Bygge og anlæg 2019

Teleskoplæssere
med gafler eller kranløft
AMU Nordjylland udbyder uddannelserne, der efterlever Arbejdstilsynets krav
om førercertifikater til teleskoplæssere.
Uddannelserne henvender sig til faglærte og ufaglærte, bygningsarbejdere,
maskinførere og andre, der har eller
ønsker beskæftigelse inden for bygge/
anlæg- og jordbrugsbranchen.

Kranbasis – Teleskoplæsser
med kranløft over 8 t.m.

Teleskoplæsser med gafler
AMU mål: 48671
Varighed: 5 dage
Opstartsdatoer:
2019: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10
2020: 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2,
17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3.
Uddannelsen er for dig, der skal føre
teleskoplæsser eller lignende mutifunktionsmaskine, som har mekanisk løft af
byrden placeret på gafler, til kranarbejde
eller som anvendes til løft af personer,
eller til løft af containere.
Uddannelsen er adgangsgivende
”Teleskoplæsser med kranfunktion”.

• Stabling af gods med hensyntagen til
underlag, pladsforhold og sikkerhed
• Eftersyn og vedligehold af maskiner
og løftemateriel.
Du skal bestå en teoretisk og praktisk
prøve for at få udstedt teleskoplæsser certifikat.

til

AMU mål: 48678
Varighed: 7 dage
Opstartsdato: Ring og hør nærmere.
Når teleskoplæsseren har en løftekapacitet op over 8 m, og bruges til
kranarbejde skal føreren, foruden teleskoplæssercertifikat, have denne kranbasisuddannelse. Det gælder uanset
hvor meget, der løftes.
Der undervises bl.a. i:
• Kranløft med teleskoplæsser, herunder udførsel af anhugningsopgaver
• Bedømmelse af manøvreevne, tyngdepunkt og stabilitet
• Beregning af støttebenstryk
• Ændringer af maskinstabilitet ved
løft, udskydning af bom, krøjning og
montering af kranbom og spil
• Anhugningsgrej, bl.a. mærkning,
stropbelastning, kassationsgrænser
og opbevaring
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Uddannelsen afsluttes med en certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynet
bekendtgørelse nr. 1088 af 28 november 2011. Der udstedes B-certifikat ved
bestået prøve.

Adgangskrav og økonomi
Du skal fremvise helbredserklæring eller
kørekort som bevis på, at du er i stand til
at føre et teknisk hjælpemiddel.
Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg.
gældende regler. Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørelse samt indkvartering efter gældende regler.
Uddannelsessted
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst.
Tilmelding
Virksomheder/ansatte:
www.efteruddannelse.dk
Ledige: www.amunordjylland.dk
Yderligere information
Thomas Harlyk, driftskoordinator
Tlf: 9633 2601, th@amunordjylland.dk
Erik Nielsen, Virksomhedskonsulent
AMU Nordjylland
Tlf.: 9633 2253, erik@amunordjylland.dk

19-06-2019

Der undervises bl.a. i:
• Betjening af teleskoplæssere med
gafler til løft og transport af gods
• Bedømmelse af manøvreevne, tyngdepunkt og stabilitet ud fra lastdiagrammer
• Stabilitetsændringer ved løft, udskydning af bom og krøjning

(Certifikat B)

• Risikomomenter i anhugnings- og
transportprocessen
• Signalgivning, standardtegn og radiokommunikation ved dirigering af anhugning og transport
• Sikkerhedsudstyr, eftersyn m.v.

