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FÅ MERE AT VIDE 
  

UDDANNELSESKONSULENT 

TORBEN ROSKVIST 

MOBIL:+45 2310 7262 - MAIL: TRO@EUCL.DK 

 

UDDANNELSELEDER 

HENRIK HELIOS 

MOBIL:  +45 6161 8352 – MAIL: HHE@EUCL.DK 

 

KURSUSADMINISTRATION 

JETTE HANSEN 

TLF. +45 7920 1200  – MAIL: JEH@EUCL.DK 

eller 

JILL MARIA VILLESEN 

TLF. +45 7920 1202 – MAIL: JVI@EUCL.DK 

 

LÆR NOGET NYT: 

AJOURFØRING AF KRANFØRER 
 

N Å R  D U  V I L  V I D E  M E R E  

 

 

SE MERE OG 

FLERE KURSER 

PÅ 

WWW.EUCL.DK 
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MÅLGRUPPE: 

Kranførere med kran E eller Mobilkrancertifikat, Mobile kraner >30TM med erfaring. 

MÅL MED KURSET: 

 
Deltageren kan efter gennemført kursus udvise sikker adfærd på arbejdspladsen i form af 

anvendelse af personlige værnemidler, udføre ergonomisk korrekt løfte-sidde- og 

transportproces; kende til brugen af personlige værnemidler inden for kran og transportsektoren. 

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for 

området der vedrører: 

1.Krantyper og -opbygninger, drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af kraner, forebyggende 

vedligehold af kran- og anhugningsudstyr. Anmeldelse og kranjournal 

2.Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. Håndtering af 

betjeningskonsoller til manuelt- og fjernbetjente kraner 

3.Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med kraner 

monteret på lastbil 

4.Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.  

5.Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og 

vejrforhold. Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse 

6.Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led 

7.Lastsikring, opklodsning, understøtning af kranbil samt surring af forskellige typer af gods og 

udstyr, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt 

8.Sikkerhedsbestemmelser ved af- og på montering af ekstraudstyr, eksempelvis fly-jib, 

læssegrab m.fl. 

9.Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-

/hjælpemidler  

10.Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området 

11.Kundeservice og konflikthåndtering 

ØVRIGE OPLYSNINGER 
 

AMU-kursus:  48627 Ajourføring for kranførere 

Varighed: 2 dage 

Mødested: EUC Lillebælt 

Mødetid: Kl. 8.20 – 15.44 

Tilmelding:  Du kan tilmelde dig kurset på www.eucl.dk eller   

www.efteruddannelse.dk, hvor du også kan se prisen. 

 

Deltageren opnår chaufføruddannelsesbevis for gennemført lovpligtig 

efteruddannelse såfremt dette mål kombineres med 2 dages obligatorisk EU-

uddannelse samt 1 dags valgfri uddannelse, godkendt af Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen. 

 

Som kursist på EUC Lillebælt kan du benytte vores samarbejdsaftaler med 

lokale overnatningssteder. Når du booker overnatning på overnatningsstedet, 

skal du blot oplyse at du er tilmeldt kursus på EUC Lillebælt. 

 

Udbetaling af VEU-godtgørelse efter gældende regler.  

Se mere på www.veug.dk  

 

 

DET KAN VÆRE NØDVENDIGT AT 

MONTERE FORSKELLIGT EKSTRA UDSTYR 

PÅ KRANEN 
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