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TAG KØRSEL MED SÆTTEVOGN 
PÅ KUN 5 DAGE ...



Har du lyst til at udvide dit lastbilkørekort?
Så læs videre her ...

Målgruppe
For dig som skal betjene en lastbil og sættevogn korrekt, og som giver dig 
forudsætninger for at køre by- og landevejskørsel med tungt lastet sættevogn.

Vær opmærksom på:
• Du skal have tilstrækkeligt syn på begge øjne, en mulighed er  

korrigerende glas
• Dit helbred: Du må ikke lide af bevidsthedsforstyrrende sygdomme
• Du skal være i besiddelse af C/E kørekort.

Kurset indeholder:
• Teoretisk og praktisk viden om lastbilens opbygning og vedligehold, 

herunder også manøvrering og tilkobling
• Lovgivning, herunder eftersyn og kontrol af køretøjet
• Fokus på sikkerhed, akseltryk og hovedtryk med henblik på korrekt  

lastning, og hvordan der læsses og stuves
• Forebyggende vedligeholdelse samt udbedring af mindre driftsfejl på sæt-

tevogn.

Hvad har du så?
Større viden og flere muligheder for job indenfor vejtransportfaget.



Kursets længde:
Kurset tager 5 dage, og du kan finde opstartsdatoer på www.eucsyd.dk > AMU/
Efteruddannelse > Kursusoversigt > Transport. 

Hvad med økonomien?
Såfremt du er i AMU-målgruppen er deltagergebyret kr. 128,- pr. dag (2022). 
Er du ledig, skal du tage en snak med dit lokale jobcenter omkring 
muligheden for godkendelse af kurset. 
(evt. omk. i forbindelse med udstedelse af kørekort, førerkort, certifikat o.lign.)

Hvad siger vores deltagere?
På EUC Syd, Lundsbjerg er vi meget stolte over, at vore kursister bedømmer os 
med 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 bruger tilfredshed og vore kursister 
betragter os som yderst professionelle, troværdige og fagligheden er i top. 
(Tal fra viskvalitet.dk)

Hvem er vi?
På Lundsbjerg vil du møde høj faglighed, topmotiverede undervisere og en 
rationel tilgang til erhvervet. Derudover er fagligheden ved vores faglærere 
hentet direkte fra erhvervslivet.

Kontakt os:

Maja Ågård
Jørgensen

Tlf. 7412 4102
e-mail:

maaj@eucsyd.dk 
Uddannelses-

sekretær
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Velkommen hos EUC Syd ...

Hvad kan vi ellers tilbyde?
• EU efteruddannelse gods
• Lastbilkørekort
• ADR-kurser
• Kran certifikat
• Gaffeltruck B
• Lagerforløb
og meget, meget mere ...


