
Målbeskrivelse
Efter kurset kan du selvstændigt benytte gaffeltrucks, som er omfattet af certifikat B i 
det daglige arbejde. Kurset afsluttes med en certifikatprøve.

Forudsætninger
Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise gyldigt kørekort B, C eller D eller lægeattest.

Kursusindhold
Efter kurset kan du selvstændigt:
• føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse af såvel gældende 
 sikkerhedsbestemmelser som forholdet mellem stabilitet og belastning samt 
 færdselslovens krav om kørsel med truck.
• optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods 
 i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve gods på lastbil og i 
 container.
• foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
• hente og placere varer vha. stregkoder og stregkodeudstyr.
• arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse  
 med at føre og betjene gaffeltrucks.

Tid
Se skolens hjemmeside: www.herningsholm.dk/efteruddannelse/kurser-og-tilmelding

Varighed
7 dage

Sted
Truckcentret, Lillelundvej 38, Herning

Lillelundvej 21 :: 7400 Herning 
kursus@herningsholm.dk

www.herningsholm.dk

Målgruppe: personer, som skal arbejde med gaffeltruck, 
gaffelstabler eller teleskoplæsser med gafler som en del 

af jobfunktionen

AMU nr og navn: 43686 - Gaffeltruck certifikatkursus B

Gaffeltruck
certifikat B

arbejdsmarkeds 
uddannelse

(amu)

Yderligere information:

uddannelsessekretær:
Lene Simonsen - tlf.: 7213 4604

AMU kurserne er et uddannelsestilbud 
til alle, både beskæftigede og ledige.

Ansatte med et uddannelsesniveau til 
og med erhvervsuddannelse kan del-
tage for 110 eller 184 kr. pr. dag, og 
arbejdsgiveren kan få løntabsgodt- 
gørelse på 661,6 kr. pr. dag. I øvrigt hen- 
vises der til skolens hjemmeside. Der 
kan muligvis også søges tilskud hos 
medarbejdernes kompetencefonde, se 
f.eks. www.uddannelsesfonde.dk

Ledige med ret til 6 ugers jobrettet ud-
dannelse kan deltage på alle kurser. 
Undervisningen gennemføres i skolens 
lokaler i tidsrummet 8.00 til 15.24.Til- 
melding foretages på skolens hjemme- 
side eller på www.efteruddannelse.dk

Der udstedes kursusbevis efter gen-
nemført kursus. Det anvendte kursus-
materiale kan købes.

Der tages forbehold for ændringer 
inden for AMU området, herunder 
økonomiske rammer.


