Kran basis og
mobile kraner

Krankurser
Kran

Undgå arbejdsulykker!
Her får du viden om hvordan
du betjener kranen korrekt.

Kran basis

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Efter kurset og bestået prøve
kan du føre kraner og lignende
maskiner over 8 tons/tonsmeter,

Efter kurset kender du til:

Efter kurset kan du desuden:

•

Sikkerheds- og sundhedsmæssige
forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af
byrden og signalgivning.

•

•

Risici forbundet med arbejde med
kraner

•

Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger

Foretage anhugning af byrder og
betjene almindeligt forekommende
kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder
ved hjælp af samtidige funktioner
samt standsning af svingende
byrde

•

Kraners beregnede anvendelse,
herunder anvendelsesbegrænsninger

•

•

Reglerne for anhugning/afhugning,
herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej

Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om
byrden er anhugget korrekt, inden
der løftes

•

•

Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang

Vejlede en anhugger, herunder ved
hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio

•

•

Reglerne for samløft med kraner af
byrder samt personløft med kran

Gennemføre de eftersyn, som du
som kranfører er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej

•

Hvor ofte kraner og anhugningsgrej
skal efterses og vedligeholdes.

•

Tilegne dig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med
udgangspunkt i leverandørens
brugsanvisning

•

I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt
udføre samløft med 2 kraner.

omfattet af § 4 i bekendtgørelse
nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Kranbasis, suppleret med
samløft med kraner
Kursusnr.: 48586
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Varighed: 10 dage

Mobile kraner

Mobile kraner - certifikat på kun 10 dage
Med et krancertifikat i hånden

Mobile kraner > 8-30 tm. med

Udvidelse kran D til mobile

har du flere strenge at spille på

integreret kranbasis

kraner > 8-30 tm. basis

i dit job, og du er mere attraktiv

Grundlæggende uddannelse i betjening
af mobile kraner med en løfteevne over
8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter
med integreret kranbasis.
Krancertifikatuddannelse.

Udvidelse af kran D grundlæggende
uddannelse i betjening af mobile kraner
med en løfteevne over 8 tonsmeter til
og med 30 tonsmeter med integreret
kranbasis.

Kursusnr.: 48644

Krancertifikatuddannelse.

på arbejdsmarkedet.
Når du har bestået kran certifikat til mobile kraner, kan du
betjene en lastbilmonteret kran,
gældende fra 8 tonsmeter til og

Varighed: 10 dage

Kursusnr.: 48647

med 30 tonsmeter. Kurset tager
kun 10 dage at blive klar til et job
som kranfører.
Kurset er det tidligere kran D
kursus.

Mobile kraner > 30 tm.
Grundlæggende uddannelse i betjening
af mobile kraner med en løfteevne over
30 ton/tonsmeter.
Krancertifikatuddannelse.
Kursusnr.: 48646

Varighed: 10 dage

Varighed: 5 dage

Udvidelse kran E til
Mobile kraner > 30 tm.
Udvidelse af kran E til grundlæggende
uddannelse i betjening af mobile kraner
med en løfteevne over 30 tonsmeter
med integreret kranbasis.
Krancertifikatuddannelse.
Kursusnr.: 48648

Varighed: 5 dage
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Praktiske oplysninger

Bliv medlem af vores

FACEBOOK-GRUPPE
Søg på ”AMU SYD - Travers- og portalkran”

Deltagelse på AMU

Tilmelding

Yderligere oplysninger

Betingelserne for at deltage på
AMU-uddannelse er forskellige i
forhold til, hvordan din situation er
på arbejdsmarkedet i uddannelsesperioden.

Tilmelding kan ske på
www.amusyd.dk eller ved at ringe.

Kan du få ved henvendelse til:

Er du ledig, skal du tilmelde dig ved
at ringe til os.

Kursussekretær:
Eva Nør
76 37 37 42
een@amusyd.dk

Se hvilke betingelser, der gælder
for dig på www.amusyd.dk.

C F Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk
www.amusyd.dk

