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Mobiele arbeidsmiddelen
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Algemeen

Duur opleiding Doelgroep opleiding Max. aantal deelnemers

Plaats opleiding Praktische regeling Getuigschrift opleiding

1 dag of meerdere 
dagen van 8u/ groep 
medewerkers

Intern personeel Theorie in samenspraak
Praktijk max 6 

Segers LTC trainings-
Centrums
In –house bij de klant

Klant voorziet ingevulde 
deelnemerslijsten
Segers LTC volgt dossiers 
op

Na positieve evaluatie 
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Ons aanbod mobiele arbeidsmiddelen

1. Heftruck
2. Reachtruck
3. Heftruck & reachtruck
4. Meeneemheftruck
5. Orderpicktruck
6. Stapelaar & elektrische transpallet
7. Hoogwerker & schaarlift
8. Schaarlift
9. Hoogwerker
10. Hoogwerker op vrachtwagen
11. Rolbrug
12. Electrotrekker 
13. Autolaadkraan
14. Terminaltrekker
15. Combitruck – Man up 
16. Zijlader
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Heftruck

97-HT-001
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de heftruck  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en 
af te zetten

• In- en uitrijden van rekken en blokstapeling
• Een vrachtwagen of container veilig en doeltreffend te 

laden en te lossen.

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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Reachtruck

97-RT-002
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de reachtruck  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en 
af te zetten

• In- en uitrijden van rekken en blokstapeling
• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 

bekomen.

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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Heftruck & Reachtruck

97-HT&RT-003
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de heftruck  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en 
af te zetten

• In- en uitrijden van rekken en blokstapeling
• Een vrachtwagen of container veilig en doeltreffend te 

laden en te lossen.
• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 

bekomen.

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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Meeneemheftruck

97-MHT-004
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de meeneemheftruck  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en 
af te zetten

• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 
bekomen.

• Laden en lossen van goederen
• Juist aankoppelen van de meeneemheftruck aan de 

vrachtwagen  

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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Orderpicktruck

97-OPT-005
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de orderpicktruck  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
goederen veilig en doeltreffend te verplaatsen en te zetten 
op verschillende locaties.

• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 
bekomen.

• Veilig werken in de hoogte 

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

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Stapelaar & elektrische transpallet

97-STP & ETP-006
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de stapelaar  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
goederen veilig en doeltreffend te verplaatsen en af te 
zetten op verschillende locaties.

• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 
bekomen.

• Laden/lossen van vrachtwagens

Duur van de opleiding:
1/2 dag opfris
1 dag geen ervaring  

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



W
E'VE G

O
T

TH
E DRIVE

10Copyright juni 2018 SEGERS LTC

Hoogwerker 

97-HW-007
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de hoogwerker  bv :

• De hoogwerker veilig stellen.
• Veilig naar een hoger gelegen locatie te bewegen.
• Veilig werkzaamheden in de hoogte uit te voeren.
• De noodbediening te hanteren.
• Gebruik valharnas 
• Verschillende types hoogwerkers en gebruik 
• Stabiliteit & beveiligingen

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

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

97-SCH-008
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de schaarlift  bv :

• De schaarlift veilig stellen.
• Veilig naar een hoger gelegen locatie te bewegen.
• Veilig werkzaamheden in de hoogte uit te voeren.
• De noodbediening te hanteren.
• Valharnas gebruik 
• Verschillende types schaarliften en gebruik 
• Stabiliteit & beveiligingen 

Duur van de opleiding:
1/2 dag opfris
1 dag geen ervaring 

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Hoogwerker & schaarlift 

97-HW & SCH-009
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de hoogwerker en schaarlift 
bv :

• De hoogwerker / schaarlift veilig opstellen.
• Veilig naar een hoger gelegen locatie te bewegen.
• Veilig werkzaamheden in de hoogte uit te voeren.
• De noodbediening te hanteren.
• Gebruik valharnas 
• Verschillende types hoogwerkers / schaarliften en gebruik 
• Stabiliteit & beveiligingen 

Duur van de opleiding:
1 dag opfris

Maximum aantal theorie
deelnemers : 15
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Hoogwerker op vrachtwagen 

97-HWV-010
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de hoogwerker op vrachtwagen 
bv :

• De hoogwerker veilig stellen.
• Veilig naar een hoger gelegen locatie te bewegen.
• Veilig werkzaamheden in de hoogte uit te voeren.
• De noodbediening te hanteren.
• Gebruik valharnas  
• Verschillende types hoogwerkers en gebruik 
• Stabiliteit & beveiligingen 
• Gebruik PTO 

Duur van de opleiding:
1 dag  opfris

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

97-RLB-011
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de rolbrug  bv :

• De kandidaat aanleren om op een juiste, verantwoorde en 
veilige wijze te werken met een rolbrug met kabelbediening 
en/of afstandsbediening. 

• Niet kritieke lasten te manipuleren

• Correct gebruik van hijsmiddelen en armsignalen  

Duur van de opleiding:
1 dag  opfris

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

97-ELT-012
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de electrotrekker  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
en lasten veilig en doeltreffend te verplaatsen.

• Bochten techniek

• Aankoppelen van de karren 

Duur van de opleiding:
1/2 dag  opfris
1 dag geen ervaring 

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

97-ALK-013
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de Autolaadkraan  bv :

• Correct gebruik van de autolaadkraan : afstempeling , 
bodemgesteldheid enz… .

• Correct gebruik van de hijs arm , hijstabellen , open en 
dichtplooien van de kraan   

• Correct hijsen ( aanslaan van lasten )  

Duur van de opleiding:
1 dag  

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

97-TER-014
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de terminal trekker bv :

• Correct gebruik van de terminal trekker  
• Stabiliteit en evenwichtsverbetering
• Rij- en manoeuvreertechnieken
• Aan- en afkoppelen van opleggers
• Opleggers aan de laadkade plaatsen
• Rendementsverhoging… 
• Basis onderhoud 

Duur van de opleiding:
1 dag  

Maximum aantal theorie
deelnemers : 12
Maximum aantal praktijk
Deelnemers : 6
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Reachtruck

97-CBT-015
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de combitruck  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en 
af te zetten

• In- en uitrijden van rekken 
• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 

bekomen.

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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Zijlader

97-ZIJ-016
1. Voorkomen arbeidsongeval

2. Wetgeving

3. De cursisten leren tijdens deze training veilig, efficiënt en 
kostenbesparend te werken met de zijlader  bv :

• Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen, 
lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en 
af te zetten

• In- en uitrijden van rekken
• Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te 

bekomen.
• Laden en lossen van vrachtwagens 

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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