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Persbericht

Pilz biedt ondersteuning bij internationale
conformiteitsbeoordeling: de zekere weg naar
machines voor Brazilië die voldoen aan NR-12 -
machineveiligheid: paspoort voor Rio

Ostfildern, 07.09.2017 - Pilz breidt zijn serviceaanbod voor

internationale conformiteitsbeoordelingen uit: het

automatiseringsbedrijf ondersteunt zijn klanten nu ook op weg

naar een machine die voldoet aan NR-12 en biedt daarmee

machinebouwers en gebruikers wereldwijd toegang tot de

Braziliaanse markt. Want: wie als fabrikant machines aan

Brazilië verkoopt, moet deze in overeenstemming met de

Braziliaanse reguleringsnorm (Norma Regulamentadora) NR-12

leveren. Exploitanten van machines in Brazilië op hun beurt zijn

volgens NR-12 verplicht om veiligheidsmaatregelen voor hun

werknemers te treffen.

  

Pilz biedt nu wereldwijd een servicepakket voor de desbetreffende

conformiteitsbeoordelingsprocedure aan. Pilz voert allereerst de

noodzakelijke risicobeoordeling uit, stelt vervolgens de conformiteit

met de gezondheids- en veiligheidseisen van de NR-12 vast en

valideert de machine bij de fabrikant. Nadat alle benodigde

documenten in het Portugees zijn vertaald, neemt Pilz het complete

proces tot en met de registratie bij de Braziliaanse autoriteiten met

de registratie volgens NR-12 voor zijn rekening. Het

automatiseringsbedrijf biedt bovendien ondersteuning bij de

inbedrijfstelling en de afsluitende validering van de machine in

Brazilië.
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Wereldwijde vraag naar lokale kennis

Pilz kan voor zijn internationaal opererende klanten de conformiteit

met NR-12 garanderen dankzij alle dochterondernemingen.

Daarvoor biedt het bedrijf deze service internationaal uniform met

een lokale contactpersoon voor de klant aan. In de afzonderlijke

landen maken de experts van Pilz daartoe gebruik van de

uitgebreide knowhow van de collega's in Brazilië: als ‘Professional

Legalmente Habilitado’ is Pilz Brazilië officieel geaccrediteerd om

services voor gebruikers en machinebouwers te mogen uitvoeren

die in overeenstemming met NR-12 zijn.

"Pilz is in staat om lokale kennis grensoverschrijdend beschikbaar te

stellen, toe te passen en over landsgrenzen heen met dezelfde

professionaliteit en kwaliteit te werken", benadrukt Renate Pilz,

voorzitter van de directie. "Naast de CE-markering voor Europa

kunnen wij klanten nu wereldwijd toegang tot de Braziliaanse markt

bieden."

NR-12: paspoort voor machines

In Brazilië definiëren de als NR bekende reguleringsnormen

procedures om de veiligheid op de werkplek te garanderen. In totaal

zijn er 34 NR's die de veiligheid regelen. De voor machines en

installaties geldende NR-12 lijkt in zekere zin op de Europese

Machinerichtlijn 2006/42/EG, maar omvat onder andere ook

specifieke eisen uit internationale B- en C-normen.

Zolang er niet volledig aan de richtlijnen van de NR-12 is voldaan en

deze niet formeel gedocumenteerd zijn, worden machines in Brazilië

niet geaccepteerd. Door het opstellen van zulke "paspoorten voor

machines" maakt Pilz het voor bedrijven die machines willen

exporteren makkelijker om toegang tot nieuwe markten te krijgen.
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Bijschrift: Pilz biedt ondersteuning van de risicobeoordeling tot en met de
veiligheidsvalidering om te garanderen dat machines aan de eisen van de Braziliaanse NR-
12 voldoen.

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 186058

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland
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Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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