Transport og logistik 2018

Certifikat til gaffeltruck
Mål: 47592
Varighed: 7 dage
Opstart: To gange pr. måned

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer over
18 år, der kan fremvise et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest
(Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af
kørekort).

Formål
Efter uddannelsen kan deltagerne føre
og betjene gaffeltrucks og selvkørende
gaffelstablere samt foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Et certifikat til gaffeltruck giver dig
også lov til at køre teleskoplæsser med
gafler.

Uddannelsen indeholder:
Køre og stableteknik

Jobmuligheder

Du lærer at aflæse diagrammer, så du kan
se, hvor meget du må løfte i den givne
situation og afhængig af, hvordan du optager godset på gaflerne.

Efter endt uddannelsesforløb vil det øge
dine chancer for at få et ordinær- eller fritidsjob, da det er en forudsætning mange
steder, at du har certifikat til gaffeltruck.

Godsbehandling
Du lærer om håndteringssymboler, pallebelastning og enhedslaster. Du får også
en kort introduktion til farligt gods.

Truckens opbygning
Du lærer, hvorledes en truck er opbygget,
og hvad forskellen er på en el-truck og en
motor-truck.

Vedligeholdelse
Her lærer du, hvordan du foretager daglig
eftersyn af trucken, og hvad du skal være
opmærksom på i din daglige omgang med
gaffeltrucken.

Sikkerhedsbestemmelser
Du lærer om færdselslovens og arbejdstilsynets krav til en gaffeltruck. Du lærer
også hvordan du kan bruge en truck til
personløft samt regler for intern færdsel.
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Du har blandt andet mulighed for at søge
jobs på lagere hos engrosfirmaer, større
detailforretninger og varehus.

Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse
efter gældende regler.

Yderligere information
Tina Højgaard Popp, kursussekretær
Tlf.: 9633 2215
E-mail: tih@amunordjylland.dk

Forklift in english
Please notice english education
in Forklift, certificate B, on following
dates: 7 – 15/6 2018
		
27/8 – 4/9 2018
		
29/11 – 7/12 2018

09-05-2018

Du lærer, hvordan du kører, manøvrerer
og betjener en gaffeltruck i forskellige situationer og afhængig af godsets beskaffenhed.

Stabilitet

