6 ugers jobrettet

Betjening af travers og portalkraner
under 8 tons
Kort fortalt
På kurset lærer du om certifikatkrav og regler, der er relevant, hvis du skal arbejde med kraner under 8 ton/8
TM. Du lærer at anhugge, foretage løft af byrder med travers- og portalkraner under 8 ton/8 TM. Du lærer også
at sætte kranen i gang og standse den, mens byrden holdes i ro. Endvidere lærer du at dirigere kranen ved
brug af standard håndsignaler og radiokommunikation.

Hold

Kontakt
Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris
Pris for ikke højtuddannet
ansat:
DKK 384,00
Pris for ledig eller
højtuddannet ansat:
DKK 2.717,30

Tilmelding

Vi har desværre ingen planlagte hold på dette kursus. Tilmeld dig KURSUSAGENTEN og modtag en e-mail når
der oprettes nye hold...;

Fag: Betjening af travers og portalkraner under 8 tons
Fagnummer:
49480

Varighed:
3 dage

Pris for ikke højtuddannet ansat:
DKK 384,00

Pris for ledig eller højtuddannet ansat:
DKK 2.717,30

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder eller ønsker i virksomheder, hvor
der udføres løfteopgaver med traverskraner, der ikke kræver certifikat.
Beskrivelse: Deltageren har viden om:
· gældende certifikatkrav herunder regler for synkron og asynkron samløft med to eller flere kraner
· kæder, wirer, fiberstropper samt almindeligt forekommende anhugningsgrej
· standard håndsignaler
Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:
· foretage simple løft, sikkerhedsmæssigt forsvarligt, med kraner under 8 ton/8 TM
· foretage simpel anhugning af byrder under anvendelse af kæder, wire, fiberstropper samt almindeligt
forekommende anhugningsgrej
· foretage korrekt løft af byrde, igangsætte krankørsel med byrden i ro, foretage korrekt standsning af kranen
samt afsætte byrden lodret og i ro
· dirigere kranen ved hjælp af standard håndsignaler og radiokommunikation
· redegøre for gældende certifikatkrav herunder reglerne for synkron og asynkron samløft med to eller flere
kraner
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