KURSL ÄNGD
8 timmar – hälften teori/hälften
praktik. Repetitionsutbildning:
ca 4 timmar

Liftutbildning
Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning
är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare.
Efter avslutad utbildning med godkända resultat får
deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i
arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom
en repetitionsutbildning.
Ur kursinnehållet
• Olycksstatistik
• Arbetsmiljölagen och Arbets-		
miljöverket
• Liftutbildningsrådet
• Stabilitet
• Konstruktion och uppbyggnad
• Dagliga kontroller och 			
fortlöpande tillsyn
• Säkert handhavande
• Säkerhetsfunktioner på liften

Vem är kursen för?
Vår utbildning vänder sig till alla som i
sitt arbete kommer i kontakt med lift,
exempelvis saxlift, skylift och bomlift.
Det är en kurs för förare, arbetsledare,
platschefer samt personer som i sitt
arbete behöver kunskap om liftar och
de arbetsmiljömässiga regler som
gäller kring dessa. Vi erbjuder både
grund och repetitionsutbildningar.

Vad säger lagstiftningen?
Användning av lyftanordningar och
lyftredskap (AFS 2006:06 § 29):
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift
ska den som använder en lift vara väl
förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker
användning. Arbetsgivare ska ha
dokumentation över arbetstagarens
teoretiska och praktiska kunskaper.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna utbildningsbevis enligt SS-ISO 18878:2013.
Enligt denna internationella standard
skall utbildningen förnyas med nya
praktiska och teoretiska prov efter 5
år. Kontakta oss för mer information.

BOK A REDAN IDAG!
www.ta-utbildning.se eller ring: 010–330 06 00
Utbildningen genomförs i samarbete med Svenska Liftutbildningsrådet.

DELTAGARE
15 st per kurstillfälle

PRIS
Grund: 2 100 kr/deltagare
Repetition: 1700 kr/deltagare
Kursen kan skräddarsys efter
önskemål. Exempelvis finns
möjlighet till olika språk med
hjälp av tolkar. Kontakta oss
för offert.

Andra kurser inom		
Maskinutbildning
• Kompetensprov - Hjullastare
• Kompetensprov - Lastbils-		
monterad kran
• Kompetensprov - Mobilkran
• Kompetensprov - Teleskoptruck
• Kompetensprov Grävmaskin – 		
Grävmaskinsutbildning
• Minikransutbildning
• Traversutbildning
• Truckutbildning - TLP 10

