Kranfører 8 - 30 tm med integreret kranbasis

Mobile kraner 8-30 tm med
integreret kranbasis
En lastbilkranfører påtager sig hver
dag et ansvarsfyldt job med mange
forskellige udfordringer. Det kan være
af- og pålæsning af byggematerialer,
montage af elementer eller forskel
lige former for grabbekørsel.
Fælles for alle opgaverne er, at kranføreren altid formår at holde hovedet
koldt og have sikkerheden i højsæde
samtidigt med, at man fungerer som
et serviceorgan, der yder det bedste
for kunderne.

Uddannelse
Arbejdet med mobile kraner kræver
krancertifikat, når kranen har et løfte
moment på over 8 TM.
På AMU-Fyn lægger vi vægt på, at de
nyuddannede kranførere bliver rustet
til at kunne klare sig i branchen. Vi
har stor fokus på sikkerheden og har
udviklet praksisnære kranopgaver,
som kursisten udfører under kyndig instruktion og vejledning.
Vi har ligeledes stor ekspertise i at
støtte og hjælpe de kursister, der
kommer med forskellige udfordringer, såsom ordblindhed, sprogvanske
ligheder, talblindhed eller andet.

Kompetencer efter
gennemført uddannelse
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8
tonsmeter til og med 30 tonsmeter
med integreret kranbasis og opfylder
dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.
1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1
og punkt 2.2
Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• Risici forbundet med arbejde
med mobile kraner
• Mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• Mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelses
begrænsninger
• Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt
hejsetilbehør og anhugningsgrej
• Indholdet af kranjournaler og
kunne føre disse i nødvendigt omfang
• Reglerne for samløft med mobile
kraner af byrder samt personløft
med mobile kraner
• Mobile kraners stabilitetsforhold
• Jordbundsforhold
og
kunne
vurdere forskellige underlags
bæreevne
• Valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• Korrekt anvendelse af støtteben
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Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
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.
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