KURSL ÄNGD
4 timmar

DELTAGARE
15 st per kurstillfälle

Säkra Lyft

PRIS

Offereras
Kursen kan skräddarsys efter
önskemål. Exempelvis ﬁnns
möjlighet till olika språk med
hjälp av tolkar. Kontakta oss för
oﬀert.

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare,
lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft
för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.
Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap.
Utbildningen ger deltagaren kunskaper för att före
bygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och
olycksfall på arbetsplatsen.
Vem är kursen för?

Vad säger lagstiftningen?

Dokumentation – Certiﬁkat

Utbildningen vänder sig till de som
kopplar en last till en lyftanordning
(tex, travers, mobilkran, tornkran,
pelarlift, telfers ) eller skall agera
signalman vid lyft. Kursen vänder sig
även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet
med och runt lyftanordningarna.

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren.
Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast
användas av den som är väl förtrogen
med arbetet och har teoretiska och
praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och
oberoende av vilken typ av last det
rör sig om. Det gäller för den som
hanterar och genomför lyften med
travers, mobilkran, tornkran, pelarlift,
telfers eller annan lyftanordning.
Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar
lyftredskap till lyftanordningar.
Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning
av lyftanordningar och lyftredskap
”fastställer att det är arbetsgivarens
skyldighet att ha dokumenterade
teoretiska och praktiska kunskaper
för den anställde.

Efter genomförd kurs i säkra lyft får
deltagarna certiﬁkat. Utbildningen
följer arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2006:6 och den internationellastandarden SS-ISO 23853:2006 Utbildning av lastkopplare och
signalmän

Ur kursinnehållet
• Lagar, föreskrifter och förordningar
• Arbetsgivarens och arbetstagarens
skyldigheter
• Vad är ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Hur man signalerar
• Lastkoppling, redskap och vinklar
• Planering
• Kontroll av lyftredskap och
lyftanordningar
• Risker

Boka redan idag!

Du hittar alla våra utbildningar och kontaktuppgifter på www.stavdal.se

Andra kurser inom Säkerhet
•

Fallskyddsutbildning

•

HLR - Hjärtlungräddning

•

Motorsågsutbildning

•

Ställningsutbildning 2-9 m

