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Above all. Riwal

IPAF Kursus: 
Sikker og effektiv brug af lifte

Riwal Danmark tilbyder IPAF kursus til både danske og udenlandske operatører 
af sakslifte, bomlifte og lastbillifte.
Kurset består af en teoretisk og praktisk prøve, som sikre at operatørerne kan 
benytte liftene sikkert og effektivt. 
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Kategori 1B: Lastbillifte
- For operatører af lastbil- og edderkoplifte

- Pre-check af lastbilslifte

- Funktionsafprøvning af lastbilslifte

- Gennemgang af diverse 

 sikkerhedsfunktioner for lastbilslifte

Kategori 3A: Sakslifte
- For operatører af sakslifte

- Pre-check af sakslifte

- Funktionsafprøvning af sakslifte

- Gennemgang af diverse 

   sikkerhedsfunktioner for sakslifte

Kategori 3B: Bomlifte
- For operatører af bomlifte

- Pre-check af bomlifte

- Funktionsafprøvning af bomlifte

- Gennemgang af diverse 

   sikkerhedsfunktioner for bomlifte

MEWPS (for managers)
- For managers med operatører af lifte

- Sikkerhed omkring brug af lifte 

   på et arbejdsområde

- Sikker koordinering af sitet

- Risikoanalyse

Telefon: 70 10 00 97 Website: www.riwal.dk Email: lift_dk@riwal.com

IPAF
IPAF står for International Powered Access 

Federation og er en branche-organisation, 

som bl.a. står for at undervise liftoperatører 

af lifte. Der er et stigende krav og behov 

for at operatørerne er IPAF-certificeret 

og besidder et gyldigt PAL-kort (Powered 

Access License Kort) når man arbjeder på 

tværs af landegrænser.

Kurset
Kurset består af en teoretisk og en praktisk 

prøve. Efter prøven er bestået modtages 

kursus certifikat,  et PAL-kort (Powered 

Access License), en logbog samt en 

sikkerhedsguide. PAL-kortet er gyldigt i 5 år 

i de kategorier, som er bestået via kurset.

Kategorier
Der undervises i fire kategorier alt efter, 

hvilket behov den pågældende kunde eller 

det projekt kræver. Undervisningen foregår 

på dansk eller engelsk i ovenstående 4 

kategorier.

Priser
Undervisning i 1 kategori (max. 6 personer) 

koster EUR 225 (DKK 1.675).

Undervisning i 2 kategori (max. 4 personer) 

koster EUR 325 (DKK 2.421).

Antallet af deltagere per hold afhænger, 

hvor mange prøver der skal aflægges.

Information
På nuværende tidspunkt foregår alt træning 

på det centralt placeret depot i Odense, 

hvilket ligger centralt i landet og matcher 

de gældende krav. Kursets varighed er af 7 

timer. Booking af kurser  skal ske minimum 

2 dage før opstart.

Hvis I ønsker at vide mere om kurset samt 

priser, så besøg www.riwal.dk  eller kontakt:

Process & Project Manager, Simon Fjord, 

simon.fjord@riwal.com

Rental Desk Manager, Per Christoffersen, 

per.christoffersen@riwal.com 

“IPAFs træningsprogram 
skaber øget sikkerhed på 
din arbejdsplads og sikre en 
bedre og mere effektiv brug 
af liften”


