IPAF hoogwerker training
Veilig leren werken op hoogte bij Totaallift

Veiligheid eerst…
Totaallift is gespecialiseerd in veilig en efficiënt werken op hoogte. Wij zijn totaalleverancier op hoogwerkergebied. Naast verkoop, onderhoud en keuring van een
brede range aan kwaliteitshoogwerkers, zijn wij uw partner als het gaat om
opleidingen.
Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener een aantoonbare bedieningsinstructie
hebben gehad. Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist dan
het bedienen van de knoppen op het onder- of bovenbedieningspaneel. Om de
veiligheid van de bediener, personen én objecten in de directe omgeving te kunnen
waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een
praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen.

Examen
Om de hoogwerker opleiding te
voltooien wordt de deelnemer
getoetst met twéé examens.
De examens bestaan uit een praktijk
en een theorie-examen. Deze
worden aan het eind van de
opleidingsdag afgenomen. Indien de
examens met goed gevolg worden
afgelegd ontvangt de cursist een
IPAF certificaat en een PAL-card
(vakbekwaamheidspas). De PAL-card
heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Code 95

Efficiënt leren
werken
Steeds meer opdrachtgevers eisen
dat op hun werk- of bouwlocatie
uitsluitend personen met een
voltooide erkende opleiding een
hoogwerker mogen bedienen. Onze
hoogwerkertraining voorziet hierin,
deelnemers ontvangen na het
behalen van het examen een
certificaat en een hoogwerkerlicentie
in de vorm van de bekende PAL Card.

Voor beroepschauffeurs bestaat de
mogelijkheid om de opleidingsuren
van de IPAF hoogwerkertraining te
registreren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid ofwel code 95.
De waarde voor de nascholing van
code 95 bedraagt 7 uur. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Inhoud van
de training
IPAF HOOGWERKERTRAINING
Doel
55,796 mm
Bestemd voor
Voorwaarden deelname
Inhoud

Locatie
Opleidingsduur

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers
Personen die in aanraking komen met een hoogwerker
Minimum leeftijd: 16 jaar
- Verschillende typen hoogwerkers
- Arbowetgeving
- Omgevings- en bodemcondities
- Theorie examen
- Dagelijkse controle
- Praktijkinstructie
- Praktijkexamen
Bentelo
1 dag

Type
hoogwerkertraining
Onze hoogwerkertrainingen zijn verdeeld in 4 verschillende hoogwerkercategorieën.
Bij het aanmelden van een cursus geeft u aan welke van de onderstaande categorieën
u wenst te volgen.

1A

Statisch Verticaal
Verticaal werkende,
eenpersoons
gestempelde
hoogwerkers.

1B

Statisch Boom
Zelfrijdende
telescoophoogwerkers met
stempels,
hoogwerkers op
aanhanger,
hoogwerker op
chassis of
spinhoogwerkers
met stempels

3A

Mobiel Verticaal
Zelfrijdende
schaarliften en
zelfrijdende
eenpersoons
verticaalliften.

3B

Mobiel Boom
Zelfrijdende
telescoop- en
kniktelescoophoogwerkers

Kosten
Kosten
Kosten per persoon exclusief BTW
Dagtraining 1 categorie (incl. lunch)
€240,- p.p.

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om
via diverse branche organisaties
zoals het OOM, SOOB en KMO
subsidies voor de ontwikkeling van
personeel aan te vragen. Kijk op de
site van uw eigen branche
organisatie/O&O fonds of u recht
heeft op een subsidie.

Algemene
informatie

Extra praktijkcategorie per stuk
(maximaal 2 per dag)
€40,Code 95 (7 uur)
€35,-

Meer
informatie?
Voor meer informatie, een advies op
maat, een offerte, een aanmelding of
overige vragen kunt u contact
opnemen met ons. Wij helpen u
graag verder!

Duur van de opleiding
1 dag, inclusief examen
Opleidingslocatie:
Bentelosestraat 58 B, Bentelo
Lunch
Inbegrepen
Trainingsdagen
Maandag / Vrijdag / Zaterdag
Bij onvoldoende opgave wordt een
trainingsdag verplaatst. Kijk op onze
website voor de actuele
trainingsdagen.
Code 95 nascholingsuren
7 uur

TOTAALLIFT
Bentelosestraat 58 B
7497 MR Bentelo
training@totaallift.nl
+31 (0)85 - 006 04 54
www.totaallift.nl/training

