
Mirkas elverktyg har länge legat långt 
fram vad gäller efterlevnad av miljölag-
stiftning, men 2016 tog vi ytterligare  
ett steg genom att skapa en särskild 
arbetsgrupp inom Mirka Power Tools,  
som fokuserar enbart på efterlevnad av 
lagar och bestämmelser. Syftet med detta 
är att säkerställa att Mirkas elverktyg har  
så liten miljöpåverkan som möjligt.

Dessutom ser vi en ökad miljömedveten- 
het bland kunderna, och vi får allt fler 
frågor gällande intyg och dokumentation 
om efterlevnad.  
– På den tyska marknaden har man till 

exempel länge fokuserat på återvinning, 
och där får vi ofta frågor om hur Mirkas 
slipmaskiner kan återvinnas, berättar  
Annika Stenmark, som är efterlevnads-
chef på Mirka.

Varje gång det finns en misstanke om 
bristande efterlevnad skickas den aktuella 
produkten till ett oberoende laborato-
rium för undersökning. Komponenter 
som används i produktionen kontrolleras 
dessutom internt vad gäller leveranskedja 
och andra aspekter, för att säkerställa att 
inga elektroniska komponenter innehåll-
er konfliktmineraler.

Utveckling och tillverkning av elverktyg 
kontrolleras med hjälp av fem EU-direktiv:

• RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
• Maskindirektivet
• Direktivet om radioutrustning
• REACH (Registration, Evaluation, 

Authorization and restriction of Chemicals)
• WEEE-direktivet (Waste Electrical and 

Electronic Equipment)

Dessutom finns det produktspecifika stan-
darder att förhålla sig till. Försäkran om 
överensstämmelse finns i bruksanvisning-
en till alla maskiner, vilket är ett krav för att 
Mirkas slipmaskiner ska få CE-märkning.

Låg miljöpåverkan med Mirkas elverktyg

Digitala verktyg för sundare arbetsförhållanden

Möjligheten att övervaka hälsa och säker-
het på arbetet ökade avsevärt med lanse-
ringen av myMirka®-appen. Här kan man 
till exempel övervaka vibrationsnivå och 
-exponering för att undvika vita fingrar.

Genom att ansluta en Mirka-slipmaskin 
till appen via Bluetooth* kan användaren 
övervaka vibrationsnivåerna både i realtid 
och under en längre period**. Med hjälp 
av myMirka Dashboard, som visar vibra-

tionsövervakningen från myMirka-appen, 
kan arbetsförhållandena enkelt följas upp 
och analyseras, vilket leder till att ergono-
min förbättras avsevärt.

Förutom vibration kan appen också mäta 
energiförbrukning, arbetsbelastning och 
varvtal. Det finns också en funktion som 
mäter temperaturen i maskinens motor 
och drivsystem, och om det finns något 
tecken på överhettning slår maskinen 

automatiskt om till säkerhetsläge.  
På så sätt får man en ökad livslängd  
och ett minskat koldioxidavtryck  
för verktyget.

*Bluetooth-anslutning finns inte tillgänglig i alla länder

**Vissa funktioner finns som köp inuti appen




