UDVID DINE MULIGHEDER SOM CHAUFFØR

MED KRAN CERTIFIKAT

EUC Syd
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Telefon 7412 4242
Mere info på www.eucsyd.dk

MOBILE KRANER > 8 T/M TIL OG MED 30 T/M
Målgruppe

•

Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for mobile kraner med
en løftekapacitet fra 8 til og med 30 tonsmeter.
Personer der benytter entreprenør maskiner som kran til løft
Personer der skal betjene fastmonteret kran på køretøjer.

•
•

Vær opmærksom på:

Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise:
• Tilfredsstillende lægeattest* eller gyldigt kørekort

* Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort.

Hvad har du så?

• Kran basis med anhugning og ret til at betjene mobile kraner >8 t/m til og
med 30 t/m.
• Med certifikatet øger du dine kvalifikationer og muligheder.
Certifikatet bruges i brancher som bygge og anlæg samt transport
• Samtidig må du også køre travers- og portalkraner
• Dette certifikat er også adgangsgivende til store kraner over 30 t/m.
Kurset indeholder
•

Teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder
samt arbejdsmiljølovens bestemmelser.

•

Praktisk udførelse af varierede opgaver herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse
og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. samt betjening af kraner med
såvel standard- som fjernbetjening, ligesom du bliver bekendt med reglerne for personløft.

•

Du skal kunne:
- tilrettelægge og udføre samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr
(fx læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler,
- betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand
- kommunikere via radio.

•

Du kan efterfølgende foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og
kender reglerne for eftersyn, anmeldelse, kranjournal mv.

Udvid dit lastbilkørekort - bliv kran-certificeret

Varighed: 10 dage
Startdatoer: Find startdatoer på www.eucsyd.dk > AMU/Efteruddannelse >
Kursusoversigt > Transport eller via www.efteruddannelse.dk
Økonomi: Såfremt du er i AMU-målgruppen koster det deltagergebyr. Er du
ledig, skal du tage en snak med dit jobcenter for godkendelse af kurset.
Du er også velkommen til at ringe til vores kursussekretær
Irma List på 7412 4105.
Hvor tilfredse er vores deltagere?

Vi er meget stolte af, at vi i gennemsnit hos vores kursister scorer 8,5 i
tilfredshed på en skala fra 1 til 10. Det vidner om, at vi på EUC Syd i Lundsbjerg
har en høj grad af brugertilfredshed og at vores kursister betragter os som professionelle, troværdige og fagligheden er i top. (Alle tal er fra viskvalitet.dk).

Velkommen hos EUC SYD!

Hvem er vi?

På Lundsbjerg vil du møde høj faglighed, topmotiverede undervisere og en rationel tilgang til erhvervet. Alle vores faglærere er professionelle og hentet fra
erhvervslivet fra stillinger som enten mellemledere eller ved selvstændig virksomhed.
Specialkurser – virksomhedstilpassede

Virksomhed og EUC Syd aftaler og planlægger - ud fra virksomhedens ønske og
behov – kursernes indhold og varighed. Kurserne kan foregå i virksomheden eller
på EUC Syd.
Kontakt vedrørende kurser og konsulentbistand

Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der
telefonisk eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere detaljeret om
mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle
behov.
Ring eller send en mail:

Bo
Hedegaard
Tlf. 5131 4819

Uddannelseskonsulent

02.2018

e-mail:
bhe@eucsyd.dk

