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Køreteknik for
erhvervschauffører, trin 1
Førere af køretøjer, der anvendes til
erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring kan, efter gennemført
uddannelse på et køreteknisk anlæg,
reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og
pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvigeog afværgeteknik i disse køretøjer.
Den praktiske kørsel omfatter
• Bremse- og undvigeøvelse inkl. ned
ad bakke
• Katastrofeopbremsning
• Indkørsel i vigeplads/buslomme
ned ad bakke
• Kørsel op ad bakke, evt. an
vend
else af ASR eller differentialspærre,
bremsning på uens friktion
• Slalomøvelser

Økonomi under
uddannelsen

Førere af køretøjer, der anvendes
til erhvervsmæssig godstransport
el
ler personbefordring kan, ef
ter
gennemført uddannelse på et køre
teknisk anlæg, reagere hensigts
mæssigt i van
ske
lige og pludseligt
opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

Den praktiske kørsel omfatter
• Tør langbane, bremse- og undvige
øvelse
• Glat langbane, bremse- og undvige
øvelse
• Bremsning på uens friktion
• Glat S-kurve gennemkørsel under
anvendelse af ASR og bremseøvelse
• Glat bakke bremsning/undvige
øvelse ned ad bakke
• Indkørsel i vigeplads/buslomme ned
ad bakke
• Kørsel op ad bakke, anvendelse af
ASR
Endelig indgår korrekt bremseteknik
med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen
af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen
ved anvendelse af motorbremse (inkl.
forstærkede motorbremser) og retarder
i glat føre.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse 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 forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Helle Martinussen
Tlf. 63 13 53 85
hm@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

10090319

Samt følgende manøvreringsøvelser:
• Forlænskørsel og indbakning, fra
højre og venstre side, i garage
• Bakning til kantsten
• Venstresving med forhindring til
højre
• Parallelforskydning med stop inkl.
stop i bås kombineret med højdevurdering ved venstresving
• For- og baglæns kørsel i smal passage
• Kørsel over smøregrav kombineret
med bakning om hjørne
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