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Nr. 8 – September 2011
Lovpligtigt hovedeftersynskursus for entreprenør- og landbrugsmaskiner
Der er tidligere afhold kursus i lovpligtigt hovedeftersyn for entreprenørog landbrugsmaskiner. Vi har fået arrangeret endnu to kurser i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, i kurset er der bl.a. medtaget nedenstående maskiner.
Kurserne foregår i Aars i ugerne 43 og 50, der er tale om 4 dages kurser,
som forhåbentligt vil kunne hjælpe til forståelsen for de montører, der skal
arbejde indenfor dette område.
Maskintyper:
 Rendegraver
 Gummiged – minilæsser
 Gravermaskine – minigraver
 Frontlæsser
 Tipvogn
 Teleskoplæsser til personløft
Kursusindhold:
 Lovgivningen bag de valgte maskintyper
 Lovgivningen bag det lovpligtige hovedeftersyn
 Relevante standarder på de valgte maskintyper
 Krav til det lovpligtige hovedeftersyn
 Krav til virksomhederne der udfører lovpligtigt hovedeftersyn
 Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn
 Hvilke maskintyper ved entreprenører og landbrug skal have udført
lovpligtigt hovedeftersyn
 CE-mærkning
 Overensstemmelseserklæring
 Gennemgang og brug af eftersynsmapperne og checklisterne
 Krav til dokumentation for det lovpligtige hovedeftersyn
 Udskifteligt udstyr
 Hvornår skal der være monteret lastholderventiler
 Udførelse af det lovpligtige hovedeftersyn i henhold til checklister
og sikkerhedseftersynsmappen
 Teoritest
 Praktisk test
Kurset vil blive en vekslen mellem teori og praktik.
Kursisterne vil få kendskab til de fælles indretningskrav på de valgte maskintyper.
Pris:
For dette 4 dages kursus på 28 timer, er prisen: kr. 472,Der kan søges om VEU løntabsgodtgørelse, dette skal ske elektronisk
efter 1. november 2011. Se de nye regler her.
Kost og logi er dækket, hvis man bor mere end 60 km fra Erhvervsskolerne Aars, og skolen har et ledigt værelse, her gælder ”først til mølle” princippet ellers er det for egen regning.
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