Ragn-Sells kogub jäätmevaldaja territooriumilt jäätmeid erinevate kogumisvahenditega, mis võivad olla kas
kliendi või Ragn-Sells’i omanduses ja mille kasutamise määrab kohalik omavalitsus oma
jäätmehoolduseeskirjaga.

Jäätmekott on kliendile kuuluv ühekordse kasutusega kogumisvahend, mille jäätmevedaja viib ära kokkulepitud
tühjenduspäeval. Klient on kohustatud sel päeval tagama jäätmekotile vahetu juurdepääsu.

Konteiner on ratastel või ilma ratasteta plastist või metallist korduvkasutusega kogumisvahend, mis võib kuuluda
kliendile või jäätmevedajale. Jäätmevedaja tühjendab konteinerit kokkulepitud tühjenduspäeval, mil klient on
kohustatud tagama sellele juurdepääsu jäätmeveokiga.

Vahetuskonteiner on jäätmevedajale kuuluv metallist, korduvkasutatav pealt suletud või lahtine kogumisvahend,
mis on mõeldud suurte jäätmehulkade (7-30m3) kogumiseks.
Vahetuskonteineri viib jäätmevedaja koos jäätmetega ära kokkulepitud tühjenduspäeval. Pikaajalise
teeninduslepingu olemasolul toob jäätmevedaja vahetuskonteineri peale jäätmetest tühjendamist iga kord kliendi
juurde tagasi.

Presskonteiner on jäätmevedajale kuuluv jäätmete pressimisseadmega varustatud pealt suletud vahetuskonteiner,
mis on mõeldud suurte koguste kokkupressimist võimaldavate jäätmete kogumiseks kliendi territooriumil.

Mõõtmetelt standardseteks kogumisvahenditeks loetakse:
1. kaanega varustatud 80-, 140-, 240-, 370-, 600- või 800-liitriseid kogumismahuteid, mis vastavad EVSEN 840-1-2012 standardile ja mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeid
kokkupressivatesse jäätmeveokitesse;
2. kaanega varustatud 2,5m3 või 4,5m3 kogumismahuteid, mis vastavad EVS-EN 840-1-2012 standardile ja
mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeveomasinatesse või
toimetada jäätmeveokiga käitluskohta. Kõik ülejäänud kogumisvahendid loetakse ebastandardseteks.
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Ratastel kogumisvahendid mahutavusega kuni 0,8m3 tuleb paigaldada jäätmeveokiga samal tasandil
paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei tohi olla jäätmeveoki lähimast
võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 10 meetrit.



Üle 0,8m3 mahutavusega või ratasteta Kogumisvahendid tuleb paigaldada jäätmeveokiga samal tasandil
paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on jäätmeveoki vahetu
juurdepääs kogumisvahendi tühjendusküljelt.



Kogumisvahendile ligipääsutee peab olema kõva kattega, laiusega vähemalt 4 meetrit ja vaba kõrgus tee
kohal (ruumi ja sissepääsuvärava kõrgus juhul, kui kogumisvahend asub ruumis) vähemalt 6 meetrit.



Suuri ratasteta konteinereid (1,5-4,5m3) ja vahetuskonteinereid, mida paigaldatakse eritehnika abil, ei
tohi klient ilma Ragn-Sellsi nõusolekuta ümber paigutada.



Kogumisvahendi ette peab jääma vähemalt 20 meetrit vaba manööverdamisruumi.



Presskonteineri paigaldamiskohas peab olema tööstusvoolu pistik.



Kogumisvahendisse võib panna vaid neid jäätmeliike, mille kogumiseks antud kogumisvahend ette on
nähtud (vt kleebist konteineril).



Kogumisvahendi ümbrust ei tohi risustada jäätmete ja ehitusmaterjalide jääkidega.



Ohutuse tagamiseks võib metallkonteineritele (1,5m3-4,5m3) läheneda vaid nendelt külgedelt, kus on
tühjendusluugid.



Rangelt on keelatud ronida konteineri peale või sisse ja selle küljes rippuda – konteiner võib
deformeeruda või ümber kukkuda ja põhjustada raskeid vigastusi.



Metallkonteinerite (1,5-4,5m3) suurte tühjendusluukide avamine on keelatud, seda tohivad teha vaid
jäätmevedaja töötajad.



Jäätmeid võib konteinerisse panna vaid selleks ettenähtud täitmisluukide kaudu. Enne jäätmete
konteinerisse panemist tuleb veenduda, et konteiner on ohutus asendis ja kindlal pinnal.



Konteineri kaante avamisel ja sulgemisel ning jäätmete konteinerisse paigutamisel tuulise ilmaga tuleb
jälgida, et tuul ei lükkaks kaant kinni.



Konteinerit võib täita vaid kuni servani ja selliselt, et konteineri kaant saaks sulgeda. Keelatud on
konteineri ületäitmine ja jäätmete panemine konteineri peale või ümber.



Kui konteiner ei vasta ohutusnõuetele (on vigane või rikutud), tuleb sellest kohe teavitada
jäätmekäitlejat.



Tuleohutuse tagamiseks peab konteiner paiknema eluruumidest ja autodest vähemalt 3,5 meetri
kaugusel.



Konteineri kasutaja vastutab konteineri nõuetekohase kasutamise eest ning peab tagama jäätmevedajale
vaba juurdepääsu konteineri tühjenduspäeval.



Jäätmekott ei või olla suurem kui 150 liitrit ning peab olema pealt kindlalt suletud.
o

Täidetud jäätmekott võib kaaluda kuni 10 kg, seejuures peab olema tagatud, et kott
jäätmeveokisse teisaldamise ajal ei puruneks.

•

Ragn-Sells annab kõigile kliendile müüdud konteineritele 2-aastase müügigarantii.

•

Garantii hakkab kehtima alates konteineri üleandmisest kliendile.

•

Garantii hõlmab kõiki garantiiajal kestel ilmnevaid konteineri puudusi, mille põhjus on tootmisviga või
mille eest vastutab Ragn-Sells.

•

Garantii ei kehti nende konteineri puuduste kohta, mille tekkimise või ilmnemise põhjuseks on konteineri
ebaõige kasutamine või mille eest vastutab klient.

•

Garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel peab klient sellest Ragn-Sells’i kirjalikult teavitama esimesel
võimalusel.

•

Ragn-Sells vahetab välja või parandab garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel konteineri oma kulul.

