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Machinist autolaadkraan met hijsfunctie TCVT-certificaat
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Inleiding:
De autolaadkraan is één van de belangrijkste hulpmiddelen op een vrachtauto om het laden en lossen efficiënter te laten
verlopen. Daarnaast worden autolaadkranen regelmatig gebruikt voor hijswerkzaamheden, bijvoorbeeld in de bouwnijverheid.
De eisen die worden gesteld aan de kennis en het inzicht van de chauffeur worden steeds hoger. In de Arbo-wet is bepaald dat
de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die
verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd. In deze opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het
opstellen en bedienen van de kraan, de stabiliteit, belastbaarheid en de technische systemen, maar ook aan het werken met
goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde autolaadkraan. De nadruk van de opleiding ligt op het aspect
veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan- en hijsgereedschappen grote risico’s met zich
meebrengt.
Op de laatste dag wordt door een onafhankelijk examenbureau een theorie- en praktijkexamen afgenomen.

Inhoud
Theorie en praktijk
- Arbowet en veiligheidsvoorschriften
- hijsgereedschappen
- lasten aanslaan
- stabiliteit opstelling
- hijsen met de autolaadkraan
- onderhoud, storingen en controle
voor gebruik
- risico’s bij werken met een autolaadkraan

Voor wie?
Elke bestuurder van een
vrachtwagen met een
autolaadkraan die
werkzaamheden onderneemt
boven de 10 ton/meter.
Toelatingseisen
De cursist is verplicht om tijdens
het praktijkgedeelte van de
opleiding een helm,
veiligheidsschoenen en
handschoenen te dragen.

Duur
7 dagen (6 dagen instructie en 1 dag
theorie- en praktijk
examen)
Code 95 nascholingsuren
21 uur
Investering
Pijs per deelnemer € 2.250,00 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

Resultaat
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Als
de cursist het theorie- en praktijkexamen heeft gehaald, dan krijgt hij
het TCVT certificaat ‘Vakbekwaamheid machinist autolaadkraan met
hijsfunctie”. Het certificaat is 5 jaar geldig en de deelnemer moet in
deze 5 jaar 2 nascholingsdagen volgend om het certificaat te kunnen
verlengen.

Cursuslocatie:
The Crane Academy
Zwartrijt 5
5056 DD BERKEL-ENSCHOT
of
In company: vraag naar de
mogelijkheden
Cursusdata en aanmelden
www.thecraneacademy.nl of via
telefonisch contact met 013-8000210
vraag naar Adriënne

