Truckførerkurs
hos Jungheinrich
Øk egen kompetanse og samtidig
sikkerheten og lønnsomheten i bedriften
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Kursvirksomhet
I Norge er det påkrevd at enhver som betjener en truck skal ha gjennomført
godkjent truckførerkurs. De som ikke kan vise til slik opplæring er ikke kvalifiserte
førere, og har etter loven ikke rett til å betjene en truck. Ved å gjennomføre et
godkjent truckførerkurs hos Jungheinrich øker du både din egen kompetanse og bidrar
til å overholde loven og øke sikkerheten og lønnsomheten i bedriften. Jungheinrich
er sertifisert som opplæringsvirksomhet for gaffeltrucker og kan derfor utføre
opplæring av truckførere og utstede kompetansebevis i henhold til arbeidsmiljøloven
og gjeldende forskrifter. Vi har sertifiserte instruktører i alle av våre avdelinger og
holder truckførerkurs i hele landet.
Kurstilbud
• Sertifisert sikkerhetsopplæring
• Dokumentert sikkerhetsopplæring
• Bedriftsinterne kurs
• Sikkerhetskurs ”Trygg på truck” (HMS-kurs)
• Typeopplæring, utstyrsspesifikk opplæring
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Bedriftsinterne kurs
Jungheinrich tilbyr også kurs tilpasset kundens behov,
som for eksempel batterivedlikehold eller oppfriskningskurs.

Sikkerhetskurs ”Trygg på truck” (HMS-kurs)
Opplæring og informasjon i sikker bruk av arbeidsutstyr
(gaffeltrucker) og hvordan man unngår ulykker og nesten
ulykker med truck i henhold til forskrift ”Utførelse av
arbeid”, § 10-5: ”Informasjon til arbeidstakerne om sikker
bruk av arbeidsutstyr”. Kurset er beregnet for truckførere
og arbeidsledere, og gir god innføring i de krav som stilles
til gode ledere og truckførere. Kurset gir grunnkunnskap
om arbeidsmiljø, ansvar, bruk, kontroll og dokumentasjon.
Varighet og innhold tilpasses etter bedriftens trucker
og behov.

Sertifisert sikkerhetsopplæring
Er i henhold til forskrift ”Utførelse av arbeid”, § 10-2:
”Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av
arbeidsutstyr” og § 10-3: ”Arbeidsutstyr underlagt krav om
dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet”. Truckførerkurset består av 20 timer
teori og 20 timer praksis over fem dager. Når både den
teoretiske og den praktiske delen er bestått, får eleven
utstedt kompetansebevis.

Typeopplæring, utstyrsspesifikk opplæring
Arbeidsgiver plikter å gi opplæring og instruksjon til
truckførere og andre som jobber med trucker. Opp
læringen omfatter og følger forskrift ”Utførelse av arbeid”,
§ 10-4: ”Krav om utstyrsspesifikk opplæring i henhold til
arbeidsmiljøloven”. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket
arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt
opplæringen og hvem som har fått opplæring.
Ved typeopplæring for høytløftende truck med
personløft over tre meter omfatter kurset også
evakuering og redning fra førerplass i høyde. Opp
læringen inneholder en teoretisk og praktisk del.

Vi holder også kurs med teleskoptruck, klasse C1
og C2 og stortruck, klasse T6, T7 og T8.

Dokumentert sikkerhetsopplæring
Er i henhold til forskrift ”Utførelse av arbeid”, § 10-1:
”Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk og § 10-2:
”Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av
arbeidsutstyr”. Truckførerkurset består av åtte timer teori
og åtte timer praksis over to dager. Kurset gjelder for
trucker som ikke krever sertifisert sikkerhetsopplæring.
Når både den teoretiske delen og praktiske delen er bestått, får eleven utstedt diplom eller kompetansebevis.
Vi holder også kurs med personløfter (lift),
klasse A, B og C.

Påmelding
Du kan melde deg på våre truckførerkurs via våre
nettsider, e-post eller på telefon:
www.jungheinrich.no/truckfoereropplaering
kurs@jungheinrich.no
Telefon 02350
For større grupper, eller ved hyppig kursbehov har vi
egne truckførerkursavtaler. Påmelding er bindende
og en eventuell avbestilling må skje senest sju dager
før kursstart.
Les mer om vårt kurstilbud på våre nettsider:
www.jungheinrich.no/truckfoereropplaering
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Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

De tyske produksjonsstedene
er sertifisert i Norderstedt,
Moosburg og Landsberg

Jungheinrich-trucker bygges
i henhold til EU-sikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

