Truckförare A- och B-truckar

Monticos utbildning till truckförare för trucktyp A och B ska ses som en investering
för företaget genom att utbildade förare ökar säkerheten och minskar antalet
personskador, samtidigt som effektiviteten ökar och kostnaderna kan sänkas.
Syfte och mål med utbildningen
Alla som kör truck ska ha dokumenterad
teoretisk och praktisk kunskap enligt
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5).
Syftet med utbildningen är i första hand att
minska antalet personskador, men även att
öka effektiviteten och därmed sänka
företagets kostnader.

Utbildningens innehåll
•

Risker och säkerhetsbestämmelser

•

Trafikbestämmelser

•

Truckens konstruktion och de
vanligaste trucktyperna

•

Truckens arbetssätt, stabilitet
och belastningar

•

Material- och godshantering

Utbildningens utformning
•

Förberedande studier

•

Teorigenomgång

•

Ett ergonomiskt arbetssätt

•

Uppskrivning

•

Säkerhetskontroll/daglig tillsyn

•

Praktisk genomgång

•

Hantering av farligt gods

•

Övningskörning

•

Uppkörning

•

Vi utbildar enligt TPL 10,
Truckläroplan 10.

Målgrupp

Efter godkänd utbildning

Truckförarutbildningen vänder sig till
personer som ska köra någon av trucktyperna A eller B i sitt arbete.
Utbildningen kan ske antingen på plats
på företaget eller på någon av Monticos
utbildnings-, test- och valideringseneheter.

Deltagaren får grundläggande färdigheter och
kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt
kör truck i typ A och B. för både förare och
omkringpersonal. Utbildningen avslutas med
skriftlig och praktisk examinering.
Efter examineringen utfärdas ett diplom.

Montico som din utbildningspartner

För mer information

•

Komplett matchningsföretag
Vi levererar kvalitetssäkrade helhetslösningar till dig och ditt företag.

•

Gedigen erfarenhet
Vi har mer än 20 års erfarenhet i branschen.

På vår hemsida www.montico.se hittar
du mer information om våra utbildningar.
Där hittar du också ditt närmaste kontor.
Du kan även ringa oss på telefon
0200 -76 70 00 så berättar vi mer!

•

Vår kunskap, din trygghet
Vi erbjuder spetskompetens inom samtliga
våra utbildningar, tester och valideringar.

•

Flexibla
Det är ditt behov som styr.

