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Ansvarsfraskrivelse
Anbefalingene i dette dokumentet er en veiledning fra den europeiske organisasjonen 
for verkstedutstyrsleverandører (European Garage Equipment Association, EGEA). Dette 
dokumentet er oversatt til norsk fra en original referanseversjon på engelsk.

European Garage Equipment Association ble grunnlagt i 1980 og samler 11 
nasjonale bransjeorganisasjoner som representerer interessene til både 
produsenter og importører av verksted- og testutstyr. EGEAs rolle er å bidra til 
økt innflytelse, bedre informasjon, bedre hjelpeordninger og et sunnere 
arbeidsmiljø for den europeiske verksted- og testutstyrsbransjen.
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Medlemslandene er ansvarlige for å sikre at dette 
direktivet håndheves på en tilfredsstillende måte i sine 
respektive land, og for at sikkerheten for gjeldende 
maskineri ved behov forbedres i henhold til direktivets 
krav. Medlemslandene skal sørge for effektiv overvåk-
ning av markedet i henhold til Europakommisjonens 
retningslinjer for å sikre at dette direktivet etterleves 
på en tilstrekkelig og enhetlig måte.

Det reviderte maskineridirektivet har betydning for en rekke ulike 
organisasjoner som enten direkte eller indirekte er involvert i levering, 
montering, drift, service, inspeksjon og/eller vedlikehold av 
løftere/maskiner til bilbransjen *og ved eventuelle personskader / 
yrkesskadeforsikring.

*dvs. biler, lastebiler, busser, skinnekjøretøy, industrielle trucker, 
snøkjøretøy og motorsykler.

Revidert
direktiv/standard 
omfatter følgende 

retningslinjer:

SIKKERHET
under drift

MATERIALKVALITET 
og mekanisk styrke

ERGONOMI
for enkel bruk

KONTROLLSYSTEMER
for sikkerhet
og enkel bruk

DRIFTSSTILLING 
og vern mot

mekaniske farer

"Produktreguleringer
for et tryggere arbeidsmiljø "

Sikkerhet
Maskiner skal være utformet og konstruert på en 
måte som gjør det egnet til formålet og sikrer at det 
kan brukes, justeres og vedlikeholdes uten å utsette 
operatøren eller andre for risiko, ved normal bruk, 
men også ved eventuelt forutsigelig misbruk.

Materialer og produkter
Materialene som maskiner eller produktet er frems-
tilt av må være av en beskaffenhet som ikke setter 
operatøren eller andre for risiko eller helsefare. 
Særlig i tilfeller der det brukes væsker skal maskiner 
være utformet og konstruert for å forebygge risiko 
forbundet med fylling, bruk, reparasjon eller 
tømming.

Ergonomi
Eventuelt ubehag, utmattelse eller fysisk og psykisk 
stress ved operatørens ordinære bruk av maskinen 
må reduseres til et absolutt minimum.

Driftsstillinger
Dersom maskinen skal brukes i et farlig miljø som 
representerer en helse- og sikkerhetsrisiko for 
operatøren, eller dersom maskinen i seg selv bidrar 
til å skape et farlig miljø, skal det iverksettes 
adekvate tiltak for å sikre operatøren gode arbeids-
forhold og vern mot eventuelle forutsigelige farer

Sikre og pålitelige kontrollsystemer
Kontrollsystemer skal være utformet på en måte 
som forebygger farlige situasjoner.

Kontrollenheter
Kontrollenheter skal overholde det hevede 
sikkerhetsnivået som er uttrykt i EN 1493:2010 og 
er avgjørende for operatørens sikkerhet.

Vern mot mekaniske farer
Risiko på grunn av manglende stabilitet.
Maskinen skal være utformet og konstruert 
på en måte som opprettholder påkrevd 
stabilitet.

Mekanisk styrke
Maskin, løfteutstyr og disses respektive 
komponenter skal være i stand til å tåle 
påkjenningen ved ordinær bruk.

Samsvarserklæring
Dette dokumentet skal følge alle maskiner 
og alt løfteutstyr som omsettes som CE-ser-
tifisert innenfor EU.

  Dokumentet skal inneholde: 
- alle relevante standarder og all relevant 
  direktivinformasjon som produktet er 
  utformet og fremstilt i henhold til
- produsentens kontaktinformasjon
- navn på ansvarlig person, dennes 
  signatur samt serienummer, produks-
  jonsmåned og -år.

Alle relevante produksjonsdokumenter skal 
oppbevares lett tilgjengelig hos produsent 
og/eller hos importør/forhandler.

Maskineridirektiv 2006/42/EC og standard NS-EN 1493:2010
bygger på en rekke prinsipper, hvorav et utvalg finnes å lese nedenfor:

Siden 1980, har European Garage Equipment Associa-
tion støttet medlemmer fra 11 EU-land i arbeidet med å 
forbedre standardene for utstyrskvalitet, sikkerhet og effekti-
vitet, og med det hatt direkte innflytelse på utstyr til bilbrans-
jen når det gjelder både utforming, levering, drift og service-
support.

Den 29. desember 2009, ble maskineridirek-
tiv 2006/42/EC innført i EU.
Som en følge av dette trådte den europeiske standarden EN 
1493:2010 Kjøretøyløftere (utarbeidet av den tekniske 
komiteen bak standarden CEN/TC 98 “Løfteplattformer”) i 
kraft den 8. oktober 2011. Standarden dekker de viktigste 
kravene i maskindirektiv 2006/42/EC.

NS-EN 1493:2010-standarden dekker 
utforming, drift og løftekapasitet for kjøretøyløftere til bruk i 
bilverksteder for ordinær service, reparasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøy.
Standarden skal sikre at drift og vedlikehold av utstyret gjennom 
adekvat utforming, materialkvalitet og produksjon samt sikker 
og effektiv funksjonalitet skal kunne skje med minst mulig 
risiko for operatøren.
For verkstedeiere er det nå viktig ved kjøp av løftere eller annet 
utstyr (nytt eller brukt) at de besitter en kopi av samsvar-
serklæringen (CE-dokumentasjon) , slik at de kan sikre seg at 
produktet overholder kravene i nevnte direktiv og standard.

Selv om maskineridirektiv 2006/42/EC og standarden NS-EN 1493:2010 omfat-
ter mange flere detaljer, vil enhver ny kjøretøyløfter som overholder kravene i 
disse være et trygt og effektivt produkt med god design som er et verdifullt 
tilskudd til verkstedet.

EGEA anbefalerat du alltid kontrollerer at du har en gyldig Samsvarserklæring (CE merket)


