
VAR SMART
– NÄR DU KÖPER MASKINER!
Redan när du håller på att skaffa en ny maskin är det viktigt att du lär dig använda maskinen på ett 
tryggt sätt. Det lönar sig att utnyttja den utbildning som maskintillverkarna och säljarna erbjuder. 
Deras yrkeskunniga handledning ger färdigheter som minskar risken för olycksfall och tillbud.

Observera vid maskinköp! 

•  Lyft fram arbetarskydd och säkerhet som ett viktigt 
  kriterium redan vid anskaffningen av maskiner. 

• Sätt dig in i maskinens egenskaper, särskilt vad 
 som ändrats i en ny modell. 

• Begär användarutbildning och handledning också 
 när det är fråga om en begagnad maskin.
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Se till att alla som arbetar 

med en maskin får utbild-

ning i att använda den!

Att skaffa en trygg maskin
Ett lyckat maskinköp uppstår inte i en hast. Genom 
att reservera tillräckligt tid för maskinköpet hinner du 
göra noggranna jämförelser av priser och egenska-
per vad avser användning och säkerhet. Det lönar sig 
också att fästa uppmärksamhet vid servicebehovet, 
hur lätt det är att serva maskinen och hur maskinen 
är konstruerad.

Vid köptillfället provkör man maskinen och ser  
hur trygg den är. I samband med att maskinen tas 
i bruk kontrollerar man att den är monterad enligt 
tillverkarens anvisningar och att gångar och avsatser 
är som de ska vara. Dessutom kontrollerar man att 
manöver- och skyddsanordningarna är i skick och 
fungerar.

Goda tillvägagångssätt
En bra offert innehåller en specifikation av hur mycket 
säkerhets- och användarhandledning som hör till. Kö-
paren bör få manualen redan då köpet görs upp för 
att i förväg kunna sätta sig in i en trygg användning av 
maskinen.

En grundlig handledning ökar kundens färdigheter 
och säkerhetskompetens. När maskinen används enligt 
instruktionerna blir arbetet också mer effektivt.

Vid leveransen av maskinen försäkrar sig säljaren  
framme hos kunden om att produkten är i skick, in- 
ställningarna rätt gjorda och kunden har det kunnande  
som behövs. Samtidigt kontrollerar man tillsammans  
att skyddsanordningarna och andra säkerhetsdetaljer 
fungerar.

Begagnade maskiner
I fråga om begagnade maskiner är det bra att före 
köpet bekanta sig med serviceboken och maskinens 
historia. Även då du köper en begagnad maskin hör 
det till att få handledning i säkerhetsfrågor och hur 
maskinen används.

Källa: Leppälä m.fl. 2016. Maatalouskoneiden turvallisuusriskien
hallinta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 43/2016.
Naturresursinstitutet Luke, Helsingfors.

LÄMPLIGHET:
• ekonomisk lönsamhet
• användningsändamål
• rätt kapacitet, driftssäkerhet

Före en maskinanskaffning Anskaffningsbeslutet

SÄKERHET:
• lämpligt funktionssätt
• skyddsanordningar
• bruksanvisning
• utbildning och handledning
• CE-märkning och dokument
• offertbegäran: säkerhets- och användarhandled- 
 ningens omfattning och värde bör specificeras

Drift och användning

ANVÄNDARINFORMATION:
Bruksanvisning:
• studera bruksanvisningen
• användarhandledning
• utbildning i att använda maskinen
• planering av hur maskinen ska  
 användas på gården

• rätt leverans
• maskinen rätt monterad
• säkerställande av att användnings- 
 miljön är trygg
• rätt justering och installation 
 av maskinen

• kontinuerlig bedömning av säkerheten
• upprätthållande av kunnandet
    - genomgång av instruktionerna 
    alltid i början av säsongen
    - repetitionsutbildning
• instruering av arbetskraften

Leverans och ibruktagande

Läs mer om skydd i arbete:

lpa.fi

luke.fi (främst på finska)


