Sjätte och sista brevet

”CE-märkning” – vad innebär detta för mig som lantbrukare?
Under april-maj 2014 skriver JTI en serie inlägg om CE-märkning och vad denna märkning innebär. Vi
vill ge dig som lantbruksföretagare en grund till begreppet CE-märkning.
I detta sista brev går vi igenom läget inför en möjlig CE-märkning av vår maskin.
Vi har nu arbetat med att få fram det skriftliga underlaget för en CE-märkning, bl a en bättre
bruksanvisning på engelska, ritningar över maskinen och de elektriska installationerna samt intyg
från tillverkaren att maskinen överensstämmer med CE-reglementet (tre bilagor nedan).
Intyg från tillverkaren: (Ctrl+klick för att öppna länken i nytt fönster)
http://www.jti.se/uploads/ovriga/JTI_ce_Declaration-of-CE-Conformity.pdf
Ritningar över maskinen (Ctrl+klick för att öppna länkarna i nya fönster)
http://www.jti.se/uploads/ovriga/JTI_ce_Roaster-Exploded-view.pdf
http://www.jti.se/uploads/ovriga/JTI_ce_Roaster_Seals.pdf
Vi har också beställt tid hos en elektriker för att byta ut kablar, gå igenom de elektriska
installationerna samt installera nödstopp. Våra tekniker på JTI kommer snarast att montera skydd för
händerna så att man inte kan fastna i spannmålsskruvarna samt montera ett nät runt själva
rostningstrumman så att man inte bränner sig vid beröring.
En del åtgärder är kvar, vi måste skriva en svensk bruksanvisning och mäta buller från maskinen,
samt utforma instruktioner för handhavande att fästa på själva maskinen.
När allt detta är klart kommer vi att kontakta SMP för en genomgång av maskinen och då hoppas att
den kan CE-märkas.
Presentation SMP - ett opartiskt företag för provning, besiktning och certifiering
(Ctrl+klick för att öpnna länken i nytt fönster)
http://www.jti.se/uploads/ovriga/JTI_ce_SMP_CE.pdf
Såhär i slutet av arbetet kan vi konstatera att det varit en lång resa med mycket arbete och kontakter
med tillverkaren. Visserligen är det möjligt för den enskilde lantbrukaren att göra samma arbete,
men frågan är om det är mödan värt för en enskild användare.
Vi har arbetat med en maskin, om vi skulle sätta in denna maskin i en större maskinkedja som består
av transportörer, silor, pressar och förpackningsmaskiner, behöver hela denna kedja CE-märkas. Det
krävs således stor arbetsinsats för att nå fram till en CE-märkt maskinkedja.
En tydlig rekommendation är därför att även vid import från länder utanför EU, kräva ett de är CEmärkta maskiner alternativt begära en så fullständig dokumentation så att du kan CE-märka själv.

