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SZKOLENIA
Firma mateco podesty ruchome jest certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji
urządzeń transportu bliskiego. Uzyskane w mateco uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych spełniają wszelkie wymagania
stawiane przez UDT i BHP. Jesteśmy cenionym na rynku ośrodkiem szkoleniowym z bogatym, długoletnim doświadczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami oferty na www.mateco.pl
Pracujesz na wysokości?
Wynajmij…mateco!
Organizujemy szkolenia na podesty ruchome przejezdne w następujących kategoriach:
• wolnobieżne,
• samojezdne montowane na pojeździe (zwyżki samochodowe),
• przewoźne.
Istnieje możliwość otrzymania uprawnień w języku angielskim.
Organizujemy szkolenia przygotowujące do uzyskania międzynarodowych uprawnień do obsługi podestów ruchomych IPAF.
Przygotowanie do egzaminu z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi
podestami ruchomymi oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania w pracach na wysokości. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu
egzaminu państwowego przez komisją z UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych. Powyższe uprawnienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami UDT i BHP, musi posiadać każdy operator samojezdnych podestów ruchomych.
Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego.
Przygotowanie uczestników od egzaminu państwowego trwa jeden dzień, zakończony jest egzaminem przed komisją UDT. Egzaminy odbywają się we
wszystkich oddziałach mateco w Polsce. Przygotowanie do egzaminu UDT prowadzone jest cyklicznie przez wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia
odbywają są w małych grupach, zapewniając uczestnikom efektywne przyswojenie wiedzy technicznej.
Część teoretyczna:
• Charakterystyka podestów, rodzaje podnośników
• Praca podnośników, mechanizmy, budowa, funkcjonowanie
• Wyposażenie elektryczne
• Przepisy UDT
• Przepisy BHP przy obsłudze urządzeń, warunki bezpiecznej pracy
• Stateczność urządzeń
• Odpowiedzialność karna
• Zachowanie w razie nieszczęśliwego wypadku
• Działanie urządzeń zabezpieczających
• Praca w specyficznych warunkach
Część praktyczna:
• Nabycie umiejętności prawidłowej eksploatacji podestu ruchomego, przygotowanie urządzenia do pracy, czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu
• Obsługa różnych typów podnośników
• Urządzenia zabezpieczające, opuszczanie awaryjne
Korzyści szkolenia:
• Wypełnienie obowiązku prawnego posiadania uprawnień przez obsługujących podesty ruchome
• Mniej wypadków przy pracy
• Wzrost wydajności pracy
• Szybsza i bezpieczniejsza praca
• Wzrost motywacji pracowników dzięki podnoszeniu kwalifikacji
• Większa efektywność pracy,
• Zmniejszenie ilości uszkodzeń oraz awarii sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi
• Przeszkoleni pracownicy świadczą o profesjonalizmie firmy, często przyczyniając się do wzrostu zleceń

Więcej informacji:
32 32 32 031

szkolenia@mateco.pl

