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Tak dużo, jak potrzeba, tak niewiele, jak możliwe: 
ta podstawowa zasada kalkulacji zapotrzebowania 
obowiązuje także w przypadku wyposażenia 
dotyczącego bezpieczeństwa. Nadmierne 
wyposażenie jest kosztowne i obciąża budżet. 
Natomiast niewystarczające wyposażenie może 
zagrażać nie tylko produkcji, ale także zdrowiu 
pracowników i bezpieczeństwu zakładu oraz 
współpracowników.  

Solidne planowanie zapotrzebowania skutecznie 
pokrywa wszystkie przewidywalne zdarzenia 
i zapewnia w każdej sytuacji dostęp do 
wystarczającej ilości wyposażenia. Teoretycznie.

W praktyce jednakże nieprzewidziane zdarzenia 
mogą szybko spowodować niedobór, przykładowo 
w sytuacjach, gdy:

–  wymagany sprzęt musi zostać wysłany w celu 
przeprowadzenia przeglądu serwisowego

–  na zlecenie, okresowo wymagane są dodatkowe 
urządzenia

–  podczas specjalnych zastosowań mogą wystąpić 
nadzwyczajne ryzyka

 

Dobrze wyposażeni
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Naprawy, czyszczenie lub przeglądy serwisowe: 
w wielu zakładach występują zadania, które muszą 
być przeprowadzane co prawda sporadycznie, 
ale za to z zachowaniem odpowiednich środków 
ostrożności. Aby być wyposażonym na takie 
specjalne sytuacje, często tworzone są „rezerwy 
ukryte”, przykładowo w odniesieniu do mierników 
gazów czy też wyposażenia ochronnego.
Jednakże nie zawsze ma to sens. Ponieważ do 
czystej inwestycji w zakup dodatkowego sprzętu 
dochodzą bieżące koszty eksploatacji: również 
detektor gazu, który użyty jest tylko raz lub 

dwa razy w roku, musi być poddany regularnym 
przeglądom serwisowymi i kalibracji. Z tego 
powodu, właśnie przy sporadycznych przypadkach 
użycia wyposażenia ochronnego, usługa wynajmu 
oferowana przez Dräger jest ekonomiczną 
alternatywą. To Państwo wybierają odpowiednie 
elementy niezbędnego wyposażenia, my zaś 
doradzamy w odniesieniu do konfiguracji urządzeń 
i wspieramy Państwa w dotrzymaniu wszelkich 
niezbędnych przepisów bezpieczeństwa tak, aby 
Państwa działalność mogła dalej przebiegać 
bez zakłóceń.

Ekonomiczna alternatywa 
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Praktyczny przykład: do projektów lub 
realizowanych codziennie bieżących zadań 
kilkakrotnie w roku wymaganych jest na przykład 
15 dodatkowych przenośnych detektorów gazu 
typu Dräger X-am® 5000 (patrz: rys. 1)
Uwzględniając całkowite koszty własności 
(Total-Cost-Ownership) można porównać 

koszty związane ze zwiększeniem stanu posiadania 
przykładowo do 35 urządzeń, z kosztami wynajmu 
oferowanego w usłudze Dräger Rental Basic. 
Przy analizowanym okresie trzech lat, wniosek 
jest jednoznaczny: wynajem jest prawie o połowę 
korzystniejszy od kupna (patrz: rys. 2)

Przy szczytowym zapotrzebowaniu: wynajem zamiast kupna?

€
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Źródło: Dräger Rental Service Niemcy

Rys. 2 Oszczędność dzięki usłudze Rental Basic w porównaniu z zakupem własnych urządzeń 
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Rys. 1: Elastyczne, rzeczywiste zapotrzebowanie na Dräger X-am® 5000 na przestrzeni trzech lat

Dräger X-am® 5000 Ex, O2, CO/H2S, H2S
Dräger X-am® 5000 Ex, O2, CO/H2S, H2S

Ilość 
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W naszych magazynach na całym świecie znajduje 
się ponad 65.000 produktów przeznaczonych 
na wynajem – od sprzętu do ochrony dróg 
oddechowych po mierniki gazów, od barierek 
odgradzających po rozgałęźniki typu Y.
Wiemy jedno: dla Państwa jest to rozwiązanie  
najszybsze i najefektywniejsze – otrzymać 
wszystko z jednego źródła. Dlatego poza 
własnymi rozwiązaniami, wynajmujemy również 
wysokiej jakości produkty innych oferentów. 

Znajdą Państwo u nas następujące urządzenia  
oraz systemy:
– technikę pomiaru gazów
– środki ochrony indywidualnej 
– zabezpieczenia wysokościowe
– systemy wentylacyjne i odpowietrzające
– ochronę przeciwpożarową
– komunikację /oświetlenie/ energię
– pojazdy /wyposażenie budowy
– urządzenia medyczne i sanitarne

Co zwykle Państwo zamawiacie: natychmiast 
może być u Państwa, gotowe go użycia. Również 
przy zwrocie oraz zarządzaniu wynajmowanymi 
sprzętami, Państwa nakład jest minimalny. 
Wystarczy w prosty i komfortowy sposób wybrać 
odpowiedni sprzęt, odwiedzając stronę 
www.draeger.com. 

Dräger Rental Service posiada certyfikaty 
zgodne z: DIN ISO 9001/ DIN ISO 14001, 
jak również SCC/VCA (Safety Certificate 
Contractors)

Zalety dla Państwa:
–  Najwyższej jakości urządzenia bezpieczeństwa, 

odpowiadające międzynarodowym standardom,
– Przejrzyste i dające się skalkulować koszty
– Wysoka elastyczność dzięki szerokiemu   
 portfolio, indywidualne rozwiązania oraz szybkie  
 czasy dostaw – na całym świecie.

Bezpieczeństwo od A do Z 
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Niezależnie od tego czy chodzi o jedno, 1.000 
czy więcej urządzeń, czy o szybką dostawę 
przy krótkoterminowych niedoborach, czy też 
długotrwałą współpracą: Dräger Rental Service 
stworzy z Państwem indywidualnie dopasowane 
rozwiązania. Dodatkowo przy każdym pakiecie 
obowiązuje zasada: płacą Państwo tylko za czas, 
w którym sprzęt rzeczywiście był potrzebny.

W zależności od potrzebnego zakresu świadczeń 
mogą Państwo wybrać pomiędzy trzema różnymi 
rodzajami umów:

Rental Basic: przekazanie do dyspozycji gotowych 
do pracy urządzeń.

Rental Advanced: przekazanie do dyspozycji 
gotowych do pracy urządzeń oraz przejęcie 
wszystkich przypadających na okres eksploatacji 
przeglądów serwisowych, kalibracji oraz innych 
prac w warsztacie Dräger.

Rental Professional: obszerne wsparcie z 
przekazaniem do dyspozycji gotowych do pracy 
urządzeń oraz przeprowadzenie wszystkich 
przypadających na okres eksploatacji przeglądów 
serwisowych, kalibracji oraz innych prac na 
miejscu u klienta.

Wynajem na miarę
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                                                  RENTAL BASIC    RENTAL ADVANCED    RENTAL PROFESSIONAL

Usługa

1   Wynajem urządzeń (gotowe do pracy)   

2   Dostawa do siedziby klienta —  

3   Usługa odbioru   —

4   Przegląd serwisowy —  

5   Profesjonalna naprawa   

6   Naprawa w serwisie Dräger —  

7   Naprawa u klienta — — 

8   Opakowanie wieloktornego użycia —  —

9   Ubezpieczenie sprzętu   

10 Naprawa uszkodzeń powstałych w   
    wyniku nieodpowiedniego użytkowania*     

     Usługa i koszty zawarte w pakiecie          Usługa może zostać dodatkowo dobrana do pakietu           — Usługa nie wymagana w pakiecie    

* Kalkulacja kosztów dostosowana indywidualnie do klienta

Od usługi Rental Basic do Professional: nasze usługi w skrócie
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Na całym świecie ponad 1.000 pracowników Dräger 
działa na miejscu u klienta – dzień za dniem. Dräger 
Rental Service dostarcza produkty z 16 światowych 
węzłów komunikacyjnych – dzięki różnorodnym 
wariantom logistycznym, mamy pewność, że 
zamówione urządzenia zostaną dostarczone 

Państwu dokładnie wtedy, kiedy będą potrzebne. 
W firmie Dräger znajdziecie Państwo 
kompetentnych pracowników, którzy nie tylko 
doskonale znają Państwa codzienne wyzwania z 
zakresu bezpieczeństwa, ale również specyficzne 
dla Państwa branży procesy oraz warunki ramowe.

Nasi specjaliści dla Państwa bezpieczeństwa

USA
KANADA

NORWEGIA

BRAZYLIA

NIEMCY

FRANCJA

AUSTRIA

HISZPANIA

CHINY

AUSTRALIA

NOWA
ZELANDIA

DUBAJ

RPA

WŁOCHY

Magazyn centralny Rental Service

UK

HOLANDIA
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Wynajem, zakup, leasing?

Przy szczytowym zapotrzebowaniu lub gdy 
potrzebują Państwo specjalnego wyposażenia, 
usługa wynajmu jest dobrym rozwiązaniem.  
Ale mamy również inne interesujące oferty 
dotyczące zarządzania procesem zakupu.

On-site Safety Service wspiera Państwa na miejscu 
zarówno w zakresie dostarczanego wyposażenia, 
jak i zasobów ludzkich – podczas przestojów 
technologicznych czy też codziennej pracy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: 
www.draeger.com.
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ECKARD GESELL 

DYREKTOR GLOBAL SERVICES

   »Efektywne zarządzanie    
procesem zakupu? Mamy na to 
         kilka pomysłów.«  

Nasze obszerne usługi doradztwa i serwisu 
zarówno w technice medycznej, jaki i 
bezpieczeństwa przyczyniają się do maksymalnej 
wydajności Państwa przedsiębiorstwa.

Wspólnie pracujemy nad tam, aby zrozumieć 
Państwa wymogi handlowe i dzięki świadczeniu 
odpowiednich usług – osiągać Państwa cele.

Do osiągnięcia sukcesu przez Państwa 
przedsiębiorstwo stale wnosimy nasze 
doświadczenie, elastyczność oraz 
bezkompromisowe, wysokie wymagania 
jakościowe.

To nasza obietnica.

Dräger Services: Utrzymujemy wysokie tempo  
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy 

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 

Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


