
Du har nu mulighed for at erhverve dig et certifikat B til gaffeltruck som 50 % e-learning.
Start på kurset, når det passer dig. De første 3,5 dage foregår som e-learning og de sidste 3,5 dage foregår på skolen. 
Dette aftales nærmere ved opstart.

Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og prøverne på dansk. 

Gaffeltruck - Certifikat B. 
- E-learning

Særlige adgangskrav til kurset
Du skal være fyldt 18 år og have kørekort til min. traktor el-
ler personbil kat. B.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?
■ Føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne
  og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, 
 med forskellig opbygning og udstyr efter gældende
 sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede
 godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lager-
 haller i overensstemmelse med færdselslovens krav. 

■  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af for- 
 skelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper  
 i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder  
 vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. Udføre de efter- 
 syn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden  
 om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligehol- 
 des. 

■  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige ar-  
 bejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødven-
 dige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anven-
 des. 

■  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde  
 med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruck 
 ens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordnin- 
 ger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbe- 
 grænsninger af de forskellige trucktyper. 

■  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en 
 sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens 
 vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden 
 ligger stabilt, inden der løftes.

■  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elemen- 
 tær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med  
 at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at 
deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige ud-
dannelser (BEK 1346 af 29/11/2017) for at føre og betjene 
gaffeltrucks og gaffelstablere. 

Prøve
Kurset afsluttes med en teoretisk prøve (Multitest) efter 
fjernundervisningsdelen og igen med en prøve, når man 
har gennemført den praktiske del med bl.a. kørsel. Du vil 
efter din tilmelding modtage information fra skolen omkring 
afvikling af kurset. Det er derfor VIGTIGT, at du oplyser din 
mailadresse ved tilmelding.

Pris
Pris inden for AMU-målgruppen:  882,00 kr.
Pris uden for AMU-målgruppe: 5.989,95 kr. 

For yderligere oplysninger
Kursussekretær Mette Ranthe på mail mera@celf.dk 
eller telefon 54 888 167.

Tilmelding direkte
Du kan tilmelde dig direkte her på www.efteruddannelse.dk.
Søg på kviknummeret 376402877987. Her bliver du ledt 
igennem tilmeldingen og kan vælge periode.
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