Veilig werken met de autolaadkraan
Duur
De training duurt 1 dag.
Trainingsdatum/-data en
tijdstippen worden in
overleg met u bepaald.

Competenties
Veiligheidsbewust werken
Risico-analyse
Veilige werktechnieken

Werken met een autolaadkraan brengt risico’s met zich mee. Om deze te
verminderen worden er in de Arbowetgeving aan bestuurders van voertuigen met
een autolaadkraan opleidingseisen gesteld. Bepaald is dat elke bestuurder
aantoonbaar deskundig moet zijn om met een autolaadkraan te mogen werken.
Hierbij is onderscheid te maken op grond van het lastmoment van de
autolaadkraan. Indien het maximum bedrijfslastmoment minder is dan 10
tonmeter of wanneer de autolaadkraan uitsluitend wordt gebruikt voor het laden
en lossen van het voertuig, dan is men niet verplicht om in het bezit te zijn van
het TCVT persoonscertificaat. Men kan dan volstaan met een eendaagse
veiligheidstraining. Tijdens deze training worden alle aspecten van het veilig
werken met een autolaadkraan besproken en tijdens het praktische gedeelte
uitgevoerd, onder toezicht van een ervaren trainer.

Code 95

Inhoud

De training komt in
aanmerking voor 7
nascholingsuren theorie.

De training bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte, waarbij de volgende
onderwerpen aan bod komen:
Theorie:
 Relatie arbeidsomstandigheden en –wetgeving;
 Soorten autolaadkranen;
 Controleren van de autolaadkraan;
 Startklaar makenVeilig en efficiënt gebruiken;
 Veiligheidsvoorzieningen.
Praktijk:
 Dagelijks onderhoud;
 Bediening en besturing van de autolaadkraan;
 Koud stapelen, pallet en rij-instellingen;
 Onderhoud batterij en motor.

Resultaat
Na het volgen van de training kunnen uw medewerkers veilig en verantwoord met
de autolaadkraan werken. Dit kan aangetoond worden via het certificaat 'Veilig
werken met de autolaadkraan' en het bijbehorende persoonsgebonden pasje.

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers die tijdens de uitvoering van hun
werkzaamheden een autolaadkraan bedienen.

In-company groepstraining
Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die
beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training
wordt bij u op locatie gegeven.
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