Del-maskine-erklæring, Maskindirektivet
2006/42/EF, bilag II B DEL-MASKINER:

Kommentarer til del-maskine-erklæring

Undertegnede fabrikant, og bemyndiget til udarbejdelse af
den tekniske dokumentation, for delmaskinen og, på
behørig anmodning udlevere, det tekniske dossier:

Fabrikanten er det firma
som fremstiller og markedsfører del-maskinen i
EU/EØS
som efter egne specifikationer får fremstillet delmaskinen (brugervirksomhed som fabrikant)
som importerer en del-maskine til EU/EØS;
Importøren er ansvarlig over Arbejdstilsynet, men
kan så sende regningen til den udenlandske
fabrikant
Ofte vil fabrikanten også være ansvarlig for samling og
udlevering af det tekniske dossier, men for importerede delmaskiner kan der være forskel; så skal der være en
ansvarlig repræsentant inde i EU. Der skal desuden stå, at
man også vil udlevere det tekniske dossier til
myndigheden.
JF. Maskindirektivet, bilag I, punkt 1.7.3

Firmanavn _________________________
Adresse

_________________________

Tlf.

_________________________

Fax

_________________________

E-mail

_________________________

Beskrivelse af del-maskinen:
Mærke

_________________________

Type

_________________________

Serie

_________________________

Betegnelse ____________________
___________________________________

-

del-maskinens benævnelse, type og serie
evt. serienr.

Med henblik på at kunne idenficere lige præcis denne delmaskine igen.
I alt skal der stå: betegnelse, funktion, model, type,
serienummer og handelsbetegnelse.
Her kan fabrikanten med fordel nævne de eventuelle
begrænsninger der måtte være i det del-maskinen er
beregnet og må anvendes til.

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende væsentlige Her nævnes de punkter i Maskindirektivets bilag I, som
sundheds- og sikkerhedskrav i maskindirektivet
fabrikanten vil påstå del-maskinen overholder.
2006/42/EF bilag I:
For samtlige de nævnte punkter bærer fabrikanten af delmaskinen det fulde ansvar overfor både myndighed,
fabrikant af den maskine delmaskinen skal indgå i og
slutkunde for: teknisk dossier og risikovurdering, sikker
indretning og teksten i brugsanvisningen.
Er desuden fremstillet i overensstemmelse med følgende
direktiver (se herunder)

Her er nævnt de CE-mærkningsdirektiver som hyppigst vil
være relevante for maskiner. Se mere under direktiver.

EMC-direktivet: : 2004/108EF + seneste ændringer

EMC-direktivet er kun aktuelt, hvis del-maskinen er et
apparat jfr EMC-direktivet (en brugsklar enhed samlet hos
fabrikanten). Hvis maskinen skal samles elektrisk ude ved
kunden eller sammenbygges med andet elektrisk, er den
ikke et apparat og derfor er den ikke omfattet af EMCdirektivet.
I praksis får
Lavspændingsdirektivet (LVD) er kun aktuelt for de
indgående elektriske dele på maskinen. Arbejdstilsynet vil
ikke længere se LVD på den færdige maskines erklæring.
Der er heller ikke krav om LVD på delmaskine-erklæringer,
men som køber vil jeg gerne have det.

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF

Flg harmoniserede europæiske standarder er anvendt:

Dato:
Underskrift:
Underskrivers navn:
Stilling i virksomheden:

Hvis du skriver anvendt har du kigget i standarden, og
brugt dele af den.
Hvis du skriver at du har overholdt en standard, skal du
overholde den fuldstændigt.
Med det nye maskindirektiv skal du overholde alle
relevante dele af alle relevante standarder, eller
dokumentere at din løsning er mindst lige så god som
standardens. Forskellen på ”anvendt” og ”overholdt” er nu
ikke så stor, men pas alligevel på hvad du skriver.
Identifikation, det vil sige navn og stilling på den der har
fået fuldmagt til at forpligte fabrikanten.

