Alpha Maskin AS
Organisasjonsnummer NO 989 571 362 MVA

Kurs blir avholdt hos Alpha Maskin AS, Fetsund.
Minimum deltagere er 3 stk. (kan vurderes i hvert enkelt tilfelle).

Kurset omfatter opplæringsmateriell, maskin, utstedelse av kompetansebevis
( Norsk Kompetanse Register AS) og lunsj.
Varighet på kurset er beregnet til 1 dag. Avhengig av deltagerens forkunnskaper.
Kreves det mye praksis, vil varigheten bli 1 og 1/2 dag.
Det vil bli avholdt teoriprøve og praktisk prøve.

Generelt om opplæringen
Velkommen som deltager til teleskoptruckførerkurs i klasse C1 og C2. Kurset er et tillegg til kravene for
sertifisert opplæring av klassene (T) truck, (M) masseforflytningsmaskiner eller (G8) lastebilkran.
Egen opplæringsplan for teleskoptruck i klasse C1 og C2 kom høsten 2008. Tidligere ble opplæringen på
teleskoptruck gitt under truckføreropplæringen i modul 2.2 og 4.2 klasse T4 motvektstrucker.
Den nye opplæringsplanen består av 6,5 timer felles teori for C1 og C2. Opplæringen kan legges inn som tillegg til
modul 2.1 masseforflytningsmaskin, modul 2.2 truck eller modul 2.8 lastebilkran. Teorikursets varighet er 6,5 timer.
Opptaksvilkår er gjennomgått sertifisert opplæring i modulene 1.1 – 2.1 – 2.2 eller 2.8.
Praktisk opplæring er med bakgrunn i tidligere sertifisert opplæring i modul 4.1 masseforflytningsmaskiner eller 4.2
truck fastsatt til 4 timer i opplæringsvirksomhet eller 8 timer i bedrift. Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse
G8 lastebilkran er opplæringen 8 timer i opplæringsvirksomhet eller 16 timer i bedrift.
Teorikurset på 6,5 timer avsluttes med en skriftlig teoriprøve. Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk
prøve. Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for teleskoptruck i
klasse C1 med løftekapasitet til om med 10 tonn.
Dersom praktisk prøve for rundtsvingende (roterende) teleskoptruck er bestått, danner det grunnlaget for utstedelse
av kompetansebevis klasse C2 med løftekapasitet til og med 10 tonn.
Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptrucker en teoretisk og praktisk grunnopplæring i bruk av
teleskoptruck slik at ulykker og skader unngås.

”Økt kompetanse, gir økt sikkerhet”.

Vi kan også gjøre avtale om kurs i din bedrift.

Ta kontakt for påmelding.
E-post: post@alphamaskin.no
Tlf: +47 63 88 78 70
Mob: + 47 91 83 14 41
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