Kran basis og
mobile kraner

Krankurser
Kran

Bliv kranfører
Med et krancertifikat kan du
varetage flere opgaver og er
attraktiv på arbejdsmarket

Kran basis

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Det tager kun 10 dage at tage et

Kranbasis, suppleret med

kranbasis kursus.

samløft med kraner

Du lærer bl.a. om kranens op-

På kurset lærer du at betjene certifikatbelagte kraner omfattet af §4 i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af
29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige
uddannelser

bygning, dens muligheder og
begrænsninger.
Derudover får du også kendskab
til generelt kranarbejde, og hvordan dette udføres, fx i forbindelse med anhugning/afhugning,
korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej.

Kurset er det tidligere kran C kursus.
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På kurset lærer du også at udføre samløft med 2 kraner.
Kurset afsluttes med en teoretisk og
praktisk prøve.
Kursusnr.: 48586

Varighed: 10 dage

Hvis du arbejder inden for lager, i byggebranchen eller lignende, hvor der ofte
bruges kraner, så kan det være, at du
skal optimere din kompetencer med et
kran certifikat.
Med titlen som kranfører vil du kunne
varetage flere opgaver på din arbejdsplads. Hvis du ikke har et job, er det dog
stadig store fordele ved at tage et kran
certifikat – det er nemlig meget attraktivt på det danske arbejdsmarked.

Mobile kraner

Mobile kraner - certifikat på kun 10 dage
Med et mobilkrancertifikat i hån-

Mobile kraner > 8-30 tm. med

den har du flere strenge at spille

integreret kranbasis

på i dit job, og du er mere attrak-

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

Mobile kraner > 30 tm.

Krancertifikatuddannelse.

Krancertifikatuddannelse.

Kursusnr.: 48644

Kursusnr.: 48646

tiv på arbejdsmarkedet.
Når du har kran certifikat til
mobile kraner, kan du betjene en
lastbilmonteret kran, gældende
fra 8 tonsmeter til og med 30

Varighed: 10 dage

Andre krankurser

Grundlæggende uddannelse i betjening
af mobile kraner med en løfteevne over
30 tonsmeter.

Varighed: 10 dage

tonsmeter. Det tager kun 10 dage
at blive klar til et job som kranfører.

Kurset er det tidligere kran D kursus.

Udvidelse kran D til mobile
kraner > 8-30 tm. basis
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.
Krancertifikatuddannelse.
Kursusnr.: 48647

Varighed: 5 dage
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Praktiske oplysninger

Følg os på FACEBOOK
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
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 amusyd.dk.

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

