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Vi uddanner folk

Gaffeltruck og gaffelstablercertifikat

10
13

11
19

Kursusnr.: 47592 
 47593 
Varighed:  5 dage 
 7 dage

Gaffeltruck 
certifikatkursus B  
- så får du et løft
På kun 7 dage bliver du parat til nye 
arbejdsopgaver i dit nuværende job 
- eller klædt på til at gafle dit næste 
job. Med et certifikat til gaffeltruck får 
du et kompetenceløft, der er efter-
spurgt i mange virksomheder.

På kurset lærer du bl.a. om: 
• Sikkerhedsbestemmelser ved trans-

port af forskellige godstyper 
• Transport af gods på ramper, i reol-

gange, snævre rum og lagerhaller 
• Stuvning, optagning og afsætning 

af forskelligt gods i forskellige høj-
der i forskellige reoltyper i contai-
ner og på lad 

• Blokstabling
• Daglig vedligehold og eftersyn
• Aflæsning af belastningsdiagram-

mer
• Ergonomi og arbejdsmiljø

Efter kurset er du certificeret til at 
føre og betjene forskellige typer gaf-
feltrucks og selvkørende gaffelstabler. 
 

 

Gaffelstabler  
certifikatkursus A

Hvis løftehøjden er over 1 meter, skal 
føreren af en gaffelstabler have et 
gyldigt certifikat.

Med certifkatkursus A får du retten til 
at føre og betjene forskellige typer 
selvkørende gaffelstablere med for-
skellig opbygning og udstyr. 

Kurset tager 5 dage, og indholdet 
er sammenligneligt med kursus til 
gaffeltruck – blot udelukkende med 
undervisning og praktisk træning i at 
føre og betjene gaffelstabler. 

Der gives ikke merit til gaffeltruck 
certifikatkursus, hvis du allerede har 
et gaffelstablerbevis. 

AMU-Fyn er det sikre valg
På AMU-Fyn tilbyder vi et trygt, rum-
meligt og moderne uddannelsesmiljø. 
Vi har erfarne undervisere, der tager 
udgangspunkt i dine forudsætninger 
og behov.

Vi udsteder et uddannelsesbevis til 
alle deltagere, som har bestået cer-
tifikatprøven, og som efter under-
viserens vurdering har gennemført 
den øvrige del af uddannelsen med 
tilfredsstillende resultat.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Deltagerforudsætninger
Du skal være fyldt 18 år. 
Har du ikke kørekort til enten traktor 
eller personbil, bedes du kontakte 
vores kusistadministration.
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