Opleidingsfiche

Werken met een zelfrijdende hoogwerker

ü

Medewerkers die zich verplaatsen en in de hoogte werkzaamheden
uitvoeren met behulp van een hoogwerker
Medewerkers leren werken met een eigen toestel in hun eigen
werkomgeving.
Veilig en efficiënt werken met een hoogwerker.
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Minimum 18 jaar
Attest medische geschiktheid
Geen hoogtevrees

AANTAL
DEELNEMERS
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Max 6
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Theorie
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Introductie, wet- en regelgeving
Verschillende types hoogwerkers en hun beperkingen
De verschillende hef- en gieksystemen
De verschillende types aandrijvingen met hun toepassingen
De verschillende besturingsmodi
De veiligheidsvoorschriften op de juiste manier interpreteren
De omgevingsrisico’s betreffende veiligheidsmaatregelen
De invloed en de gevaren van zijdelingse belastingen
Hoe een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) moet uitgevoerd worden
De begrippen met betrekking tot de bedieningsorganen
De samenstellende onderdelen van het werkplatform
De betekenis van de pictogrammen op een hoogwerker
De structuur hefonderdelen en de volgorde van bediening
De begrippen met betrekking tot de stabiliteit uitleggen

Praktijkopdrachten

ATTESTERING
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De startcontrole uitvoeren
LMRA toepassen
Gebruiken van de nooddaal inrichtingen
De hoogwerker op maximale hoogte brengen en enkele meters verrijden
Voor- en achteruit rijden in een nauwe doorgang
Voor- en achteruit slalom rijden
Een object in de hoogte benaderen vanuit diverse posities
Hoogwerker veilig parkeren en tractiebatterij opladen
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De deelnemer ontvangt een attest met een geldigheidsduur van 5 jaar
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De klant zorgt voor

PRAKTISCHE
AFSPRAKEN

ü
ü
ü
ü
ü

een leslokaal met beamer of tv scherm
een whiteboard
een oefenterrein & ruimte
minimaal één toestel
de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen met minimaal:
• veiligheidsschoenen
• veiligheidshelm
• werkkledij
• valbeveiliging

Wij zorgen voor
ü

Afbakeningsmateriaal
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