WE'VE GOT THE DRIVE

Ons aanbod bouwplaats machines
1.
2.
3.
4.
5.
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Graafmachine
Wiellader
Verreiker
Snelopbouwkraan + Torenkraan
Minigraver
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Graafmachine
98-GRM-001

Duur van de opleiding:
1 dag opfris
2 dagen basis
3 dagen geen ervaring

1.

Voorkomen arbeidsongeval

2.

Wetgeving

3.

De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en
kostenbesparend te werken met de Graafmachine bv :
•
•
•
•
•
•

Veiligheid en verantwoordelijkheden
Soorten en toepassingen
Checklist en basisonderhoud
Stabiliteit en evenwichtsverbetering
Rij- en manoeuvreertechnieken
Graven, afgraven, nivelleren en opvullen Rendementsverhoging

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Wiellader ( + miniwiellader + schranklader )
98-WLD-002

Duur van de opleiding:
1 dag opfris
2 dagen basis
3 dagen geen ervaring

1.

Voorkomen arbeidsongeval

2.

Wetgeving

3.

De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en
kostenbesparend te werken met de Wiellader bv :
•
•
•
•
•
•

Veiligheid en verantwoordelijkheden
Soorten en toepassingen
Checklist en basisonderhoud
Stabiliteit en evenwichtsverbetering
Rij- en manoeuvreertechnieken
Nivelleren en opvullen -Rendementsverhoging

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Verreiker ( starre + roterend )
98-VER-003

Duur van de opleiding:
1 dag opfris
2 dagen basis
3 dagen geen ervaring
Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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1.

Voorkomen arbeidsongeval

2.

Wetgeving

3.

De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en
kostenbesparend te werken met de Verreiker bv :
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid en verantwoordelijkheden
Soorten en toepassingen
Checklist en basisonderhoud
Lastdiagram en hijsmiddelen
Stabiliteit en evenwichtsverbetering
Positionering en plaatsen van stempels
Rij- en manoeuvreertechnieken
Precisiestapeling-Rendementsverhoging
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Snelopbouwkraan - torenkraan
98-Sok & TOK-004

Duur van de opleiding:
1 dag opfris
2 dagen basis
3 dagen geen ervaring

1.

Voorkomen arbeidsongeval

2.

Wetgeving

3.

De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en
kostenbesparend te werken met de Sok 1 Tok bv :
•
•
•
•
•
•

Veiligheid en verantwoordelijkheden
Soorten en toepassingen
Checklist en basisonderhoud
Lastdiagram en hijsmiddelen
Stabiliteit en evenwichtsverbetering
Positionering en plaatsen van stempels

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Minigraver
98-MGR-005

Duur van de opleiding:
1 dag opfris
2 dagen basis
3 dagen geen ervaring

1.

Voorkomen arbeidsongeval

2.

Wetgeving

3.

De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en
kostenbesparend te werken met de minigraver bv :
•
•
•
•
•

Veiligheid en verantwoordelijkheden
Soorten en toepassingen
Checklist en basisonderhoud
Stabiliteit en evenwichtsverbetering
Rij- en manoeuvreertechnieken

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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