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KRAN-KURSER

Hvert  år sker der ulykker i forbindelse med kranarbejde, og det er tankevækkende, at langt 

de fleste ulykker kunne have været undgået, hvis medarbejderen havde været på kursus i 

korrekt anhugning og betjening af kran.

Lastbilmonteret kran, certifikat D

Kursusnr.: 47478 Varighed: 10 dage

Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, kran-

diagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, 

udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med 

lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets 

retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejds-

miljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede opga-

ver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse 

og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjern-

betjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne 

for personløft.

Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af 

samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved 

hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsig-

naler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedli-

gehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne 

for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

LASTBILMONTERET KRAN

TRAVERS- OG PORTALKRAN

Anhugning af byrder

Kursusnr.: 43931 Varighed: 5 dage

Efter endt kursus kan deltageren ud fra byrdens tyng-

depunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sik-

kerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under an-

vendelse af snoede og flettede stål-tove, fibertovværk, 

bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjæk-

ler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og 

kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt 

kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokom-

munikation.

I forbindelse med anhugningen kan deltageren anvende 

viden om SWL-mærkninger og gældende regler for strop-

belastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser.

Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige 

krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler 

for kraner.

Certifikatuddannelse C for kranførere

Kursusnr.: 40558 Varighed: 7 dage

Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve 

kan deltageren arbejde som fører af travers- og portal-

kraner.

På kurset lærer deltageren at:

•	 kende risici forbundet med arbejde med kranen

•	 kende til kranens opbygning og sikkerhedsanordninger

•	 kende til kranens beregnede anvendelse, herunder 

anvendelsesbegrænsninger

•	 kunne betjene kranen sikkerheds- og sundhedsmæs-

sigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende 

transport af byrde ved hjælp af samtidige funktioner 

samt standsning af svingende byrde.

•	 kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder 

valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej

•	 kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets pla-

cering, og vide om byrden er anhugget korrekt, in-

den der løftes

•	 kunne vejlde en anhugger, herunder ved hjælp af 

håndsignaler (standardtegn) og brug af radio

•	 vide , hvor ofte kran og anhugningsgrej skal efterses 

og vedligeholdes

•	 kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er 

ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej

•	 kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre 

disse i nødvendigt omfang

•	 kende reglerne for samløft med kraner af byrder 

samt personløft med kran

•	 kende den konkrete kran, der skal anvendes, med ud-

gangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

Anhugning og betjening af traverskran 
under 5 tons

Kursusnr.: 45634 Varighed: 3 dage

Efter endt kursus kan deltageren kan under vejledning 

foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af byr-

der med centreret tyngdepunkt under anvendelse af kæ-

der sjækler og fiberstropper, og er endvidere i stand til at 

dirigere kranen ved hjælp af standardhåndtegn.

Deltageren kan endvidere foretage korrekt lodret løft af 

byrder, igangsætte krankørsel med byrder i ro, foretage 

korrekt standsning af belastet kran samt afsætte byrder 

lodret.

Betalingskurser 

Mod betaling udbyder AMU SYD uddannelser der er 

100% tilpasset virksomheden. Prisen varierer alt efter øn-

sker og behov. Ring og hør nærmere.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE

Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation er på 
arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.

Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Gitte Fogtmann 76 37 37 42 • gf@amusyd.dk

Uddannelseskonsulent: Flemming Pedersen  76 37 37 35 • fp@amusyd.dk

Tilmeld dig

nyhed
sbre

vet 
herVidste du at du kan få tilsendt spændende kursusny-

heder pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring kurser, 
der kunne være relevante for dig. Det er nemt og 
bekvemt og sikrer dig hurtig adgang til yderligere 
informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og 
tilmeld dig med det samme.

KURSUSNYHEDER - DIREKTE I DIN INBOX


