Truckcertifikat til
gaffeltruck og gaffelstabler

Truckcertifikat
Gaffeltruck

Med et truckcertifikat bliver du
mere attraktiv på arbejdsmarkedet
Hos AMU SYD kan du tage truckcertifikat på flere sprog

Kursusindhold
Se bagsiden

Datoer og tilmelding
Scan QR-koden og tilmeld dig
på amusyd.dk

Du bestemmer selv, om du vil undervises på dansk, tysk eller engelsk. Kniber
det med at finde tid i hverdagen, kan du også tage kurset i weekenden.

Hvad koster et truckcertifikat?
Et truckcertifikat koster kun 882 kr., og du kan få VEU-godtgørelse, hvis du
hører til AMUs målgruppe. Ring og hør nærmere.

Det tager kun 7 dage
På kun 7 dage har du et truckcertifikat, og du står stærkere på arbejdsmarkedet, hvor du kan varetage flere spændende opgaver på et lager.

Er du erfaren truckfører?
Vi har også truckkurser til dig som allerede har erfaring med truckkørsel, men
som har brug for en opdatering af regler, ny teknologi og nye arbejdsmetoder.

Har du ikke kørekort?
Har du ikke et kørekort, vil det være en god ide, at du inden du tager et truckcertifikat, deltager på et 3 dages kursus, hvor du får kendskab til færdselsloven
og gennemgår en masse praktiske øvelser. Så bliver du nemlig helt klar til at
tage et truckcertifikat.

Undervisningssted
AMU SYD
C.F. Tietgens Vej 6
6000 Kolding

Yderligere oplysninger

🇩🇰 	

Kurser på dansk:
Susanne Brigsted
Telefon 76 37 37 41
Mail: sub@amusyd.dk

🇬🇧  🇩🇪 Kurser på engelsk og tysk:
Vibeke Jacobsen
Telefon 76 37 37 43
Mail: vip@amusyd.dk

Du må gerne køre truck uden et kørekort, men kun i områder hvor færdselsloven ikke gælder.

Vi er en del af

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

KURSUSINFO
Gaffeltruck - truckcertifikat
Truckcertifikatet giver dig muligheden for at kunne styre
og betjene forskellige typer gaffeltrucks og gaffelstabler.
Efter et spændende forløb, vil du kunne foretage dig
korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt
gods, højder og reoltyper i container og på lad, og udføre
blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og
lastbærer. Du ved hvornår og hvordan gaffeltrucken skal
synes og vedligeholdes.

Fagnummer:

Varighed:

47592 Gaffeltruck certifikatkursus B

7 dage

Du får de kvalifikationer, som kræves af Arbejdstilsynet
for af føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.
Hos AMU SYD har du mulighed for at tage kurset både i
hverdagene, om aftenen og i weekenden.
Undervisningen kan være på dansk, engelsk, tysk eller
med tolk efter behov.
Med et truckcertifikat står du stærkere på arbejdsmarkedet.

Gaffeltruck for erfarne
Kurset er til dig som allerede kører og arbejder med
truckkørsel, men som har brug for en opdatering af
regler, ny teknologi og nye arbejdsmetoder.
Du kan på baggrund af stabilitetsberegninger og beregninger af løftegrej vurdere om forskellige godstyper er
forsvarlige at løfte og transportere og foretage avanceret
løft under vanskelige forhold og under tidspres.

Fagnummer:

Varighed:

46893 Efteruddannelse for
erfarne truckførere

2 dage

Her er et kursus der hjælper dig og din arbejdsplads til
mere sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø.
Kurset kan holdes både på AMU SYD, men også i din virksomhed, hvor der kan tages udgangspunkt i de daglige
udfordringer.

Er du uden kørekort og skal du bruge et truckcertifikat?

Fagnummer:

Det her kursus gør dig klar til at tage et truckcertifikat.
Du lærer om løftediagrammer, og du får også kendskab
til Færdselslovens krav om kørsel med gaffeltruck.
Det meste af kurset er praktiske øvelser, og vi har set,
at de fleste med dette kursus klarer sig langt bedre, når
prøven til truckcertifikat skal i hus.

Varighed:

43393 Manøvrering gaffeltruck,
stabler og færdselsregler

3 dage
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Gaffeltruck - til dig uden kørekort

