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Som köpare av begagnade pressar är det viktigt att komma ihåg att hela ansvaret 
för att pressen uppfyller gällande krav och säkerhetsbestämmelser är köparens. 
 

Om en maskin levereras utan att uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser är det 
upp till köparen att bekosta de åtgärder som krävs för att bestämmelserna 
uppfylls. Vidare är det inte tillåtet att ta maskinen i bruk innan samtliga krav är 
uppfyllda. 
 

För att som köpare gardera sig mot oförutsedda kostnader och problem samt 
kunna vara säker på att en beställd press uppfyller gällande krav är det viktigt att 
noga och skriftligen specificera i beställningen vilka krav pressen skall uppfylla. 
 

Vid köp av alla typer av begagnade pressar gäller följande: 
1. Alla maskiner skall uppfylla de ”Allmänna minimikraven för arbetsutrustning” 
enligt AFS 1996:5 (Användning av arbetsutrustning). 
 

2. För begagnade pressar gäller dessutom AFS 1999:8. Här delas pressarna in i 
sex olika kategorier beroende på typ av arbete i pressen: 
 

 Kategori : I För manuell drift i oskyddade pressverktyg. I dagligt tal 
benämns denna kategori även som ”Godkänd plockpress”. 

Kategori : II Press som har skyddsgrind. 
Kategori : III Press endast för skyddat (slutet) verktyg. 
Kategori : IV Press endast för varma arbetsstycken. 
Kategori : V Press endast för automatdrift. 
Kategori : VI Press endast med långsam slutningsrörelse. 
 
Vid beställning av en begagnad press skall man alltid ange, skriftligen i 
beställningen, vilken kategori pressen skall uppfylla  
 
Exempel på text i beställningen vid köp av godkänd plockpress: 
 

Pressen skall vid leverans uppfylla följande krav: 
1. Allmänna minimikrav för arbetsutrustning enligt AFS 1996:5 (Användning av 
arbetsutrustning). 
2. Pressen skall vidare uppfylla AFS 1999:8, Kategori:I, ”För manuell    
drift i oskyddat pressverktyg”. Vilket inkluderar avbruten puls vid driftsätt 
Inställning. 
 
Kontakta oss om Ni önskar ytterligare information eller hjälp vid bedömningen av 
en maskins uppfyllande av gällande krav.  


