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VERKLARING VAN SKH
Dit productcertificaat is op basis van BRL M/02, "Gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines"
conform het SKH Reglement voor Certificatie afgegeven door SKH.
SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Talen Machines B.V. beoordeelde,
gemodificeerde of geleverde houtbewerkingsmachines aan de in dit productcertificaat vastgelegde veiligheids- en
gezondheidseisen voldoen, mits deze voorzien zijn van het hieronder afgebeelde SKH-certificatiemerk op een wijze als
aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Afbeelding van het SKH-certificatiemerk

Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.
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PRODUCTSPECIFICATIE

1.1

Technische specificatie
De door de certificaathouder beoordeelde, gemodificeerde of geleverde houtbewerkingsmachines voldoen aan
paragraaf 3 van BRL M/02, "Gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines".
Dit houdt onder andere in dat zij voldoen aan:
- Richtlijn Arbeidsmiddelen
- Arbeidsomstandighedenwet
- Arbeidsomstandighedenbesluit
- Arbeidsomstandighedenregeling
- Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving.
Indien aan de houtbewerkingsmachines modificaties worden uitgevoerd door de certificaathouder, dan dienen
deze bewerkingen te worden uitgevoerd conform de desbetreffende beoordelingsrichtlijn onder SKH
productcertificaat. Bovenbedoelde bewerkingen mogen ook door derden worden uitgevoerd.
Bij elke onder dit certificaat geleverde houtbewerkingsmachine wordt een in de Nederlandse taal opgestelde
gebruikershandleiding verstrekt.

1.2

Merken
Iedere houtbewerkingsmachine wordt gemerkt met het SKH-certificatiemerk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:
- SKH-certificatiemerk;
- nr. 33211;
- machine-identificatie (type, serienummer, etc.);
- datum (maand en jaar) van afgifte.
Plaats van het merk: aan die zijde van de machine waar de bediening plaatsvindt.
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WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1

Bij aflevering van de houtbewerkingsmachines inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van het onder 2.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden
opgenomen met:
Talen Machines B.V.
en zo nodig met:
de certificatie instelling SKH
‘Het Cambium’
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Tel.
(0317) 45 34 25
E-mail:
Fax
(0317) 41 26 10
Website:

mail@skh.org
http://www.skh.org

2.2

De certificaathouder is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van het
volledige productcertificaat.

2.3

Toepassing en gebruik
Het productcertificaat is van toepassing op gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines,
transportmiddelen c.q. transportwerktuigen voor zover zij elektrisch en/of mechanisch gekoppeld zijn aan een
houtbewerkingsmachine c.q. een houtbewerkingsinstallatie en hijs- en hefgereedschappen indien zij deel
uitmaken van een machine of installatie voor houtbewerking of -verwerking. Eén en ander met betrekking tot
veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers op de arbeidsplaats.
N.B. Hijs- en hefwerktuigen waarvoor verplichte keuringen gelden zijn van het toepassingsgebied uitgesloten.

2.4

Geldigheidscontrole
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org.

