
Dine maskiner
- vårt ansvar.

Velger du å lease din nye maskin, kan en 
serviceavtale fra oss inngå som en del av 
leasingprisen.

Arbeid smartere, ikke hardere. 

Inngå
serVIceaVtale

med oss!

Hms-
kontroll

olsenmaskin har utviklet tre serviceprodukter. målsettingen er å forenkle 
og sikre din hverdag. 

Fundamentet i våre serviceprodukter er vårt utprøvde Hms-
kontrollskjema. 

Inngår du servicekontrakt med oss, slipper du å tenke på neste kontroll. Vi 
følger opp og sørger for besøk til riktig tid.

serviceproduktene skal medføre at din produktivitet bedres ved at nedetid 
reduseres, og at dine produkter får økt presisjon og kvalitet.

du kan velge mellom Hms-kontroll og Hms-mini.

Hms-kontroll  er for store, motoriserte maskiner med minimum én styrt akse.

Hms-mini er for mindre motoriserte maskiner.

Begge maskintyper har samme krav til kontroll og ettersyn.

Begge kontrollene tar for seg maskinenes enkelte komponenter og sikkerhetsdetaljer.  Vi kontrollerer disse 
og fyller ut kontrollskjemaet under arbeidets gang.

som et resultat av kontrollen, avdekkes sikkerhetsdetaljenes funksjonsevne. er maskinen uten feil og 
mangler, skåres 100%. 

det gjennomføres en start- og sluttkontroll. slik dokumenteres maskinens nøyaktighet og ytelsesevne. 

Videre måles blant annet knekkevinkel, og resultatene noteres. Hensikten er å dokumentere utbedringer og 
påpeke mangler.  Vi utarbeider en rapport som vi i detalj gjennomgår med deg.

Ved installering av nye maskiner foretas alltid opplæring. Fordi noen funksjoner sjelden benyttes, glemmes 
det ofte at de finnes. Over tid ansettes også nye medarbeidere, og disse får ofte ikke den nødvendige 
opplæringen. kommer vi jevnlig på besøk, bli opplæringsbehovet ivaretatt.



De fleste maskinprodusenter har ett års fabrikkgaranti. Med Utvidet  
garanti får du fem års garanti. slik fordeles servicekostnadene dine over 
flere år.

Utvidet Garanti inkluderer fri telefonstøtte, deler, administrasjonskostna-
der, samt arbeids- og reisetimer når vi rykker ut.

arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til din bedrift. arbeidstilsynet 
forvalter et lovverk som har ufravikelige krav om jevnlig sakkyndig 
kontroll og vedlikehold. 

UtviDet 
garantI

når du som arbeidsgiver er uheldig og får en personskade, må det dokumenteres ovenfor politiet 
og arbeidstilsynet at kravene til sakkyndig kontroll og vedlikehold er oppfylt. 

Vi hjelper deg med dokumentasjonskravene!

Fornying av slitedeler kan inkluderes i dette produktet mot et pristillegg. I slike tilfeller estimeres 
deleforbruket og kostnaden over avtaleperioden. 

dine garantiforespørsler avklares i hvert enkelt tilfelle. I mange tilfeller kan du selv bytte deler og foreta 
justeringer etter anvisning fra oss. disse anvisningene kan gis per telefon, mms eller e-post. I de tilfeller vi 
vurderer det som beste løsning, rykker vi ut etter avtale.

Pålegg 10 Arbeidsutstyr - periodisk sakkyndig kontroll

arbeidsgiver skal sørge for at det gjennomføres sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret.

Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
• kopi av kontrollrapporten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § § 13-1, 13-2 og 13-4

Frist for gjennomføring : 11. mars 2013

Begrunnelse:
arbeidsgiver skal sørge for at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold er fullt 
forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.  arbeidsutstyr som er opplis-
tet i forskrift om utførelse av arbeid § 13-1, er underlagt krav om sakkyndig kontroll. nærmere om tids-
punkt for sakkyndig kontroll fremgår av § 13-2. dokumentasjon av sakkyndig kontroll skal oppbevares slik 
at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. dette følger av arbeidsmiljoloven 4-4 første ledd, jf. 
forskrift om utførelse av arbeid § § 13-1, 13-2 og 13-4.

Under tilsynet kunne ikke arbeidsgiver dokumentere at arbeidsutstyret var kontrollert av sakkyndig virk-
somhet.

det foreligger brudd på bestemmelsen om sakkyndig kontroll.

ovenfor ser du utdrag av et pålegg en av våre kunder mottok fra arbeidstilsynet etter et ordinært 
tilsyn 20. februar 2013. Frist for utbedring er altså ca 3 uker.



garantI 
plUss

ditt behov for service og vedlikehold bestemmer hyppighet og 
varighet på våre besøk. du skal ved disse besøkene fremlegge feil og 
mangler, og vi rapporterer våre funn. I samarbeid lager vi en utbed-
ringsplan.

dette produktet kan langt på vei sammenlignes med forsikringsbran-
sjens helkasko. 

avtalen vil som regel omhandle de fleste av dine maskiner, hver 
enkelt spesifiseres med typebenevnelse og serie-/maskinnummer.

som garanti Pluss-kunde får du din egen kontaktperson.

service- og Hms-historikk oppbevares i en spesielt utarbeidet maskinbok. denne oppbevares hos 
deg.

med dette serviceproduktet fungerer vi som din servicevdeling.  alle maskinbekymringer overlates til oss - 
nesten uansett hva som inntreffer.

det koster mye når en maskin stopper eller produserer dårlig. 
 
med garanti Pluss blir maskinene raskt reparert og produktiviteten opprettholdes. maskinene skal til en-
hver tid fremstå som nye.
overlat alle maskinbekymringer til oss
dine ansatte skal ikke reparere maskiner, men arbeide med inntektsskapende arbeid. Våre 
fabrikkutdannede serviceteknikere sørger for maskinens optimale ytelse. 
 
I dette serviceproduktet har vi inkludert en responsgaranti. det betyr at vi straks stiller opp for 
deg. Vi gjennomfører et telefonintervju for å avdekke problemet. kanskje løses det der og da. Hvis 
feilen eller delebehovet ikke avklares, rykker vi ut. 

Ved installering av nye maskiner foretas alltid opplæring. Fordi noen funksjoner sjelden benyttes, glemmes 
det ofte at de finnes. Over tid ansettes også nye medarbeidere, og disse får ofte ikke den nødvendige 
opplæringen. kommer vi jevnlig på besøk, bli opplæringsbehovet ivaretatt.

Vi hjelper deg med dokumentasjonskravene!

Fornying av slitedeler kan inkluderes i dette produktet mot et pristillegg. I slike tilfeller estimeres deleforb-
ruket og kostnaden over avtaleperioden.

dine garantiforespørsler avklares i hvert enkelt tilfelle. I mange tilfeller kan du selv bytte deler og foreta 
justeringer etter anvisning fra oss. disse anvisningene kan gis per telefon, mms eller e-post. I de tilfeller vi 
vurderer det som beste løsning, rykker vi ut etter avtale.



Inkludert i avtalen Hms 
mini

Hms- 
kontroll

Utvidet 
garanti

garanti 
Pluss

Fri telefonstøtte a a a a

arbeid og reisetid a a a a

avtalenummer er det samme som maskin- eller se-
rienummer

a a a a

maskinbok a a a a

årlig Hms kontroll a a a a

Vi foreslår og følger opp avtalte terminer a a a a

smøre- og oljeskiftplan følges  a a a a

Justering av vitale komponenter som anslag, knekkevinkel 
og betjeningselementer

a a a a

opplærings- og repeteringsbehov dekkes a a a a

oppfyller forsikringsselskapenes krav til maskinforsikring  
(indre skader)

a a a a

responsgaranti/prioritet ved havari a a

5 års avtalevarighet a a

avtalen dekker reservedeler a a

Besøk innen 7 arbeidsdager a

Besøk innen 2 arbeidsdager a

reisekostnader 1) a a

mobilnummer til fast kontaktperson a

Vi fungerer som din serviceavdeling a

deler sendes ekspress a

 

kjell olsen maskinforretning as

Postboks 123

2001 lillestrøm

telefon: 23 26 40 60

post@olsenmaskin.no

www.olsenmaskin.no


