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MÅLGRUPPE: 

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en 

løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.  

Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være 

helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort 

eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. 

Arbejdstilsynets bestemmelser herom. 

MÅL MED KURSET: 

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en 

løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder 

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2  

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:  

-  risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

-  mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

-  mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

-  reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og 

anhugningsgrej 

-  indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

-  reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

-  mobile kraners stabilitetsforhold 

-  jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

-  valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

-  til korrekt anvendelse af støtteben 

ØVRIGE OPLYSNINGER 
 

AMU-kursus:  48644 Mobile Kraner >8-30 tonsmeter med integreret basis kran 

Varighed:          10 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. 

 

Certifikat udstedes, når prøven er bestået.  

 

Udbetaling af VEU-godtgørelse efter gældende regler.  

Se mere på www.veug.dk  

 

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. 

 

 

DET KAN VÆRE NØDVENDIGT AT 

MONTERE FORSKELLIGT EKSTRA UDSTYR 

PÅ KRANEN 

 

 

         

http://www.eucl.dk/
http://www.efteruddannelse.dk/

