AE verhuur en TÜV
Net als u hecht Access Equipment BV veel waarde aan veilig en efficiënt werken op hoogte. We begrijpen
dan ook hoe belangrijk het is om uw medewerkers goed te laten opleiden.
Veilig werken met een hoogwerker vereist immers meer dan alleen een instructie van het
bedieningspaneel. Om uw veiligheid en de veiligheid van mensen in de directe omgeving te waarborgen, is
een goede kennis nodig van de werking van de machine.

Aandacht voor iedere cursist
Kleinschaligheid en kwaliteit staan bij onze opleidingen en trainingen hoog in het vaandel. Er is veel
aandacht voor de individuele cursist en om dat te waarborgen worden de opleidingen in kleine groepjes
gegeven. Dit maakt het mogelijk dat iedereen de training of opleiding op zijn of haar eigen tempo kan
voltooien. Voor het behalen van een TÜV hoogwerker bedieningscertificaat adviseren wij onze klanten met
max 6 personen per dag deel te nemen aan de cursus.
AE verhuur beschikt over een eigen trainingscentra met ervaren en enthousiaste TÜV instructeurs, maar
indien gewenst kunnen de trainingen ook bij u op locatie plaatsvinden (In-company).
Het inplannen hiervoor gebeurt in overleg met u.

Onderwerpen
Tijdens de eendaagse TÜV opleiding behandelen we:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wet- en regelgeving
Soorten hoogwerkers
Dagelijks onderhoud
Voertuiginspectie
Omgevingsfactoren
Risico`s
Veiligheidsvoorzieningen
Hoogwerker verplaatsen (op hoogte)
Platform heffen
Nooddaal procedure
Manoeuvre oefeningen
Bediening en gebruik
Preventieve controle
Onderhoudshandelingen

TÜV op de werkvloer
Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een
succesvol afgeronde, erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen. AE verhuur biedt u en uw
werknemers een praktische TÜV-hoogwerkertraining aan.

Praktische informatie
Locatie:
Duur:
Max. groepsgrootte:
Ingangseisen:
Hoogwerker :
Opleiding :
AE verhuur :
Certificering:
Geldigheidsduur:

Groepstraining op elke gewenste locatie met een goedgekeurd
trainingslokaal of in het AE opleidingscentrum.
1 dag (van maximaal 8 uur)
6 deelnemers
Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar
Ervaring of vooropleiding is niet strikt noodzakelijk.
is gebaseerd op het werken met alle courante hoogwerkers
verzorgt lunch, TÜV documentatie en hoogwerkers (n.v.t bij In-company)
Binnen de BeNeLux
5 jaar (inclusief certificaat en pasje)

Ook IPAF hoogwerker opleiding volgen ?
Bel 085-7600 494 of stuur ons een email naar verhuur@aeverhuur.nl
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