmeetri keskmine hind 
seega 1,5–2 eurot.

Tule tutvu võimalustega
Laomaailmas kohapeal – usume,

et suudame üllatada!

LIITIUMAKU  versus  DIISEL/GAAS. suurem produktiivsus. samad gabariidid, rattad jm . sama jõudlus. sama ostuhind. kaasas 5–10 aasta kütus (akudele 5 a garantii). happeaurude ja heitgaasivaba. müravaba. hoolduskulud vähemalt 2 korda väiksemad. kiirlaadimine igal hetkel. kütusekulu 1:5 (aku laadimine 10 € / diisel 50 €). pole kütuse hankimist, hoiustamist ega reostust

Vahelae paigaldus, kus samal ajal tavapärane töö käib.
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Schneideri nutikad energiahaldus-
lahendused panevad tööstuse tööle 
nagu Šveitsi kella

Elektrienergia ja automaa-
tika digilahendusi pakkuv 
Schneider Electric Eesti AS 
aitab kliente efektiivsuse 
ning jätkusuutlikkuse
saavutamisel mitmel moel. 
Energia jälgimissüsteem 
Power Monitoring Expert 
(PME) leiab elektrivõrgust 
üles nõrgad kohad ja ületar-
bimise.

PME jälgib elektri-
võrku omavahel seo-
tud energia- ja toi-
teseadmete kaudu, 
mis on ühendatud 
andmete kogu-
mise, visualiseeri-
mise, analüüsi ja aruandluse tarkvaraga. 
„Tootmis- ja tööstusettevõtte igapäeva-
tööd võiks PME-ta võrrelda näidukiteta 
sõiduautoga. Ehk võib aimata, kuidas 
masin töötab, aga kui midagi juhtub, 
on keeruline tausta mõista. Samuti on 
väga keeruline planeerida edasist toot-
mist,“ selgitab Vahur Torim Schneider 
Electric Eestist. „Elektrivõrgu jälgimine 
ja haldamine annab kätte trumbid, mis 
aitavad saada ülevaate seadmepargis 

toimuvast, seisa-
kutest ja riketest. 
Masinate seisutund 
on teadagi kallis ja 
pikk vigade otsi-
mine kulukas.“

Energiakasutuse jälgimine annab 
ülevaate elektrisüsteemis toimuvast. 
Tänu sellele saab määrata võrgu kvali-
teeti või seda, millised on väljastpoolt 
võrku tulevad häiringud, nagu pinge-
lang või muud kõikumised, mis ei mõju 
hästi seadmete tööeale. Jälgida saab ka 
kindlat seadet või protsessi ning lisaks 

saab prognoosida tulevikus 
tehtava investeeringu kasum-
likkust: näiteks, kas ja kui palju 
annab võitu tootmises olevate 
valgustite vahetus LED-val-
gustite vastu ja millise ajaga 
teenitakse investeering tagasi. 
PME saab mugavalt siduda ole-
masolevate seadmete ja hoone-

tega, sest lahendus sobib ka kolmanda 
poole seadmetega. Andmeid saab jäl-
gida mugavalt nutiseadme rakenduse 
või veebilahenduse kaudu, samuti saab 
tellida häirete kohta teavituse lühisõ-
numina telefonile.

PME on kuldaväärt abimees ka siis, 
kui on soov kvalifitseeruda elektri- 
aktsiisi toetuse nõuetele. Soodustuse 
saamiseks peab ettevõtja energiajuhti-
missüsteem olema efektiivne ehk vas-
tama ISO 50 001 standardile ja tema 
elektrointensiivsus peab olema eelne-
nud majandusaastal keskmiselt 20% või 
rohkem. PME vastab ISO 50001, ISO 
50002 nõuetele ja sellel on kübertur-
valisuse sertifikaat. Lisaks aitavad kva-
liteedimärgid ettevõtetel end paremini 
turundada ja elektriauditi tegemisel 
leiab audiitor kõik andmed mugavalt 
ühest kohast.

„Kasulik on PME neile, kellel on ühel 
territooriumil või ühes hoones mitu 
ettevõtet, kellele tuleb iga kuu arveid 
esitada. Süsteem võimaldab seda kõike 
koondada ja teha seda arvutist kuni 
arvete automaatselt saatmiseni,“ lisab 

Torim. „PME-sse saab mugavalt ühen-
dada eri kulumõõteseadmed, näiteks 
vee ja gaasikütte, mis võivad moodus-
tada suurema osa kulust. Elektri moni-
toorimist võib alustada ka nii, et alguses 
jälgida kümmet seadet ja hiljem laien-
dada. Süsteem on avatud ja maksta 
tuleb vaid lisatavate seadmete litsentsi 
eest, mingeid kuu- ja aastamakse ei ole. 
Alginvesteering ei ole midagi hirmu-
tavat, nii et seda peaksid ja võiksid jul-
gelt kasutada peale suurte tööstuste ka 
pisemad ettevõtted!“

PME lahendust kasutavad oma 
elektritarbimise jälgimiseks näiteks 
Schneider Electric Eesti (büroohoone 
aadressil Pärnu maantee 139e) ning 
mitmed Läti ettevõtted, nagu tsemen-
ditööstus Schwenk Latvija SIA, magu-
satehas Orkla Confectionary & Snacks 
Latvija SIA, tööstuslike kiudude tootja 
Nexis Fibers SIA ja elektroonikatööstus 
Lexel Fabrika SIA.

Samuti tuleb Schneider Electric 
appi väiksemale ettevõttele ja kodu-
kasutajale. Selle jaoks on juhtmeva-
balt ühilduvad voolutrafod Powertag, 
mille andmed kogutakse moodulisse 
ja tõlgitakse sealt kasutajale mugava 
rakenduse kaudu vajalikuks infoks. 
Näiteks on võimalik seada alarme, kui 
kaitselüliti koormus läheneb piirväär-
tusele, et vältida katkestust. Samuti 
saab ülevaate suurematest tarbijatest 
ja neid kuude kaupa võrrelda. Uudisena 
saab samasse süsteemi lisada tempera-
tuuri- ja niiskusanduri ning kauglülituse 
mooduli, mis võimaldab juhtida sead-
meid mobiilirakendusest. Voolutrafod 
sobivad mugavalt mistahes kaitselüliti 
alla ja selleks ei pea kilbis eraldi ruumi 
varuma.

www.se.com/ee/et



 info@grolls.eePeterburi tee 75, Tallinn 60 70 160Grolls Lasnamäe
www.grolls.ee

mustamae@grolls.eeLaki 30, Tallinn 60 70 155Grolls Mustamäe

Lai valik 
talveriideid!
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Hansa-Flexi teenindusbuss pakub 
kiiret hüdraulikateenust just seal, 
kus on abivajaja

Hansa-Flex Hüdraulika 
mobiilne töökoda ehk 
teenindusbuss pakub 
hüdraulikaseadmete 
kiirkorras remonti ja 
mugavat hooldusteenust, 
sõites ise klientide juurde 
kohale. Väga mugav on 
see nii masina ootamatu 
remondivajaduse puhul, 
aga ka neile tööstus- ja 
tootmisettevõtetele, kes 
soovivad kokkuleppel 
lasta seadmetele teha 
hoolduse oma ala spetsia-
listidel.

„Meie mobiilne hüdraulikakeskus on 
liikuv töökoda, mille saab kutsuda üle 

Eesti kohale, et oma masin korda teha. 
Kui teie tõstukil või tööstusseadmel 
puruneb mõni voolik või muu hüdrau-
likaosa, saab kutsuda remondibussi 
otse objektile, kulutamata aega ja raha 
remonti vajava masina remonditöö-
kotta transportimisele või Hansa-Flexi 
kauplusesse uuele varuosale järele- 
tulemiseks. Samas 
teame kõik, et 
seisva töömasina 
iga tund on suur 
rahaline kulu 
ning tööjõud on 
piisavalt kallis, 
et omada oskus-
töötajaid selleks, 
et nad mööda 
Eestit varuosi 
otsiksid”, selgi-
tab Hansa-Flex 
Hüdraulika OÜ tegevjuht Priit Gradov. 
"Meie tehnikud on koolitatud, kursis 
kõige uuemate tehnoloogiatega ning 
vaatavad professionaalse pilguga üle 
ja vahetavad vajadusel välja kõik teie 
seadmete voolikud, pumbad, klapid, 
silindrid ja õlid".

Mobiilne hüdraulikatöökoda on varus-
tatud kõigi vajalike seadmetega voo-
likute kohapealseks valmistamiseks. 
Remondibuss ei paku ainult ootamatuid 
voolikuvahetusi, vaid teeb ka ettepla-
neeritud hooldus- ja remonditöid töös-
tusettevõtetele ning firmadele, kes 
müüvad ja rendivad ehitustehnikat. 

„Tegeleme hüdrojaa-
made, katlamajade 
ning tehaste sead-
mete hooldusega, 
ehitame hüdraulika- 
ja õhuliine, samuti on 
meil palju metsan-
duse valdkonnas töö-
tavaid kliente”, loet-
leb Gradov. „Kuna 
bussis on olemas ka 
keevitusaparaat, saab 
meilt ka selles osas 

abi. Oleme käinud näiteks keevitamas 
metsandusmasinate maste piirkonda-
des, kuhu on suurtel autodel keerukas 
ligi pääseda. Meie bussid toodavad 
generaatoriga elektrienergiat ehk 
saame metsa viia elektriga varustatud 
töökoja”.

Praegu pakub Hansa-Flex mobiilse 
remondibussi teenust põhiliselt Võru-
maal, Tallinnas ja Harjumaal, aga plaanis 
on panna teenus tööle ka Tartumaal. Kii-
ret remonditeenust pakutakse tunni- 
hinna ja kilomeetri tasu alusel, hooldus-
teenust tehakse kokkuleppehinnaga.

Hüdraulika mobiilne teenus sai alguse 
Uus-Meremaalt ja Austraaliast, kus 
suures linnas võttis klientidel esin-
dusse jõudmine omajagu aega ning 
ettevõttel tekkis mõte jõuda ise kiire-
mini nendeni. Uus-Meremaa suurimas 
linnas Aucklandis on 1,4 miljoni elaniku 
kohta 220 mobiilset töökoda, Sydneys 
on nelja miljoni inimese kohta 850 ning 
Londonis 8,5 miljoni kohta 1200 varuo-
sabussi. See on suurlinnade kohta opti-
maalne arv. Eesti teedel vuravad hetkel 
neli mobiilset teenindusbussi.

" 

______________

Seisva töömasina iga tund 
on suur rahaline kulu ning 
tööjõud on piisavalt kallis, 
et omada oskustöötajaid 
selleks, et nad mööda Eestit 
varuosi otsiksid.



21KÕIK TÖÖSTUSTEHNIKAST | 2021

Lisaks pakub Hansa-Flex mobiilset 
merekonteineris asuvat hüdraulika-
töökoja teenust klientidele, kelle töö 
käib eemal tsivilisatsioonist nagu kae-
vandused või keerulistes oludes nagu 
mägedes asuvad suusaliftid. Kuna sel-
liste seadmete hüdraulika vajab pidevat 
voolikute vahetamist, on neil rahaliselt 
kõige mõttekam üürida pideva laosei-
suga rendikonteiner.

Ühe näitena toob Gradov kiirel töö-
perioodil traktoril purunenud hüdro-
vooliku, mille tõttu voolas välja kogu 
hüdroõli. „Masinat polnud võimalik pai-
galt liigutada, aga tänu meie mobiilsele 
hooldusele sai viga lahendatud kiiresti, 
vaid kuni kahe tunni jooksul alates väl-
jakutsest. Traktor asus küll umbes 60 
kilomeetri kaugusel, kuid kohapeal sai 
kiiresti vahetatud hüdrovoolik ning  
masinasse pandi uus õli”.

HÜDRAULIKAVOOLIKUID PEAB 
VAHETAMA IGA KUUE AASTA 
TAGANT

Õige vooliku tellimine 
on tehtud lihtsaks nii 
kliendile kui ka tehni-
kule, sest Hansa-Flexil 
on kasutusel paten-
teeritud voolikute 
kodeerimissüsteem 
X-Code. See tähen-
dab numbrite jada, 
mille taga on kogu info 
konkreetse vooliku 
kohta – millele see on valmistatud, kus, 
millal ning selle parameetrid. Nii saa-
vad ka kliendid Hansa-Flexi veebilehelt 
kontrollida, kui vanad on nende masi-
nate voolikud ning millal neid vahetada.

Euroopa Liidu seaduste järgi ei tohi 
hüdraulikavooliku vanus olla vanem 
kui kuus aastat. Põhjus lihtne – kuna 
voolikud töötavad erinevates töötingi-
mustes ja ilmastikuoludes ning ohutuse 
pärast tuleb neid regulaarselt vahetada. 
Amortiseerunud voolikute lõhkemise 
tõttu on juhtunud väga raskeid õnnetusi 
nii inimestega kui ka keskkonna suhtes. 

" 

_______________

Hüdraulikasüsteeme vaja-
takse igas valdkonnas alates 
metsandusest, põllumajan-
dusest, töötlevast tööstusest 
ning mere- ja maanteetrans-
pordist kuni teatrilavade ja 
5D-kinodeni. 

Kui suurel seadmel lõhkeb kõrge rõhu 
all olev õlivoolik, võib ka kõige kiirema 

r e a g e e r i m i s e 
korral maha 
voolata 200 liit-
rit õli. Paraku 
Eestis hüdrau-
l i k a s ü s t e e m e 
hetkel ei kont-
rollita.

Hüdraulikasüs-
teeme vajatakse 
igas valdkonnas 
alates metsan-

dusest, põllumajandusest, töötlevast 
tööstusest ning mere- ja maanteetrans-
pordist kuni teatrilavade ja 5D-kino-
deni. Saksamaa perefirma Hansa-Flex 
on maailma juhtiv hüdraulikasüstee-
mide valmistaja, mille tütarfirma Han-
sa-Flex Hüdraulika OÜ on tegutsenud 
Eestis juba enam kui 15 aastat.

www.hansa-flex.com

" 

______________

Euroopa Liidu seaduste 
järgi ei tohi hüdraulika-
vooliku vanus olla vanem 
kui kuus aastat.
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Massaažitool kui investeering, mille 
eest Sinu töötajad on tänulikud

Tööinspektsioon toob esile, et 37%-l 
töötajatest areneb tööst põhjustatud 
haigus välja kutsehaiguseks. Pidev 
sundasendis töötamine ja korduvad 
liigutused koormavad eriti just selja ja 
õlavöötme piirkonda, mis omakorda 
põhjustab pingeid ja valu antud piir-
konnas. Neid vaevusi aitab leevendada 
massaaž. On leitud, et töötaja tervisele 
on kasulikum pidada rohkemal arvul 
lühemaid pause kui üks pikk paus pika 
aja tagant. Selleks, et meeldiv kasu-
likuga siduda ehk pausid ja massaaž 
ühendada, on hea abimees massaaži-
tool. Massaažitool on investeering töö-
tajate tervisesse, mis tasub kuhjaga ära. 

Tihti peetakse massaažitooli liiga kal-
liks, kuid me aitame kohe selle müüdi 
murda. Kui aluseks võtta keskmises 
hinnaklassis massaažitool, ümmargu-
selt 5000 eurot, ja kui tööpäevi on aas-
tas keskmiselt 260 ning massaažitooli 
kasutatakse päevas keskmiselt kümme 
korda, siis tuleb ühe massaažiseansi 
hinnaks üks euro ja üheksakümmend 
senti. Arvestades asjaolu, et masina-
kohv maksab üle kahe euro, siis seanss 
massaažitoolis on tõesti odavam kui 
tass kohvi. 

USA-s läbi viidud uuringus analüüsiti 
massaažitooli massaaži kasulikkust 
kollektiivis. Uuringu käigus jõuti mitme 
põneva avastuseni: nimelt aitab mas-
saaž parandada loovust ja probleemide 
lahendamise oskust, väheneb isegi töö-
õnnetuste arv. Lisaks suurendab see 
töötajate lojaalsust, aitab juhtidel erk-
sana püsida. Aitab leevendada stressiga 
seotud terviseprobleeme, annab juurde 
energiat ning mõjub ka üldiselt tervis-
tavalt.  

Te ilmselt sirvite eelnevat loetelu ja 
mõtlete, et paljude mainitud toimete ja 
massaažitoolide vahel ei saa olla mingit 
seost. Kuidas vähenevad massaažitoo-
liga vigastused töökohal?

USA-s läbi viidud uuringus selgus, et 
massaaž aitab parandada loovust ja 
probleemide lahendamise oskust, mis 

tuleneb otse-
selt sellest, kui 
ke s ke n d u n u d 
suudab olla 
katses vaadel-
dud isik. Samuti 
mõjutab tule-
musi hapniku 
kogus, mis jõuab 
ajju. Massaaž 
aitab stimulee-
rida vereringet, 
mille tulemusel 
jõuab rohkem 
hapnikurikast 
verd ajju, mille 
tulemusel para-
neb ka soori-
tusvõime. Ka 
mõjub massaaž 
üldiselt väga 
l õ õ g a s t a v a l t 
ja rahustavalt, 
aidates pare-
mini kesken-
duda.  

Selgus veel asjaolu, et massaaž aitab 
suurendada töökoha harmooniat ja 
aitab vähendada vigastusi töökohal. 
Uuringust selgus, et hea massaaž aitab 
vähendada stressi taset ning aitab 
paremini toime tulla stressirohkete 
tööülesannetega, aidates muuhulgas 
vähendada ärevusseisundit. Töökohal 
vähenesid tööõnnetused, sest massaaži 
saanud töötajad on töökeskkonna suh-
tes tähelepanelikumad ja rohkem kes-
kendunud. Kuid  ka üldiselt on stressi-
vaba töökoht töötaja jaoks turvalisem 
ja nauditavam.

Massaažitool võib suurendada ka töö-
tajate lojaalsust, kuna töötajad tunne-
vad end rohkem hinnatuna, kui nad saa-
vad lisahüvesid, olgu selleks siis kasvõi 
massaažitooli massaaž. Kui töötajate 
töökeskkonna heaolusse panustatakse 
piisavalt, tunnevad töötajad suuremat 
heaolutunnet ja on ka rahulolevamad 
oma juhtide ja töökohaga. Selle tulemu-
sel suureneb ühtekuuluvustunne, mis 
peegeldub tootlikkuse suurenemises. 

Massaaž aitab ka juhtidel erksana 
püsida ning ärevust vähendada, pare-
mini magada, pinget paremini taluda 
ja entusiasmi tagasi saada. Massaaž on 
statistiliselt seotud parema töövõimega 
ja seda vähema kui kohvitassi hinnaga. 

Massaazitool.ee kodulehelt leiate 
suures valikus, erinevate omaduste ja 
hinnaklassiga massaažitoole. Novemb-
ris ja detsembris teeme ettevõtetele 
rõõmuga väga häid jõulupakkumisi, 
mis aitavad muuta töökeskkonna pare-
maks. Massaažitoolide valikuga saate 
isiklikult tutvuda meie salongis. 

Tähetorni 21b, Tallinn
Tel 501 1733

info@massaazitool.ee
tuuli@massaazitool.ee

massaazitool.ee
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„Monitori juurutuse puhul teeme 
esmalt ettevõtte kui terviku ja selle 
protsesside põhjaliku eelanalüüsi, et 
tuua esile kõik kitsaskohad ja problee-
mid, mis on seni takistanud arenemist. 
Seejuures on ettevõttel alati mõistli-
kum kohandada oma protsessid vas-
tavalt ERP-i põhiprotsessidele, mitte 
kohandada tarkvara, sest Monitor on 
mõeldud tootmisettevõtetele ja kõik 
vajalikud funktsioonid on tarkvaras 
juba olemas,“ lisab Aru.

Küsige julgelt Rocksoftilt ettevõtte 
protsesside digitaliseerituse taseme 
hindamist ja personaalset pakkumist 
teie digitaliseerituse taseme alusel. 
Meie ühine eesmärk on suurendada 
teie ettevõtte ressursside kasutusefek-
tiivsust, tootlikkust ja kulusäästlikkust!

www.rocksoft.ee 

Tootmisettevõtetele loodud
Monitor ERP – mugav ja efektiivne 
valmistoode

Tugeva toote ja meeskonna 
kõrval on tootmisettevõtte 
edu võtmeks majandus-
tarkvara, mis lahendab 
probleemid juba eos ja aitab 
ettevõttel reaalselt kas-
vada. Tootmistele loodud 
Monitor ERP-i ärijuhtimise 
tarkvara on valmistoode, 
millel on funktsioonid ole-
mas kõige efektiivsemal 
moel n-ö karbitootena.

„Tegu on tootmisettevõtetele mõeldud 
valmistootega, millel on minimaalne 
lisaarenduse vajadus, sest põhipake-
tis on olemas kõik vajalik keskmisele 
tootmisettevõttele,“ tutvustab Monitor 
ERP-i ametliku esindaja Rocksofti OÜ 
konsultant Joosep Aru.

Rootsi tootmisspetsialistide 
arendatud Monitor ERP on olnud 
turul juba üle 40 aasta. Tarkvara 
arendusmeeskonna liikmed, 
müügimeeskond ja juurutus-
meeskond on tootmistaustaga 
inimesed, kes mõistavad sektori 
vajadusi. Monitoril on rohkem kui 4000 
klienti üle maailma, Eestis kasutab seda 
ligi 90 tööstusettevõtet masinaehitus-, 
metalli-, puidu-, mööbli-, plasti-, elekt-
roonika- ja tekstiilitööstuses.

Monitor ERP annab selge ülevaate 
ettevõttes toimuvast, toodete omahin-
dadest, kulude jagunemisest ja töökor-
raldusest ning toob esile protsesside 
kitsaskohad. Koostöös kasutajatega 
uuendatakse ja täiendatakse süsteemi 
pidevalt uute funktsioonide ja võima-
lustega. Vajaduse korral saab Monitor 
ERP-i hõlpsasti liita kolmanda poole 
tarkvaraga, näiteks PLM-i ja PIM-i tark-
varadega.

Monitor on saadaval 13 keeles, 
sealhulgas inglise, eesti ja vene keeles, 
kusjuures kasutajad võivad kasutada 
sama süsteemi eri keeltes. Tarkvara 
süda on tootmismoodul, mida toeta-
vad lisamoodulid nagu tootekonfigu-
raator, tööriistahaldus, elektrooniline 
arvehaldus, masinaintegratsioon, Web 
Shop jne. Monitor katab kõik ettevõt-
tes vajalikud protsessid nagu tootmine, 
ostmine, müük, ladu, tööaja raporteeri-
mine ja raamatupidamine.
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Sisuturunduse tulemus on usaldus!

Eesti Turundusagentuur
on võtnud eesmärgiks
tutvustada sihtrühmade 
põhjal oma väljaannetes 
uusi tooteid ja teenuseid nii 
B2B kui ka B2C, sest ilma 
meie klientideta poleks 
meid ja ilma Teie klienti- 
deta poleks Teid! Enam kui 
20-aastase kogemusega 
meeskond on andnud 
viimasel ajal aktiivselt välja 
valdkondade ja piirkondade 
sihtrühmadele suunatud 
sisuturundusajakirju.
Ettevõtte eesmärk on viia 
teenuste ja toodete
pakkujate info klientideni 
ning tutvustada omavahel 
võimalikke koostöö- 
partnereid.

Juba viiendat aastat antakse välja eri 
sihtrühmadele suunatud väljaandeid. 
Korteriühistutele on mõeldud sisu-
turundusajakiri KÕIK Kortermajade 
Rekonstrueerimisest; Tallinna, Pärnu 
ja Tartu eramajaelanikele KÕIK Era-
majade Rekonstrueerimisest; põllu- ja 
metsamajandussektoris tegutsevatele 
ettevõtetele KÕIK Põllu- ja Metsateh-
nikast ning töötleva tööstuse sektoris 
tegutsevatele KÕIK Tööstustehnikast. 
Personaalselt ettevõtete juhtidele on 
suunatud ajakiri KÕIK Eesti Ettevõt-
jale. Ja uusi sihtrühmapõhiseid väljaan-
deid lisandub igal aastal.

Kuigi printmeedia puhul on arvatud, 
et digimeedia võtab selle sektori üle, 
näitab reaalsus pigem vastupidiseid 
märke. Inimesed on väsi-
nud digitaalsest info-
tulvast ja nad ei märka 
enam reklaamisõnu-
meid, mida edastatakse 
digitaalselt. Neurouu-
ringutest on selgunud, 
et printmeedia mõjub 
inimestele palju tõhu- 

samalt kui digimeedia. Ka lugejauurin-
gud näitavad printmeedia atraktiivsust 
reklaamikanalina. Ajakirja ja muu trü-
kise saab igaüks soovi korral kätte võtta 
või kõrvale panna, et endale sobival ajal 
sobivas kohas huvitava artikli lugemist 
jätkata.

Eesti Turundusagentuur keskendub 
põhiliselt sisuturunduslike artiklite 
kaudu turundussõnumite edastamisele. 
Sisuturunduse peamine eesmärk on viia 
kokku ostjate soovid ja vajadused ning 
müüja eesmärgid, keskendudes sisu 
loomisele ja avaldamisele ning õigele 
sihtrühmale edastamisele. Eesti Turun-
dusagentuuri juhi Jaanus Otsa sõnul 
pole turundus sisuturunduseta täna-
päeval enam võimalik. „Sisuturundus 

UUS! Meie kodulehel on nüüd võimalik 
anda väljaannete kohta tagasisidet, et 
ajakirjad saaksid järjest paremaks:

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside
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on strateegiline turundusviis, mille foo-
kuses on luua tõeliselt väärt, asjakohast 
ja järjepidevat sisu, eesmärgiga tuua 
see sinu infovälja ja säilitada selgelt 
defineeritud sihtgruppi. Meie sisutu-
rundusväljaannetest leiab kasulikke 
lugusid otse ettevõtjatelt, kes loovad 
positiivset kuvandit ja suurendavad 
klientide teadlikkust ning saavutavad 
tänu oma artiklite avaldamisele tun-
tuse.“

Ta lisab, et sisuturunduse peamine eelis 
on, et see on kliendile alati kättesaa-
dav ja sisaldab kliendile kasulikku sisu. 
„Ka meie ajakirjades esindatud ette-
võtjad püüavad hoida 
fookust kasulikul ja 
huvitaval sisul, mitte 
kaubamärgi nime kor-
rutamisel nagu reklaa-
mides ja veebisaitidel 
plinkivatel bänneritel. 
Muide, statistika järgi 
ignoreerib bännereid 
koguni 86% inimes-
test, mis tähendab, et 
reklaamimaastik on 
muutumas ning teiste 
hulgast puhta reklaami 
najal silma paista on 
aina keerulisem.“

Uuringute järgi eelistavad inimesed 
kulutada oma aega millelegi, mille 
lugemine on kasulik, hariv, huvitav ja 
samas meelelahutuslik. „Libe müügijutt 
nähakse kohe läbi ja see tekitab klienti-
des nii kaubamärgi kui ka toodete suh-
tes vastumeelsust. Klientide usaldus 

on oluline igale ettevõttele ning usal-
dusväärsus on tänapäeval kliendisuhte 
kõige väärtuslikum valuuta,“ nendib 
Ots. „Meie aitame ettevõtetel teha oma 
klientidest teadlikud ostjad!“

KUIDAS ARU SAADA, ET SISUTU-
RUNDUSEST ON TÕESTI KASU?

Sisuturunduse eesmärk on aidata orga-
nisatsioonil saavutada paremaid äritu-
lemusi. Kui üksühele käibe mõõtmine 
ei pruugi olla sisuturunduses realistlik, 
siis kodulehe või esinduste külastata-
vuse suurenemist ja sellega kaasne-
vat tehingute arvu kasvu on võimalik 

n u m b r i t e s s e 
panna. Enne 
ärimõõdikuid 
tasub Otsa 
sõnul panna 
paika taktika-
lised, tegevuse 
e f e k t i i v s u s t 
näitavad mõõ-
dikud, mida 
peab sisutu-
runduses saa-
vutama.

Selleks et väl-
jaannetes kajastatud artikleid ja tee-
masid saaks ka nutiseadmetest lugeda 
ning digimeediat hindavad kliendid ei 
peaks info leitavuse pärast muretsema, 
on meie väljaanded ja artiklid nüüd ole-
mas viies digikanalis nagu Digar, Issue, 
Buller, Firmaotsing ja eestiturundusa-
gentuur.ee. Ja nende kaudu loomulikult 
ka Google’is. 

SISUTURUNDUSE EFEKTIIVSUSE 
MÕÕDIKUD:

. Ühe artikli lugejate arv – panus-
tame sisumaterjali loomisse hulga 
aega ja ressursse, kuid kui palju see 
meile absoluutarvudes kontakte 
tagasi toob?

. Ühe artikliga seotud tehingute 
arv – kui paljudel juhtudel viib üks 
või teine sisumaterjal konkreetse 
kasutaja poolse tegevuseni, mida 
saab siduda äritulemustega?

. Ühe artikli eluiga – kui kaua üks 
sisumaterjal töötab? Selle mõõtmi-
seks on mõistlik panna paika mingi 
verstapost, mille möödumisel 
loeme sisumaterjali aegunuks. Kui 
külastuste arv langeb alla kriitilise 
piiri, vaatame selle üle ja otsusta-
me, kas värskendada sisu või kus-
tutada artikkel ja suunata aadress 
edasi samal teemal kaalukamale 
materjalile.

. Külastuste arv kokku – teemade 
olulisuse hindamisel on hea jälgida 
keskmist huviliste arvu ajaühikus 
reaalkülastuste või klikkide kaudu 
kodulehel.

Teemavaliku, levi eripärade ja sesoon-
suse põhjal võib sisumaterjal tuua eri-
nevaid tulemusi. Oluline on jälgida ka 
üldisi suundumusi, sest artikkel, mis 
kunagi oli edukas ja vajus siis unustuse 
hõlma, võib osutuda pärast värsken-
duskuuri hitiks. 

Sisuturundus on vundament suuremale 
osale turundustegevusest ja see annab 
eelise, mida konkurendid tihti ei suuda 
ega oskagi kõrvaldada, sest usaldust on 
raske murda!

" 

____________

Ajakirjades esindatud
ettevõtjad püüavad hoida
fookust kasulikul ja
huvitaval sisul, mitte
kaubamärgi nime
korrutamisel nagu
reklaamides ja veebisaitidel
plinkivatel bänneritel.
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Täpne ja võimas Kimla
laserlõikuspink on teistest kuni 50% 
kiirema tööajaga

Maailma juhtivaid tööstus-
masinate tootjaid Kimla 
integreeris esimese ette-
võttena lehtmetalli laserlõi-
kuspinkidesse trükisüstee-
mi, et märgistada detailid 
ära juba enne lõikamisprot-
sessi. Fenomenaalne on ka 
Kimla laserpinkide täpsus-
sagedus 20 kHz, võrreldes 
teiste tavapärase 2 kHz-ga, 
mis tähendab, et tööpingi 
positsioneerimise kontroll 
on 20 000 korda sekundis.

„Kimla masinad pakuvad kõiki tehno-
loogilisi võimalusi ja neid arendatakse 
pidevalt edasi. Suur eelis on seejuures 
soodne hind, mis on masinate kvali-
teedi ja suure jõudluse juures teistest 
sarnastest märksa madalam,“ tutvustab 
Kimla seadmete edasimüüja Venteni 
OÜ müügiinsener Aleksandr Vihhorev. 
„Soodsa hinna põhjuseid on kindlasti 
see, et Kimla valmistab pingi oma teha-
ses otsast lõpuni ise, alates detailidest 
ja varuosadest kuni elektroonika ja 
tarkvarani. Seetõttu ei ole tehas kanna-
tanud ka tarneraskuste all ning suudab 
pakkuda laitmatut hooldus- ja garantii-
teenust.“

„Kimlal on palju eeliseid: kiirem 
positsioneerimine kiirendusega kuni 
6G ja kiirusega kuni 230 m/min ning 
kompaktne disain, tänu millele mahu-
vad seadmed ära ka väga kitsastes olu-
des. Standardvarustuses on Collisioni 
tarkvara ja Nestingu programm, millega 
paigaldatakse detailid metallilehele. 
Tarkvara on välja töötatud spetsiaal-
selt laserlõikuspinkidele ja lahenduses 
kasutatav dünaamiline vektorite ana-
lüüs aitab saavutada suure kiirenduse 
ja kiiruse nii, et pingi täpsus on alati 
ideaalne ja lõigatavate detailide kvali-

teet ei saa kahjustada,“ selgitab Vihho-
rev. Laserpingi täpsus on 0,03 mm ja 
korduvus 0,001 mm.

Ta lisab, et iga tööpink ehitatakse 
individuaalselt kliendi soovide järgi 
ning kõik valminud projektid salvesta-
takse eraldi serveris koos varustuse ja 
joonistega. Monoliitse konstruktsioo-
niga pingi igapäevakulud on muudetud 
võimalikult väikseks ja pinki uuendada 
on lihtne: Venteni esindaja värskendab 
tarkvara ja vahetab vajaduse korral ära 
mõne bloki.

1995. aastal asutatud Poola ette-
võttest Kimla on saanud nüüdseks 
maailma tuntumaid valdkonna liidreid. 
Nende seadmed muudavad ettevõtete 
töö märkimisväärselt tõhusamaks, näi-
teks laserlõikusmasinasse integreeri-
tud trükisüsteem märgistab detailid 
enne lõikamist, et säästa töötajaid 

hilisemast käsitsi märgistamisest, ning 
lisaks saab kõik detailid hiljem nii hõlp-
sasti tuvastada.

Meie eesmärk on aidata oma klien-
tidel suurendada tootlikkust ja seeläbi 
nende konkurentsivõimet turul. Seda 
lihtsal põhjusel – kui läheb hästi meie 
klientidel, läheb hästi ka meil!

Venten OÜ
Aleksandr Vihhorev

tel 5684 5557
aleksandr.vihhorev@venten.ee

www.venten.ee

. Väiksed hoolduskulud

. Efektiivne – kuni 13 ava sekundis

. Kokkupõrke vältimise (Collision) ja metallilehele detailide 
paigalduse (Nesting) tarkvara standardvarustuses
. Kiire positsioneerimine kiirendusega kuni 6G
. Pika hooldusvälbaga – pole kasutatud kuulkruvisid, vaid mag-
netjuhikuid (Linear Drivers)
. Eestis oma hooldusmeeskond – pakume seadmetele koolitust, 
varuosi, remonti ja tehasegarantiid

Kimla laser pink 
koos automaat 

materjali laadimis 
süsteemiga
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Niikaua, kuni puit mädaneb ja raud 
roostetab, on tarvis korralikke
viimistlusseadmeid

BBT OÜ meeskonnal, kes 
müüb metalli-, puidu- ja 
ehitustööstusele viimistlus-
tehnoloogiate ning 
niisutus-, ventilatsiooni- ja 
aspiratsiooniseadmeid, on 
suur kogemuste pagas. 
Praegused kaasomanikud
Aivar Käo ja Raavo Kangur 
on tegutsenud koos veidi 
üle kahe aasta.
Eesti turule keskendunud 
firma omanike sõnul 
pole nende müüdavate 
kvaliteetsete viimistlus-
seadmeteta puit mädane-
mise ja raud roostetamise 
eest kaitstud.

BBT ajalugu on põnev. Aivar Käol on 
viimistlustehnoloogiate valdkonnas 
kogemusi 27 aastat. 2001. aastal asu-
tas ta samal alal tegutseva ettevõtte 
Riverbank, mis kasvas jõudsalt. 2008. 
aastal müüs ta firma Soome ettevõttele, 
kuid nüüd on firma ringiga tagasi algses 
omanduses. Sellele aitas kaasa pika-
aegse ehitussektori kogemusega Raavo 
Kangur, kellel on värvimistehnika vald-
konnas ligi 7-aastane kogemus ja kes 

tõi kokkuleppel soomlastega 
viimistlustehnika valdkonna üle 
firmasse BBT. Kolmanda poo-
lena kaasati Hansa Grupp OÜ, 
mille omanik otsis investeeri-
misvõimalusi uutesse tegevus-
aladesse.

„See oli üks huvitav juhuste rada, 
kuid praegused kliendid hindavad kõr-
gelt meie kogemusi ning meie eesmärk 
ei ole ainult seadmeid müüa, vaid pak-
kuda ka hästitoimivaid lahendusi ja iga-
külgset tuge. Usaldusväärsust ja vas-
tutustunnet näitab ka meie üsna suur 
omakapital ja kuulumine tugevasse 
Hansa Grupi kontserni,“ nendib Kangur.

HEAD KRIISI EI SAA RAISKU LASTA 

Nende sõnadega võtavad Kangur ja Käo 
kokku oma ettevõtte algusaastad, sest 
uus tulemine sattus koroonakriisi ajale. 
„Eks korraks ehmatas ära küll, kuna 
teadmatust oli palju, aga me ei lasknud 
end heidutada. Saime aega end turul 
rahulikult tutvustada, BBT tõusis kii-
resti oma valdkonna tipptegijate hulka. 
Tänu professionaalsele tegutsemisele 
oleme võitnud palju toetusmeetmetega 
hankeid ja ka otsetellimusi,“ räägib Kan-
gur.

Käo lisab, et BBT eeliseid on kiire 
reageerimine ja professionaalne mees-
kond. „Asjatundlikkus, operatiivsus, 
vajaliku suurusega laoseis, toodete ja 
töötundide mõistlik hind, paindlik lähe-

nemine ja head kaubamärgid 
– need ongi meie „vaalad“, tänu 
millele oleme kiirelt kasvanud. 
Kasvu juures on väga oluline osa 
olnud tugimeeskonnal, kellesse 
oleme kriisi ajal investeerinud 
ja panustanud. Peame oluliseks 
head suhtlust nii meeskonnas 
kui ka klientide ja tarnijatega. 
Usume, et selles peitub edu võti.“

„Meile on tähtis, et teeme 
kõik seadmed, mida müüme, 
endale selgeks ja oskame neid 
kasutada. Me ei ole pelgalt 

kataloogimüüjad. Oma tehnikat peab 
tundma, see on fakt. Pakume näiteks 
klientidele võimalust kasutada enne 
ostu sooritamist demoseadmeid, et 
klient saaks veenduda toote sobivuses,“ 
räägib Kangur.

KLIENDI TÖÖ EI TOHI KUNAGI 
SEISMA JÄÄDA

„Meie juurde tulles ei pea klient olema 
enne kodutööd teinud. Ta saab meilt 
kogu informatsiooni alates seadmete 
valikust ja kasutuskoolitusest kuni 
hooldusnõuanneteni. Meiega koostöös 
tunneb klient end kindlalt,“ räägib Kan-
gur. „Koostame klientidele regulaarsed 
hooldusgraafikud, teeme hooldusi nii 
tavatööajal kui ka väljaspool tööaega, 
sh nädalavahetusel. Igapäevatöös tuleb 
ette väiksemaid ja suuremaid rikkeid, 
millele BBT hooldustiim reageerib 
kohe. Töid teeme oma spetsiaalses 
hooldusruumis, aga ka kliendi tootmi-
ses. Võimaluse korral pakume klien-
dile asendusseadme. Tänu meie kiirele 
tegutsemisele ja asjatundlikkusele on 
ka paljud teiste brändide kasutajad soo-
vinud BBT hooldusteenuseid kasutada.“

Värviventilatsioon, Clyde Bergemann

Haaveldusautomaat, Pomemet Haavelduskamber, Fortaco
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" 

_______________

„Koostöö juures BBT-ga hindame enim kiiret reagee-
ringut, pakutavat kvaliteeti ja abivalmidust.“

Sander Lõhmus
Pomemet OÜ

" 

_______________

„Asjatundlikud suurseadmete paigaldajad, keda võib 
usaldada. Pakuvad oma teenusega rohkem, kui klient 
oskab oodata!“

Heimo Tammiste
Ensto Building Systems OÜ

" 

_______________

„2021. aasta talvel seisime silmitsi tootmise kasvuga ja kitsaskohaks osutusid meie värvimis-
protsessid. Otsustasime uuendada oma värvimistehnoloogiaid ja uue projekti käivitamisel 
toetusime professionaalsete ettevõtete arvamustele. Selle projekti tarnijaks valisime BBT. 
Suhtlesime pidevalt ettevõtte esindajatega ja olime kursis projekti iga etapiga, kusjuures vaa-
tamata probleemidele tarnete ja koroonaviirusega jõudsid seadmed õigel ajal kohale. Kõik 
kõrvalekalded, mis paigaldamisel tekkisid, lahendati professionaalselt. Nüüd juurutame 
BBT toel tootmisse uusi tehnoloogiaid ja oleme kindlad, et meie koostöö kestab veel pikalt.“

Andrey Ponomarev
Fortaco Estonia OÜ

" 

_______________

„Koostöö BBT-ga jättis väga meeldi-
va ja professionaalse mulje. Sõbra-
liku ja nüüdisaegse mõtlemisviisiga 
kollektiiviga on asjaajamine lihtne ja 
meeldiv – on väga oluline, et tellija 
soovidest saadakse õigesti aru ja 
mõeldakse kaasa. Isiklikult soovin 
tänada Raavot, kes on alati valmis 
vastama küsimustele ja leidma prob-
leemidele kiire lahenduse.“

Viljar Varatu
Voller Sisustus OÜ

" 

_______________

„BBT OÜ aitas meil parandada suures värviruumis 
ventilatsiooni. Projekteeritud ja paigaldatud sai täies-
ti uus meie tingimustele sobiv 36 000 m3h ventilat-
sioonisüsteem.
Seadmed tarniti õigeaegselt, paigaldus teostati päeva-
pealt tähtajas püsides meie puhkuse ajal, et see meie 
tööd ei segaks. Koostöö kulges igati sujuvalt ja ka teh-
niline lahendus on osutunud väga efektiivseks – vär-
vimine toimub nüüd oluliselt paremas keskkonnas.“

Valdur Vaht
Clyde Bergemann Eesti AS

Lisaks viimistlusseadmete müügile 
ja paigaldusele ollakse valmis kaasa 
mõtlema tehaste üldisele moderni-
seerimisele ja eri automaatlahenduste 
kasutuselevõtmisele.

BBT pakub tooteid ja teenuseid, mis 
aitavad kliendil tööstusliku viimistluse 
ja ventilatsiooni valdkonnas efektiiv-
selt ja tõrgeteta igapäevatööd teha. 
Ettevõte on tarninud haaveldus-, vedel- 
ja pulbervärviliine paljudele Eesti 
tööstuse lipulaevadele. Peamised kau-
bamärgid, mida esindatakse, on Kigo, 

Graco, Nordson ja GTV, lisaks 
Airblast, DeFelsko ja KAMA.

Huvi korral võtke julgelt 
ühendust ja paneme teie ette-
võtte efektiivsemalt tööle!

BBT OÜ
Allika tee 14, Peetri, Harjumaa

tel 522 1912
info@bbt.ee 
www.bbt.ee Värvimis- ja kuivatuskompleks, Voller

Pulbervärvimise moderniseerimine, Ensto
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Lagiküte ja -jahutus pakub võrreldes 
õhkküttelahendustega
enam kui 40% säästu

Kiirgusküttelahendused 
on kasutusel üle maailma 
paljudes tootmis- ja ärihoo-
netes juba enam kui 100 
aastat. Sageli arvatakse, 
et tegemist on uudse teh-
noloogiaga ega teatagi, et 
lagikütte ja -jahutusega 
on võimalik tavapäraste 
õhkküttelahendustega 
võrreldes saavutada enam 
kui 40% energiasäästu. 
Eestis pakub kuluefektiiv-
set ning mugavat lagikütet 
ja -jahutust 126-aastase 
kogemusega kütte- ja venti-
latsioonisüsteemide tootja 
Zehnder Group AG.

Tööstus-tootmisettevõtetes on peami-
selt kasutusel õhkküte soojaõhupuhu-
rid või õhk-õhksoojuspumbad, mis on 
soodsad ning lihtsasti paigaldatavad, 
kuid vajavad pidevat hooldust ja tarbi-
vad palju energiat. Samuti ei ole nende 
puhul kõige tõhusam soojusülekanne, 
kuna ruumides soovitud temperatuuri 
saavutamine nõuab rohkem kütmist. 
Probleeme on ka tolmu või muid lend-
levaid osakesi tekitavas tootmises, 
kuna ventilaatorid keerutavad tolmu 
ebahügieeniliselt ruumis ringi. Kalleid 
jahutuslahendusi kasutatakse aga toot-
mistes üldjuhul harva, sest enamasti 
pole tootmises vajalik hoida madalat 
temperatuuri. 

Selleks, et aru saada, kust tuleb 
energiasääst kiirgusküttega, vaatame 
üle soojusülekandel kolm liiki: konvekt-
sioon, soojuskiirgus ja soojusjuhtivus. 
Õhkkütte puhul toimub soojusülekanne 
konvektsiooni teel, mis tähendab, et 
soojendatakse ainult õhku. Kõrgete 
lagedega hoonete puhul tekitab see aga 

probleemi, sest teatavasti soe õhk tõu-
seb üles. Lagikütte puhul toimub soo-
jusülekanne enamjaolt soojuskiirguse 
teel, millega soojendatakse üles ruumi 
põrandad ja ruumis paiknevad esemed, 
mis omakorda hakkavad õhku soojen-
dama. Tänu sellele ei toimu asjatut üle-
kütmist.

KUST TULEB ENERGIASÄÄST?

Osa energiasäästust tuleneb sellest, 
et sama operatiivse ehk tunnetusliku 
temperatuuri saavutamiseks tuleb kiir-
guskütte puhul soojendada ruumi õhku 
palju vähem kui õhkkütte puhul. Näiteks 
18-kraadise operatiivse temperatuuri 
saavutamiseks peab kiirguskütte puhul 
ruumis pinnad soojendama 21 kraadini 
ja õhu 15 kraadini. Õhkkütte puhul on 
see vastupidi ning tekkiv 6-kraadine 
erinevus õhutemperatuurides mängib 
olulist rolli igakuistel küttearvetel. 

Mida kõrgemate lagedega on ruu-
mid, seda suuremat energiasäästu 
on võimalik saavutada. Näiteks ütleb 
standard EN 12931, mille järgi arvu-
tatakse hoone soojuskadusid, et 5–10 
meetri kõrgustes ruumides on kiirgus-
kütte sääst õhkkütte ees 30% ja 10–15 
meetri kõrgustes ruumides lausa 45%. 
See erinevus tuleneb puhtalt sellest, et 
kiirguskütte puhul ei soojenda me liig-
selt õhku, mis tõuseb lae alla, tekitades 
kuuma õhu koti ning suurendab sellega 
soojuskadusid. 

KOMBINEERITUD SÜSTEEM – KÜTE 
JA JAHUTUS

Lisaks on lagikütte ja -jahutus süstee-
mid nii-öelda kaks ühes: samade laepa-
neelidega on võimalik ruume nii kütta 
kui ka jahutada. Süsteem on hooldus-
vaba, sellel puuduvad liikuvad osad, mis 
vajaksid hooldust, tekitaksid müra või 
keerutaks tolmu ringi. Nii tagab kiirgus-
küte ja -jahutus ruumis mugava sisek-
liima. Tänu süsteemi lihtsusele sobivad 
need nii uutele kui ka renoveeritavatele 

majadele. Eestis on Zehnderi lagikütte 
ja -jahutuse lahendused juba kasutusel 
spordihoonetes (FORUS spordikeskus), 
ladudes (ETRA Balti AS ladu), logisti-
kakeskustes (Omniva), tootmishoone-
tes (Arcwood), büroohoonetes (Tiskre 
ärimaja) ja ka elumajades-korterites 
(Nova maja).

Laepaneelide paigaldamine on 
lihtne ja sellega saavad hakkama nii 
üldehitajad kui ka küttesüsteemide pai-
galdajad. Tootmishoonetesse mõeldud 
lahenduste puhul riputatakse paneeliri-
vid lakke kettidega sobivale kõrgusele. 
Paneelirivid koosnevad 2–6-meetris-
test juppidest, mis ühendatakse oma-
vahel kokku pressliitmikega. Veeühen-
dused tehakse paneelirivide otstest 
või vastavalt konkreetse objekti ise-
ärasustele. Süsteemi juhtimiseks pai-
galdatakse ruumi seinale termostaat, 
mis annab signaali paneelide ees ole-
vale ventiilile, millal on vaja kütta, millal 
jahutada.

Zehnderi kollektiiv pakub kiirgus-
kütte ja -jahutuse lahenduste projek-
teerimisel tuge alates süsteemi planee-
rimisest kuni paigalduse ja järeltoeni. 
Meeskonna kogemused võimaldavad 
ette võtta erinevaid projekte, teha 
hoone sisekliima uuringuid ja kaaluta-
vate tehnoloogiliste lahenduste tasu-
vusanalüüse.

Pereettevõtte Zehnder Group AG 
juured ulatuvad aastasse 1895. Ette-
võte toodab ja müüb disainradiaa-
toreid, ventilatsioonisüsteeme ning 
lagikütte ja -jahutuse lahendusi kauba-
märkide all Zehnder, Enervent, PAUL, 
Runtal, Acova, Bisque jne. 

Zehnder Baltics OÜ asub Tiskre Ärimajas 
Rannamõisa tee 38d, täpsem info:

https://zehnder.ee/ tooted/
lagikute-ja-jahutus/
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Tark mõte väärib tasemel tõlget

„Rohelised ideed maga-
vad raevukalt.“ Kas olete 
kohanud sama loogiliste 
lausetega tootejuhen-
deid? Kui umbes nii, siis 
mida ette võtta? Leidke 
partner, kes sisu mõistab.

Tehnilise Tõlke Keskus 
oskab teie dokumendid 
arusaadavalt kirja panna, 
sest on, millele tugineda: 
ligi 25 aastat kogemust 
koostööst inseneride ja 
teiste oma ala spetsialis-
tidega, sihikul täpsus ja 
kvaliteet.

KUI VAJATE TÕLGET, SIIS MILLIST?

„Näeme sageli, et meie poole pöördub 
uus klient, kes on saanud tõlke, mil-
lega ta rahul ei ole, ja nüüd on hädas 
teksti parandamisega. Tema ettevõttes 
kontrollib tõlget sageli kõrgepalgaline 
töötaja, kes tegelikult on tööle võetud 
hoopis muude ülesannete täitmiseks, 
mille eelduseks ei ole sõnaseadmis- 
oskus. Seega on majanduslikult mõistlik 

osta kohe korralik tõlge,“ ütleb Tehnilise 
Tõlke Keskus OÜ kvaliteedijuht Karin 
Kaldamäe.

KAS TEENUS ON OMA HINDA 
VÄÄRT?

Pole saladus seegi, et tõlketeenuse 
müügihind väljendab üsna otseselt, kui 
palju ja milliste teadmistega inimeste 
tööd on sellesse panustatud. „Sellest 
panusest sõltub ka tõlke tase. Samas 
on tõlkebürool olemas vahendid, mis 
aitavad iga järgmise samalaadse tõlke 
teha soodsamalt, kvaliteetsemalt ja 
kiiremini,“ täpsustab Kaldamäe.

Oma toodet tunneb kõige paremini 
klient ise, mistõttu on tal kasulik oma 
soovitud terminitest ka tõlkijale teada 
anda. Kaldamäe selgitab: „Lisame 
kliendi eelisvariandid oma sõnastikesse 
ja kasutame neid tema järgmistes töö-
des. Sageli teeme meiegi oma ettepane-
kuid ja kujundame koostöös kliendiga 
uusi termineid. Tehnilise Tõlke Keskus 
on orienteeritud pikaajalistele kliendi- 
suhetele ja mitmed kvaliteeti väärtus-
tavad kliendid on meiega koostööd 
teinud üle 20 aasta.“

Sageli on algmaterjal 
mitmest dokumen-
dist kokku pandud 
ja ebaühtlane või ise 
juba tõlge, mida ei ole 
teinud asjatundja või 
sihtkeelt emakeelena 
valdaja. „Meie tõlge-
tele annavad viimase 
lihvi kogenud ja põh-
jalikud toimetajad, 
kes kontrollivad tõl-
keid algtekstiga võr-
reldes ning tagavad 
valdkonnakohasuse, 
loogilisuse ja termi-
nite süsteemsuse. 
Pole ükskõik, kas sea-
det on vaja liigutada 

üles või hoopis alla või kas lepingus on 
mõni null summast puudu. Ka sellele 
pööravad meie toimetajad tähelepanu.“

KAS ON OLEMAS VAJALIKUD 
TEADMISED?

„Oleme tõlgete kvaliteedi ja oskus-
teabega saavutanud selle, et meilt 
tellitakse ka väga spetsiifilisi tekste. 
Tunneme nii tööpinkide, elektroonika, 
pumpade  kui ka keemia termineid, hil-
juti lõpetasime suure infoturbestandar-
dite tõlkimise projekti,“ toob Kaldamäe 
näiteks. „Peale valdkonna tundmise on 
edu pant ka kaasamõtlemine ja pühen-

dumine. Oleme saavutanud kõrge 
hinnangu ka uutes projektides 
Euroopa Liidu keerukate majan-
dusdokumentide ja ÜRO tehniliste 
eeskirjade tõlkimisel.“

„Muidugi moodustavad suurema 
osa meie tööst tehnikatoodete 

juhendid, kuid järjest enam tellitakse 
ettevõtte sisetarbeks nii eesti-, vene- 
kui ka ingliskeelseid töökorralduse 
tekste ja toodete koostejuhendeid,“ 
ütleb Kaldamäe. „Suur kogemus on meil 
ka soome, rootsi ja saksa keelega, kuid 
hakkama saame kõigi Euroopa keel-
tega. Kuigi enamasti soovitakse tõlkida 
inglise keelest, oleks hea saada kaasa 
ka originaalkeeles tekst, et kontrollida, 
mida autor tegelikult mõtles.“

Ta lisab, et tellijad on aja jooksul haka-
nud üha paremini mõistma, et tõlkimine 
on kõrgelt kvalifitseeritud ja aega- 
nõudev töö ning seetõttu tuleb seda 
aegsasti planeerida.

Kui teadvustate endale, et tõlgetel on 
tähtis koht teie ettevõtte imagos ja 

toodete tutvustamisel, 
suureneb ka teie müügiedu.

Tõlkimiseni!

info@TranslationCo.eu
www.TranslationCo.eu

Tulemus sõltub valdkonna 
kogemusest, kaasamõtlemisest 

ja pühendumisest.

Meie tõlkes mutrid ei logise!
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Kvaliteetne tööstusvalgusti on
laboris kontrollitud ja peab vastu
vähemalt 10 aastat

Tööstustele ja tootmistele 
on omased suured ruumid 
ja kõrged laed, mis tähen-
dab, et valgustite paigaldus, 
vahetus ja remont on kallid 
tööd. Seega on mõttekas 
paigaldada kvaliteetne 
kontrollitud valgustus pal-
judeks aastateks, kusjuures 
peale valgustite materjalide 
peavad olema vastupidavad 
ka muud komponendid.

„Tööstusvalgustus on väga lai teema, 
hõlmates palju tööstuskeskkondi alates 
külmladudest ja kuumadest metalliva-
lutehastest kuni plahvatusohtlike kesk-
kondadeni, kus valgustus peab vastu 
pidama isegi võimalikele plahvatustin-
gimustele. Lisaks näiteks elektrostaa-
tikavaba keskkonda eeldav elektroo-
nikatööstus ja toiduainetööstus, kus 
valgustisüsteem peab olema vastupi-
dav niiskusele ja pritsmetele,“ tutvus-
tab valgustitootja Glamoxi AS-i müügi-
direktor Valdo Ruul. Kõiki neid aspekte 
peavad töö tellija, projekteerija ja ehi-
taja valgustust kavandades teadma ja 
arvestama.

Oma osa on ka Euroopa Liidu stan-
darditel, mis panevad paika nõuded 

valgustusele eri koh-
tades. Töö tööstuses 
on täppistöö, näiteks 
treiali tööpingi juures 
on peale üldvalgustuse 
oluline ka piisav koht-
valgus, mis peab olema 
väga hea värviedas-
tusega ja vastupidav 
intensiivsele kasutami-
sele.

JÄLGIDA TULEB NII 
PARAMEETREID KUI 
KA TÖÖIGA

Glamox annab kõi-
gile oma valgusti-
tele viieaastase garantii. „Saame seda 
lubada, sest oleme enne oma laboris 
kõik materjalid ja komponendid läbi 
proovinud,“ nendib Ruul. „Ühe valgusti 
tööiga on tänapäeval juba 100 000 
tundi, mis tähendab 24-tunnise tööta-
mise juures 8760 tundi aastas ehk 11 
aastat! Ja pärast sedagi valgustid mitte 
ei kustu, vaid jätkavad tööd väiksema 
valgustugevusega.“

Ta lisab, et kahjuks trikitatakse 
turul parameetritega omajagu ning kui 
detaile ei tunne ja ainult hinda vaadata, 
on vale valik kiire tulema. „Meie labo-
rikatsed põhinevad Euroopa standardi 
nõuetel ja neid läbimata me oma too-
teid turule ei luba. Katseid teeme väga 

erinevaid, et teha 
kindlaks näiteks val-
gusti vastupidavus 
külmakambri pluss- 
ja miinuskraadides, 
samuti valgusti vas-
tupidavus korrosioo-
nile, elektromagnee-
tiline ühilduvus, ning 
lisaks teeme vee- ja 
vibratsioonikatseid.“

Glamox pakub 
tööstustele muga-
vat valgustite vahe-
tusvõimalust „Vana 

asemele uus“, kus olemasolevate kaab-
lite külge paigaldatakse uued, palju 
paremate omadustega ökonoomsed 
LED-valgustid. Kui vahetada senine 
450-vatine valgusti 150-vatise vastu, 
on energia kokkuhoid kolmekordne. 
Peale uute valgustite pakub Glamox 
juhtmevaba valgustite juhtimissüs-
teemi, millega saab seadistada valgus-
tid töötama automaatselt inimeste 
kohalolu ja päikesevalguse olemasolu 
järgi. Praeguste elektrienergiahindade 
juures on sellise süsteemi tasuvusaeg 
suhteliselt lühike.

Glamox on hoonete segmendi juh-
tiv professionaalsete valgustuslahen-
duste tarnija, pakkudes terviklikke 
tootevalikuid koolidele, tervishoiuasu-
tustele, äri- ja tööstushoonetele. Ette-
võte pakub klientidele eri tootemarke 
ning lisaks asjatundlikke nõuandeid ja 
lahendusi. Valgustustooted on konst-
rueeritud hõlpsaks paigaldamiseks. 
Nüüdisaegsed elektroonilised kompo-
nendid ja valgusallikad tagavad parima 
energiatõhususe ja säästlikkuse. Gla-
moxi valgustuslahendused aitavad 
luua mugava, paindliku ja stimuleeriva 
töökeskkonna, suurendades tõhusust 
ja jõudlust ning hoolitsedes samas indi-
viduaalsete vajaduste eest.

www.glamox.ee
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I&T Metall valmistab eri mater- 
jalidest suure täpsusega detaile

Tartu ettevõte I&T Metall 
OÜ valmistab CNC-tööt-
lemiskeskustel suure 
täpsusega detaile eri 
valdkondades tegutse-
vatele partneritele. Kuigi 
viimastel aastatel on 
ettevõte keskendunud 
eelkõige alumiiniumi ja 
roostevaba terase tööt-
lemisele, töödeldakse ka 
enamikku mehaaniliselt 
töödeldavaid materjale 
alates tavaterasest kuni 
värviliste metallide ja 
komposiitmaterjalideni.

Töötlemiseks on I&T Metallil olemas 
ülitäpsed 4- ja 5-teljelised CNC-pingid 
ning muud seadmed, mida läheb eri 

tööetappides tarvis. Kogu tootmine 
käib klientide tellimuste järgi, valmis-
tatakse nii prototüüpe väiksemates ja 
suuremates seeriates kui ka üksikde-
taile ja keerukamaid komplekte. Koos-
töös partneritega pakutakse tellijatele 

ka enamikku lõiketöötluse, termika 
ja pinnakatte protsessidest. Vajaduse 
korral abistab ettevõte kliente toote-
arendusprotsessi käigus optimaalse 
töötlemistehnoloogia valikul.

Põhiosa I&T Metalli toodan-
gust kasutavad masinatöös-
tuse, automaatikaseadmete, 
meditsiinitehnika ja aparaa-
diehituse ettevõtted, aga ka 
hüdraulika-, lennundus- ja 
laevatehnikatootjad ning naf-
tatööstus- ja kaitsetööstuset-
tevõtted. 1994. aastal loodud 
I&T Metallil on ka ISO 9001 
sertifikaat, mis kinnitab, et 
ettevõtte kvaliteedijuhtimis-
süsteem vastab kehtestatud 
standarditele. Järgmise aasta 
esimeses kvartalis valmib 
ettevõtte tootmishoone juur-
deehitus, suureneb tootmis-
pind ning paranevad töö- ja 
olmetingimused.

Võtmekliendid hindavad
kõrgelt I&T Metalli kvaliteeti

ja tarnekindlust!

www.itmetall.ee 
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Elektrit tootev fassaadikate
säästab loodust ja raha

Kui on soov saada hea
maja ning kasutada 
rohelist energiat, on hea 
lahendus katta fassaad 
Go Verticu paneelidega, 
selgitab neid tootva ja pai-
galdava ettevõtte 
ACM Metali OÜ juht 
Kevin Kuusik. Tegu on 
Eestis loodud lahendusega, 
millest saavad kasu nii 
tööstus- ja laohooned, 
büroohooned, kortermajad 
kui ka suuremad eramajad.

ÜKS PAIGALDAMINE, MITME-
KORDNE KASU

Kui tavaliselt oleme harjunud nägema 
päikesepaneele katusel või põllul, siis 
nendega fassaadi katmine tähendab 
kaks ühes efekti – maja saab kvaliteetse 
seina ning samal ajal hakkab ka elektrit 
tootma.

Ühte lahendusse on ühendatud 
maailmatasemel alumiiniumkompo-
siitplaat (ACP) ning elektrit tootev päi-
keseelement. Nii ei tarbi hoone ainult 
energiat, vaid toodab seda ise juurde. 
Fassaadikate sobib nii olemasolevate 
hoonete renoveerimiseks kui ka uute 
energiatõhusate ja passiivlahenduste 
väljatöötamiseks.

Toodetud elektri saab hoone oma-
nik äris või majapidamises ära kasutada 
ning ülejäägi võrku tagasi müüa. Tege-
mist on esteetiliselt ja ökoloogiliselt 
efektiivsema lahendusega eraldiseis-
vatest päikesepaneelidest. Sama funkt-
sionaalsus on peidetud juba fassaadi-
materjali sisse – üks paigaldamine, aga 
mitmekordne kasu.

PIKAAJALINE INVESTEERING

Go Verticu paigaldamiseks sobivad 
peaaegu kõik seinad – ilmakaarte järgi 
võttes idast läände. Kagu-, lõuna- ja 

edelasuuna seinad suudavad kõige 
enam elektrit toota, ida- ja läänesein 
nendega võrreldes ligi 20 protsenti 
vähem. Katusele paigaldatud panee-
lidega võrreldes on ka seinapealsetel 
mõni eelis. Näiteks paistab seintele ka 
tõusev ja loojuv päike ning lumerohkel 
talvel võimendab päikese mõju vastu-
peegeldus lumelt. Ehkki parim elektri- 
tootmise aeg on suvi, ei jää tootmine 
soiku ka talvel. Kui fassaadiehitus ja 
paikesepaneelide paigaldamine korraga 
kätkevad eneses väikest kokkuhoiu-
võimalust, võrreldes kahe eraldi suure 
tööga, siis aastate mõttes on tegemist 
hea investeeringuga – tasuvusajaks loe-
takse 8 kuni 12 aastat, paneelide garan-
tiiaeg on aga 30 aastat. Võimalik ka, et 
need kestavad palju kauem – NASA viis 
päikesepaneelid Kuule eelmise sajandi 
60ndatel, need aga töötavad 
praeguseni.

Tasuvusaja erinevus tule-
neb hoonete kasutustüübist – 
büroohoonetele ja korterma-
jadele paigaldatavad päikese-
paneelid on kõrgema tuleklassi 
tooted kui tööstus- või laohoo-
nes kasutatavad. Samuti on 
nendes oluline tippklassi vii-
mistlus – Go Verticu päikese-
paneelid on kindla kujuga ning 
akende ümbrused viimistle-

takse komposiitmaterjaliga, nii et sein 
jääb täiesti ühtlane ning esteetiliselt 
väga ilus.

VAKTSIIN ELEKTRIHINNA TÕUSU 
VASTU

Kas Go Verticu paneelid katavad kogu 
ettevõtte või hoones elavate inimeste 
energiavajaduse, sõltub tarbimisva-
jadusest – toodetava elektri hulk on 
ette teada. Elu on näidanud, et toot-
mishoone peab võrgust elektrit juurde 
ostma, laohoone võib ise toodetud päi-
keseelektriga ära majandada küll. 

Kõik Go Verticu tasuvusanalüüsid 
on tehtud praegu kehtiva elektrihinna 
baasil. Ja kuna elektrihind langemas ei 
ole, võib investeering end märksa kiire-
mini ära tasuda.

Energiat tootva seinakatte paigal- 
damine: 
. 850 eurot/kW 
. tootlikkus 700 kWh/kW
. 1kW= 5 m2 seinapinda
. tasuvusaeg 8 aastat
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Ettevõtte laienemis- ja kasvuplaanid 
ei tohi jääda teadmatuse taha

Kõikjal Eestis loovad töö-
kohti ja lisandväärtust 
majandusse ettevõtjad, 
kes on milleski edukad. 
Selle taga on tegusad nai- 
sed ja mehed, kes on näi-
nud mingis konkreetses 
valdkonnas  ja kohapeal 
pakutavates võimalustes 
potentsiaali. Need kõik 
on särasilmsed ja teota-
het täis inimesed, kel on 
sageli mingilaadne puu-
tumus selle paigaga, kus 
ettevõte toimetab.

Paljuski on just nende ette-
võtjate tegutsemistahe 
ning tegevuse laiendamine 
aidanud hoida ja arendada 
elu Eestimaa eri paikades. 
Teisalt püstitab maailm me 
ümber pidevalt uusi üles-
andeid, kuidas olla edukas 
ka homme ja ülehomme. Mitte pelgalt 
viimase pisut enam kui pooleteise aasta 
jooksul, millele on oma pitseri pannud 
pandeemia ja selle mõjud. 

Samas potentsiaaliga ärisuundi 
jagub. Jagub ka ettevõtjaid, kes 
suudavad plaane ilma täiendava 
toeta ellu viia. Kuid on neidki, kel 
jääb heade plaanide elluviimiseks 
puudu näiteks omavahenditest 
või tagatistest. Just siin saab toeks 
tulla KredEx ning piltlikult sellest 
viimasest künkast üle aidata. 

VÕTMEKÜSIMUS – PLAANID JA 
VAJADUSED

KredExi eesmärk riikliku finantsasutu-
sena on luua võimalusi ettevõtluse ja 
ekspordi arenguks kapitalile ligipääsu 
parandamise ja riskide maandamise 
kaudu. Seda siis, kui erasektor finants-
teenuseid piisavas mahus tagada ei 
suuda. Meie eesmärk on aidata kasvada 
ja areneda ettevõtetel, kes soovivad 
saada senisest veelgi edukamaks. Just 
sellest põhimõttest lähtudes pakume 

ettevõtjatele terviknõustamist, mille 
eesmärk on selgitada välja tema plaa-
nid, probleemid ja vajadused, et vaja-
dusel KredExi teenuste abil täiendavat 
arengutuge pakkuda.

Olgem ausad, 
finantsteenused on 
oma olemuselt spet-
siifilised ja seetõttu 
omajagu keerukad. 
Seetõttu tulebki 
KredEx ettevõtjale 
appi ning appi, et 
luua terviknõus-
tamisel ülevaade 
tema tulevikuplaa-
nidest ja senistest 
probleemkohtadest, 
mida ettevõtja ise 
näeb. Tihtipeale võib 

selguda, et tegelik probleem on hoopis 
kusagil mujal, kui esmapilgul võib tun-
duda. Kitsaskohti võib olla erinevaid. 
Näiteks on mõned riskid maandamata. 
Või pole piisavalt omakapitali täienda-
vate investeeringute tegemiseks. Või 
takistab investeeringuid ja seeläbi laie-
nemist piisava tagatise puudus. Võima-
lik, et tegelikult takistusi ei eksisteerigi, 
tuleb vaid tegutsema asuda.

Loomulikult, kõikide probleemide 
lahendamine meie võimuses pole, aga 
paljudele on lahendus olemas ning 
leiame just selle, mis on konkreetsele 
ettevõtjale sobilik. 

NÕUSTAMISE EEL JUBA TAUSTA-
TÖÖ TEHTUD

Selleks, et suudaksime tagada nõus-
tamisprotsessis terviklikkuse, teeme 
enne füüsilist kohtumist ära vaja-
liku eeltöö. Haldur küsib nõustami-
sest huvitatud ettevõtjalt erinevaid 
materjale (a la majandusaruanded), 
et end firma käekäiguga kurssi viia, 
ning lepib seejärel kokku konkreetse 
kohtumisaja. Kohtumisel räägitakse 
lähemalt, millised on tulevikuplaanid – 
kas ja millesse on soov investeerida, 
laieneda välisturgudele või koduturul 
jne. 

Selle baasilt tutvustame KredExi 
pakutavaid lahendusi, kuidas kasvule 
ja arengule suunatud tulevikuplaane 
realiseerida. Samas ei koorma me oma 
ettevõtjast partnerit rääkides asjadest, 
mida tal vaja pole või mis talle ei sobi. 

Kaarel Aus
KredExi ettevõtlusosakonna juht

KredExi terviknõustamine ettevõtetele
. Eesmärk parandada kapitali kättesaadavust 
kasvu- ja arengupotentsiaaliga ettevõtetele.. Nõustamise käigus selgitame välja probleemid 
ja kitsaskohad finantseerimisel ning leiame
võimalikud lahendused KredExi teenuste seast.. Võta huvi korral ühendust KredExi halduriga 
ja saada sooviavaldus terviknõustamisele regist-
reerimiseks aadressil ettevotlus@kredex.ee.

" 

_______________________

KredExi eesmärk on aidata kasvada ja 
areneda ettevõtetel, kes soovivad saada 
senisest veelgi edukamaks.

" 

_________________

KredEx aitab terviknõustamise 
raames kaardistada ettevõtte 
tulevikuplaanid ja senised prob-
leemkohad, mida ise nähakse.
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Tootmise laiendamisel toeks – 
tööstuslaen
Kindlasti on igaüks, 
kes mõtleb oma tootmise 
laiendamisele ja äri 
arengule, mõelnud, 
kas ma selleks pangast 
ikka laenu saan ja on 
mul laenu saamiseks 
piisavalt oma- 
finantseeringut. 

Kujutame ette olukorda, kus ettevõttel 
on potentsiaali laiendada tootmist kaks 
korda – olgu näiteks uus tehasehoone, 
tootmishooned või protsessi kaks 
korda efektiivsemaks muutvad robot-
lahendused. 

Isegi tellimused või õigemini kokku-
lepped partneritega tellimuste kasva-
tamiseks võivad juba olemas olla, aga 
see nõuab investeeringut. Ka pank on 
meelsasti laenu andmas, kuid soovib 
nt 40%  omafinantseeringut. Ja see 
võibki saada takistuseks – sul kas pole 

seda nõutud määral või siis sooviksid 
kasutada neid vahendeid muudel ees-
märkidel. Siin tulebki appi tööstuslaen, 
mis on KredExi laen ettevõtjale finant-
seerimisprojekti omafinantseeringu 
osaliseks katmiseks. Tööstuslaen – 
finantskeeles allutatud laen – suuren-
dab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte 
omafinantseeringut.

Sisuliselt kõik ettevõtted, kes on prae-
guseks KredExi tööstuslaenu kasuta-
nud, on tagantjärele öelnud, et see on 
geniaalne toode, mis teeb võimatu või-
malikuks. Kui on hea äriplaan, pank on 
nõus laenu andma, omafinantseering on 
isegi olemas, aga natukene on puudu – 
koostöös pankadega anname täien-
dava tõuke, et kasvu ja lisaväärtust loov 
tööstusinvesteering ei jääks tegemata. 

Tööstuslaenu põhitingimused
. Laenu sihtotstarve on investeeringud materiaalsesse ja immateriaal-
sesse põhivarasse; sellega kaasnevad otsesed kulud seoses tegevuse 
laiendamise, toodangu mitmekesistamise või tootmisprotsessi ümber-
korraldamisega.. Laenusumma – maksimaalselt 2 miljonit eurot ja kuni 40% projekti 
maksumusest.. Laenu põhiosa maksetele kehtib kuni krediidi- või finantseerimisasu-
tusega sõlmitud laenu- või liisingulepingu lõppemiseni maksepuhkus.

Vt lähemalt: https://kredex.ee/tööstuslaen.

Eesti üks tuntumaid
tööstusettevõtteid,
poole toodangust eksportiv
Haapsalu Uksetehas
püstitas uue tootmishoone 
(fotol kõige parempoolsem) 
just KredExi
tööstuslaenu toel.

Foto: Uve-Rain Uusrand
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20 
aastat 
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Kaheksa aasta kogemus teiega
koostöös on olnud alati väga

hea, kuna oskate klienti kuulata,
kaasa mõelda ning suunata.

- ABB AS

Sinu 5 tärni vääriline 
partner ringmajanduses

TASUTA telefon 13660 www.kuusakoski.com

Vanametalli ümbertöötlemine

Vanaelektroonika käitlemine

Romude, rehvide ja akude vastuvõtt

Transport ja konteinerid

Kompleksteenus ärikliendile




