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Veilig aanslaan van lasten
Inleiding:
Aan het verplaatsen van lasten zijn risico’s verbonden. Een last kan bijvoorbeeld verkeerd worden aangeslagen, met als
gevolg dat hij uit de kraan of takel kan vallen. Om hijsincidenten te voorkomen, is onder andere een goede communicatie,
een juist keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk. Na het volgen van de
cursus ‘Veilig aanslaan van lasten’ kunnen werknemers op een veilige, verantwoorde en efficiënte manier aan het werk.
Door het volgen van deze cursusdag is het mogelijk om deze dag (7 uur) bij te laten schrijven voor CODE 95 (chauffeurs
diploma). U dient bij uw aanmelding wel duidelijk aan te geven dat u voor deze CODE 95 in aanmerking wenst te komen.

Inhoud
Theorie en praktijk
- wet- en regelgeving
- de Arbowet
- verantwoording
- hijsmiddelen
- veiligheid vóór het werk
- hijsen van lasten
- soorten transportmiddelen
- gebruik van hulpmiddelen
- veiligheidsaspecten
- het verplaatsen van lasten
- het aanslaan van lasten
- bewustwording van gevaren en
risico’s

Voor wie?
Medewerkers die hijslasten
aanslaan.
Toelatingseisen
De cursist is verplicht om tijdens
het praktijkgedeelte van de
opleiding een helm,
veiligheidsschoenen en
handschoenen te dragen.

Duur
1 dag theorie en praktijk
Code 95 nascholingsuren
7 uur
Investering
Pijs per deelnemer € 225,00 inclusief
trainingsmateriaal, certificaat met
bijbehorende pas, examens en exclusief
BTW en CCV registratiekosten van
€ 22,50 p.p. per dag (vrijgesteld van
BTW)
Groepsgrootte
4 personen per cursusgroep
Cursuslocatie:
The Crane Academy
Zwartrijt 5
5056 DD BERKEL-ENSCHOT

Resultaat
De cursist:
- is op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen
- kan op een veilige en efficiënte manier lasten aanslaan en verplaatsen
- weet hoe hij de verschillende hulpmiddelen moet gebruiken
- weet hoe hij beschadiging van lasten en hijsmiddelen kan voorkomen.

of
In company: vraag naar de
mogelijkheden
Cursusdata en aanmelden
www.thecraneacademy.nl of via
telefonisch contact met 013-8000210
vraag naar Adriënne

