
CE-märkning är obligatorisk på självständigt funge-
rande maskiner som har placerats på marknaden 
inom EES efter 1 januari 1995 (personlyftande 
anordningar 1 januari 1997). 
Inspecta har lång erfarenhet av maskingranskning 
enligt gamla svenska föreskrifter och nya EU-regler.

Vi kan erbjuda följande tjänster

• EG-typkontroll av särskilt farliga maskiner

• Certifiering av maskiner mot kraven i maskin-
direktivet

• Granskning av den tekniska dokumentationen

• Hjälp vid riskbedömning och riskanalys

• Hjälp vid tolkning av kraven i direktivet och 
standarder

• Granskning av ombyggda maskiner inklusive 
 certifiering

• Granskning av ombyggda och begagnade 
 maskiner

Exempel på utförda uppdrag

• Automatiska presslinjer

• Robotanläggningar

• Anläggningar för behandling av papper och 
 pappersmassa

• Anläggningar för brödtillverkning

• Automatanläggningar för träbearbetning

• Tryck- resp. offsetpressar

• Förpackningsmaskiner

• Anläggningar för godshantering

• Lyftanordningar

Våra tjänster främjar säkerheten mot person-, 
maskin- och ekonomiska skador
En maskintillverkare kan få extra trygghet genom 
att ytterligare en part granskat maskinen eller 
delat med sig av sin erfaren het vid framtagningen 
av konstruktionen.

Önskar du mer information kontakta

Inspecta

Produkt & Personcertifiering

Träbearbetningsmaskiner, lyftanordningar

Christer Danielsson, tel 08-5011 3050

christer.danielsson@inspecta.com
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Inspecta är Nordens ledande inspektionsföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge
och Baltikum. Av koncernens totalt 1200 anställda arbetar cirka 550 personer på något
av våra 20 kontor i Sverige. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, produkt- och
personcertifi ering, konsulting och rådgivning samt utbildning. Vi hjälper våra kunder att
minska risken för person- och miljöskador samt nå högre tillgänglighet och kvalitet.

Inspecta Box 30100 104 25 Stockholm Lindhagensterrassen 1 
Tel 08-5011 3000 Fax 08-5011 3001 www.inspecta.com 
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I de fall maskinen omfattas av flera EG-direktiv, som gäller andra aspekter, anger CE-märkningen att kraven 
enligt dessa direktiv också är uppfyllda.

Bilaga 6:     pkt 5=Anmäla ändringar     pkt 6=Dokumentationsspråk


