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Vores mission er: Tilbyde smarte løsninger til komplekse transportopgaver. 
Vejen dertil er: Tilbyde intelligent kombination af trailerdata og omfattende service – i hele 
trailerens levetid. Med vores telematiksystem TrailerConnect®, og vores skræddersyede 
serviceydelser kan du udnytte din trailer mere effektivt. www.cargobull.com/dk

Trailere og service fra ét sted
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Af Thomas Krebs

CE-MÆRKNING - I sidste 
klumme har jeg beskrevet, 
hvad CE-mærkning er, og 
hvordan en maskine define-
res.

I denne klumme vil jeg be-
skrive forhold, der gælder, 
når et køretøj opbygges. Her 
gælder to lovgivninger: 

* Detailforskrifter for Kø-
retøjer. Her findes alle krav, 
som stilles til nye motor-
drevne køretøjer og på-
hængskøretøjer hertil. Det 
er Færdselsstyrelsen, som 
udformer Detailforskrifter 
for Køretøjer. Den seneste 
version er trådt i kraft den 1. 
januar 2017.

* Maskindirektivet er et di-
rektiv, som kommer fra EU, 
og som blandt andet omfat-
ter krav til hensigtsmæssig 
konstruktion og fremstilling 
af maskiner. Bestemmelser-
ne i maskindirektivet vareta-
ges af Arbejdstilsynet og fin-
des i bekendtgørelse nr. 612 
”Bekendtgørelse om indret-
ning af tekniske hjælpemid-
ler”.

Begge lovgivninger er vig-
tige for opbyggerne.

Eksempel: Tiplad
Lad os som eksempel tage en 
tiptrailer – altså en trailer 
opbygget med et tiplad. Trai-
leren - chassiset - er omfattet 
af detailforskrifterne, mens 
tipladet opfattes som en ma-
skine og er derfor omfattet 
af maskindirektivet. Tipla-
det går ind under begrebet 
maskine med ekstern ener-
giforsyning.

For at et tiplad kan funge-
re, skal der også tilføres olie-
tryk. 

Olietrykket genereres af 
en pumpeenhed med kon-
trolpanel, der ofte drives af 
trækkerens motor. Denne 
oliepumpeenhed forsyner 
tipladet med tryk.

Olieaggregatet kan anses 

som en delmaskine, og for 
delmaskinen skal der udfor-
mes en inkorporeringser-
klæring med tilhørende bru-
gervejledning og risikovur-
dering. 

CE-mærkning
For tipladet gælder, at der 
skal udformes en CE-mærk-
ning med tilhørende doku-
mentation. Der skal laves en 
risikovurdering, brugervej-
ledning, CE-konformitetser-
klæring osv. 

En vognmand, der kører 
med en trækker og tiptrailer, 
skal være i besiddelse af bå-
de CE-mærkning og den til-
hørende dokumentation. 
Sælgeren af den færdige 
kombination, trækkeren 
med oliepumpeaggregat og 
tipladet, skal udlevere alle 

dokumenter til kunden – ty-
pisk vognmanden. 

Før man kan mærke en 
maskine med CE-mærke, 
skal de sikkerhedsmæssige 
forhold være i orden. Her ta-
ler vi forhold som højdead-
varsel under kørsel, trykløs-
hed i tipladets cylindre un-
der kørsel, advarsel for skæv 
belastning, sikring for at der 
ikke er personer i nærheden 
under tipning og så videre.

Den generelle opfattelse 
er, at når en trailer er synet, 
er den lovlig; men uden CE-
mærke er traileren kun del-
vis lovlig. Det kan betyde 
store omkostninger for 
vognmanden, hvis traileren 
er impliceret i et uheld, og 
dokumentationen ikke er i 
orden.

Vigtige love for opbyggere
Detailforeskrifter for Køretøjer og Maskindirektivet er love, der er vigtige at kende.

Ny kærre til entreprenør i Tønder

Rådgivende ingeniør Kjelkvist A/S i Tønder har netop 
fået overdraget en ny KTS240 - 24 ton kærre med 
3-vejs tip. Den 3-akslede NOPA kærre, der er solgt af 
SAWO, er blandt andet udstyret med liftaksler på før-
ste og tredjeaksel aksel. Den har luftstyret automat-
bagsmæk og er leveret i den velkendte høje NOPA-kva-
litet. Kærren er eftermonteret med rullepresenning.

Anhænger til Grenaa

Stevnhoved ApS i Grenaa har netop fået leveret en 
3-akslet Kel-Berg overføringsanhænger med lang bo-
gie. Anhængeren er justérbar i bagenden til containere 
i en længde af 7.000-7.500 mm. Anhængeren er tipbar 
til 49 grader og har tre 9 ton BPW-aksler med tromle-
bremser og original BPW-luftaffjedring. Den nye over-
føringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas 
Trucks Danmark.

 ■Nye leveringer

På en tiptrailer er traileren omfattet af detailforskrifterne, mens 
tipladet er omfattet af maskindirektivet. 


