Skadestop for
erhvervschauffører
Kort fortalt
Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus
simulator (high fidelity), handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om: - Udsyn fra førerpladsen Pladsforhold - Køretøjets manøvreegenskaber - Vurdering af øvrige risikoforhold - Energiøkonomisk
kørselDeltageren kan, i køretøj over 3.500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt
bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. Deltageren kan, foretage korrekt orientering samt
sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. Deltageren kan, forebygge brand i køretøj og gods, og
kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr.

Kontakt
Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris
AMU:
DKK 256,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.405,50

Tilmelding

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets
fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte
Vigtoft Nielsen 9680 1516 Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Fag: Skadestop for erhvervschauffører
Fagnummer:
48488

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.405,50

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som
erhvervschauffører, i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring.
Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret
lastbil/bus high fidelity simulator, handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:
•Udsyn fra førerpladsen
•Pladsforhold
•Køretøjets manøvreegenskaber
•Vurdering af øvrige risikoforhold
•Energiøkonomisk kørsel
Deltageren kan, i køretøj over 3.500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt
bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. Deltageren kan, foretage korrekt orientering samt
sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. Deltageren kan, forebygge brand i køretøj og gods, og
kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr.
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