Transport og logistik 2018

Udvidelser fra gamle
til nye krancertifikater
Pr. 1. januar 2018 er antallet af certifikattyper til kraner, gaffeltruck og teleskoplæssere reduceret fra ti til fem.
Ændringen betyder, at det bliver nemmere at finde rundt i udbuddet af certifikater, og at strukturen i højere grad
modsvarer de nye maskintyper, der
kommer på markedet.

Udvidelse af kran D til
Mobile kraner over 30 tonsmeter
med kranbasis
AMU-mål: 48672
Varighed: 10 dage
Opstartsdatoer: 12/2, 5/3, 9/4, 22/5,
18/6, 13/8, 17/9, 8/10, 5/11, 26/11
Udvidelse af kran D til grundlæggende

Bemærk: Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at kranførere er instru-

ner med en løfteevne over 30 tonsmeter med integreret kranbasis.

krantyper og i at udføre de konkrete
arbejdsopgaver. Se de nye regler hos
Arbejdstilsynet.
Følgende er udvidelseskurser, hvis
du allerede har et af de gamle krancertifikater (fra før d. 01.01.2018):

Udvidelse af kran D til
Mobile kraner over 8 tonsmeter
til og med 30 tonsmeter med
kranbasis
AMU-mål: 48647
Varighed: 5 dage

Udvidelse af kran E til
Mobile kraner over 30 tonsmeter
med kranbasis

Opstartsdatoer: Kontakt kursusad-

AMU-mål: 48648

ner med en løfteevne over 8 tonsmeter

Varighed: 5 dage
Opstartsdatoer:

ministrationen
Opkvalificering kran D grundlæggende
uddannelse i betjening af mobile kratil og med 30 tonsmeter med integre-

26/2,

19/3,

14/5,

Tilmelding
Virksomheder/ansatte:
www.efteruddannelse.dk
Ledige: www.amunordjylland.dk

ret kranbasis.

11/6, 6/8, 10/9, 1/10, 29/10, 19/11
Udvidelse af kran E til grundlæggende
uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter med integreret kranbasis.
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Vi forbeholder os ret til ændringer. 31-01-2018

eret og oplært i at bruge de konkrete

uddannelse i betjening af mobile kra-

Adgangskrav og økonomi
Du skal fremvise helbredserklæring eller
kørekort som bevis på, at du er i stand
til at føre et teknisk hjælpemiddel.
Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg.
gældende regler. Der kan søges om
VEU- og befordringsgodtgørelse efter
gældende regler.

