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Vi uddanner folk

IPAF kursus - Saxlifte og bomlifte

10
59

09
19

Kursusnr.:  70428, 70429, 70430 og          
                70431 
Varighed:  1 dag 

Giv sikkerheden et løft
AMU-Fyn tilbyder IPAF kursus til både 
danske og udenlandske operatører 
af saxlifte, bomlifte og lastbilslifte. 
IPAF står for ”International Powered 
Acces Federation”, og er en organi-
sation, der underviser operatører af 
lifte.

Træningsprogrammet vil skabe en øget 
sikkerhed på din arbejdsplads og sam-
tidig sikre en bedre og mere effektiv 
og korrekt brug af en lift.

Vi tilbyder undervisning i både engelsk 
og dansk. Efter bestået kursus modtag-
er du et kursuscertifikat, et PAL-kort 
(Powered Access License), en logbog 
samt en sikkerhedsguide. Dit PAL-kort 
er gyldigt i 5 år og gældende globalt.

Det er ikke kun en prøve

Efter kurset vil du kunne køre MEWP 
sikkert og manøvre maskinen som 
påkrævet og dermed udføre opgaver 
korrekt både indenfor og udenfor en 
bygning.  
 
 
 
 

Derudover får du bl.a. kendskab til:
• Relevante sundheds- og sikker-

hedsregulativer.
• Ulykkesforebyggelse og kontrol 

samt krav til beskyttelse af per-
sonale

• Behovet for at referere til maski-
nens opererende manual

• Før-brug tjek, daglig vedligehold-
else samt korrekt nødsituations-
procedure, kapaciteter og 
begrænsninger

IPAF kurserne består af en to-delt 
prøve. Dette indebærer en teoretisk 
og en praktisk prøve, som man skal 
bestå for at modtage sit PAL-kort. 
Består du ikke, er der mulighed for 
at gennemgå kurset igen på et senere 
tidspunkt.

Adgangskrav til kurset

Operatører af mobilløftende arbe-
jdsplatforme (MEWP) bør være i god 
fysisk form og ikke have væsentlige 
helbredsmæssige problemer.  

Hvis du har udfordringer med læse-
færdigheder eller sprogforståelse, 
eller har nogen tvivl omkring dit hel-
bred vedrørende brug af MEWP, skal 
du frem lægge dem for din arbejds-
giver med henblik på en nærmere 
vurdering.

Økonomi under  
uddannelsen
Kategori 1B: Lastbillifte (70428)
Kategori 3B: Saxlifte (70429)
Kategori 3B: Bomlifte (70430)
MEWPS for managers (70431)

Alle kurser har en varighed af 
7,5 timer. 

Kontakt os for et tilbud, hvis under-
visningen skal foregå i virksomheden.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Birgit Larsen
 Tlf. 63 13 53 81
 bl@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


