Intern Transport

Aanslaan van lasten

Waarom ATRIUM opleidingen?
•
•
•
•

Opleidingen op maat, altijd in uw buurt
In onze opleidingscentra of bij uw bedrijf
Netwerk van kennis in diverse sectoren
Gemotiveerde docenten

‘‘

Testimonial cursist
“ Ik heb bij mijn vorige werkgever meegemaakt dat
het hijsmateriaal niet in orde was waardoor een lading
naar beneden kwam. Gelukkig was er alleen materiale
schade. Iedereen zou deze opleiding moeten volgen om
zo problemen op de werkvloer te voorkomen ”

•
•
•
•

Interactieve manier van lesgeven
Meertalige opleidingen
Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
Subsidie-advies op maat

Korte inhoud

Theorie:
• Wet- en regelgeving
• Arbeidsongevallen en beroepsziekten
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Aanslaan van lasten + begincontrole
• Geschikte hijsmiddelen
• Verplaatsen en neerzetten van lasten
• Signaalgeven
• Veiligheidsvoorschriften
• Aanslaghoek
• Belasting
• Soorten massa van een lading
• Correcte radiocommunicatie
Praktijk:
• Veiligheidsvoorschriften correct toepassen
• Gewicht en zwaartepunt berekenen
• Keuring en visuele controle
• Toepassen van hand- en armseinen
• De last juist positioneren
• Aanslaan en uitwijzen van een ‘nietkritieke’ last
• Last met oogbouten aanslaan en op een
fundering plaatsen
• Begeleiden van een last langsheen een
parcours

Wetgeving
Het KB van 4/05/1999 over het gebruik
van arbeidsmiddelen voor het hijsen of
heffen van lasten zegt het volgende:
Wanneer arbeidsmiddelen voor het hijsen
of heffen van lasten vast worden opgesteld, moet er worden gezorgd voor hun
stevigheid en stabiliteit tijdens het gebruik,
met name rekening houdend met de te hijsen of te heffen lasten en de belastingen
waaraan de ophangings- of bevestigingspunten aan de draagconstructies worden
onderworpen.
Er moet ten alle tijden vermeden worden
arbeidsmiddelen te gebruiken voor het
hijsen of heffen van personen die hiervoor
niet ontworpen of bestemd zijn.

Duur opleiding:
De opleiding duurt een halve dag (4u) tot een
volledige dag (7u) naargelang de specifieke
behoeften.

