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NYE SIKKERHEDSKRAV
TIL BRUGSANVISNINGER
DS/EN ISO 20607:2019
Standarden DS/EN ISO 20607 Maskinsikkerhed – Maskiners
brugsanvisning er pr. 1. april 2020 harmoniseret som Maskindirektivets
minimumskrav gældende for alle nye maskiner i EU/EØS. Dvs. at alle
maskiners brugsanvisninger skal opfylde standardens minimumskrav, før
fabrikanten kan skrive under på sin Overensstemmelseserklæring og påstå
at maskinen er CE-mærket.
Maskinsikkerhed ApS har flere produkter klar, der kan hjælpe dig:
-

Kontrol af brugsanvisninger
Opdatering af brugsanvisninger
Skrivning af brugsanvisninger
Skabeloner/ dispositioner i Word
Et program til skrivning af brugsanvisninger
Kurser i de nye krav til brugsanvisninger

Maskindirektivet stiller krav om, at en maskine og dens brugsanvisning
opfylder alle krav fra direktivet og alle relevante standarder. Det er
Maskinsikkerhed ApS selvfølgelig klar til: Men markedet er endnu ikke klar til
at honorere det. Derfor er alle vores produkter, og priser, opdelt i:
a.
b.
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c.
d.

Opfyldelse af Maskindirektivets Bilag I stk. 1.7.4 Brugsanvisning
Opfyldelse af a og krav fra DS/EN ISO 20607 Maskiners 		
brugsanvisning
Opfyldelse af b og krav fra maskinens risikovurdering
Opfyldelse af c og krav fra andre relevante standarder

DS/EN ISO 20607 fortolker kravene i Maskindirektivet og EN ISO
12100:2010, og er et supplement til de andre B- og C-standarder: Dvs. selv
om din maskine bygges så den overholder en konkret C-standard med
egne krav til brugsanvisningen, skal du alligevel supplere med krav fra DS/
EN ISO 20607.
Brug vores erfaring
Lad vores erfaring komme dig til gode:
”Vi har været med i udarbejdelsen af DS/EN ISO 20607 fra starten, og
har derfor kunnet se hvilke krav der skulle opfyldes. Vi har derfor allerede
nu diverse skemaer, og omkring 500 tekstblokke til indsættelse i din
brugsanvisning, samt masser af erfaring,” fortæller Hans Morten Henriksen,
direktør Maskinsikkerhed ApS.

* Ret til ændringer forbeholdes
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BLIV KLAR TIL AT HÅNDTERE DE NYE SIKKERHEDSKRAV TIL
MASKINERS BRUGSANVISNING
Kontrol, opdatering, skrivning
Vi kan kontrollere din brugsanvisning, opdatere den til de krav du ønsker
opfyldt, og vi kan skrive din brugsanvisning.
Send en kopi af din brugsanvisning, og få et uforpligtende tilbud på en
gennemgang, eller send et billede af din maskine og få tilbud på skrivning af
brugsanvisning.
Maskinsikkerhed ApS’ Hans
Morten Henriksen har som
eneste danske repræsentant
været med i udarbejdelsen af DS/
EN ISO 20607 og udtaler:
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”Det er en rigtig god standard,
og hvis den følges vil
man få væsentligt bedre
brugsanvisninger fremover. Det
kan medvirke til at undgå ulykker,
men også til at gøre hverdagen
nemmere for brugerne.
Omvendt har de fleste
maskinfabrikanter, og deres
underleverandører, en større
udfordring: Til dato har vi set
én (1 stk.) brugsanvisning (for
en kædetalje), som opfylder de
meget rimelige krav fra DS/EN
ISO 20607. ”

Skabelon med disposition i Word
Vi tilbyder flere skabeloner:
a.
Opfyldelse af MD Bilag I, 1.7.4 og DS/EN ISO 20607: DKK 2.800,00
b.
Opfyldelse af a samt mange A- og B-standarder:
DKK 4.800,00
Desuden har vi versioner til maskiner til fødevarer, robotter, intern transport,
fjernstyring og hackersikring, ATEX/Eksplosionssikring.

Brugs-DOK: program til skrivning af brugsanvisninger
Opbygget over vores skabeloner, og med referencer til hjælpetekster, til
standarder mv, nemt indtræk af tekster fra et tekstarkiv du selv udfylder,
opgavestyring, variationsstyring mv.
a.
b.

Opfyldelse af MD Bilag I, 1.7.4 og DS/EN ISO 20607: DKK 18.800,00
Opfyldelse af a samt mange A- og B-standarder:
DKK 28.800,00

Desuden har vi versioner til maskiner til fødevarer, robotter, intern transport,
fjernstyring og hackersikring og ATEX/Eksplosionssikring.
Abonnement på opdatering til kommende standarder: DKK 4.800,00 pr år
Kursus i brugen af programmet Brugs-DOK: DKK 2.800,00 pr deltager, eller
DKK 12.000 for et kursus hjemme hos jer.

Kursus: Lær at opfylde kravene fra Maskindirektivet og
DS/EN ISO 20607 til maskinens brugsanvisning
2-dages kursus med aftenopgaver, overnatning og eksamen samt vores
egen skabelon ”Maskindirektivet og DS/EN ISO 20607”.
Målrettet maskinfabrikanter og brugere.			
		
		
DKK 12.500,00
Kurset omfatter: Gennemgang af krav fra Maskindirektivet, DS/EN ISO
20607 og andre standarder, med øvelser/gruppeopgaver, hvor du kommer
igennem formulering af tekster til opfyldelse af kravene.
Holdes også som firmakursus.
Se mere på www.maskinsikkerhed.dk/kurser eller kontakt os for mere
information.
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