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PODESTY RUCHOME
SZKOLENIA I SERWIS 

Serwis maszyn:

• Naprawa maszyn firmy Genie, Haulotte, JLG, UpRight, Manitou, 
   Iteco, Airo oraz wielu innych, 
• Naprawa maszyn bezpośrednio na budowie lub w naszych 
   warsztatach serwisowych,
• Naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz elementów 
   mechanicznych,
• Zakuwanie i wymiana węży hydraulicznych u klienta,
• Bogate doświadczenie i profesjonalizm pracowników serwisu 
   mateco,
• Specjalistyczne w pełni wyposażone samochody serwisowe,
• Zapewniamy własny transport maszyn do hal serwisowych mateco,
• Na czas naprawy oferujemy odpłatnie sprzęt zastępczy

Przeglądy konserwacyjne podestów 
ruchomych i ładowarek teleskopowych:

• Przygotowanie zakupionych w kraju i za granicą maszyn do 
  rejestracji w UDT
• Przeglądy okresowe urządzeń wymagane przepisami o Dozorze 
   Technicznym,
• Asysta uprawnionych konserwatorów przy badaniach Urzędu 
   Dozoru Technicznego

Sprzedaż części zamiennych do podestów 
ruchomych wszystkich marek:

• Oryginalne części do większości maszyn dostępne od ręki, 
   dostarczamy również części do maszyn rzadko spotykanych na 
   rynku polskim,
• Przyjmujemy do naprawy płyty i moduły elektroniczne układów 
   sterujących podestów, 
• Polecamy: prostowniki, baterie trakcyjne, koła filtry, ogumienie
   oraz wiele innych części zamiennych.

mateco posiada uprawnienia Urzędu 
Dozoru Technicznego do:

• Dokonywania modernizacji podestów ruchomych i wózków 
   jezdniowych
• Wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych
• Wykonywania napraw podestów ruchomych i wózków jezdniowych

Szczegółowe informacje na temat serwisu urządzeń obcych 
udzielane są indywidualnie pod tel.: 32 32 32 023 lub pisemnie: 
serwis@mateco.pl
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Firma mateco 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. 

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.

Twój obowiązek i odpowiedzialność! Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Część teoretyczna:

Organizacja i przygotowanie do egzaminu 
państwowego.

Wybieraj najlepszych!

Korzyści szkolenia:

Część praktyczna:

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.

• 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

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i ich terminów można 
uzyskać pod tel.: 32 32 32 024 lub pisemnie:
szkolenia@mateco.pl

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.

Firma mateco jest cenionym na rynku ośrodkiem szkoleniowym
z bogatym, długoletnim doświadczeniem.

Decyzją kapituły Urzędu Dozoru Technicznego zostaliśmy Liderem 
Bezpieczeństwa roku 2016 w kategorii średnich i małych firm.

• 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 profesjonaliźmie firmy, często 
   przyczyniając się do wzrostu zleceń

• 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
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